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عنوان چالش و موضوع  ( بهیاپرستیدن یینبرخاسته از تمدن مدرن )آ یا هید؛ پدیغرب یسبک زندگ :4گفتار 
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 55 ............................................................................................ یاسالم یسبک زندگ یقرآن یمبان

و عدم توقـ  در   «یتحاکم»و « تمدن»از منظر  یسبک زندگ یل. ضرورت تحل3/3
 57 ................................................................................................یسبک زندگ ییمظاهر روبنا

و  یجهـان  یا عنـوان موولـه   بـه « یـافتگی توسعه»با موضوع  یغرب ی. ارتباط سبک زندگ7
 59 ......................................................................................................................................... المللی ینب
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 63 ............................................................... و ابعاد مختل  آن یغرب یسبک زندگ یلتحل یبرا

 61 ......................... یغرب یبا سبک زندگ یاز چالش انوال  اسالم ینیع یها . اشاره به نمونه4

تا استعمار پنهان در سهه سه      یروند تهاجم تمدن مدرن از استعمار علن یینضرورت تب :2گفتار 
 66 ............................................................. «یکآکادمفرهنگ »و « یفرهنگ تخصص»، «یفرهنگ عموم»

ـ تحـول در نظـام   3تمدن مدرن در سه گام:  یریگ شکل یزماز مکان یشناخت جامعه یل. تحل3
 66 ......................................... یاتنظام هنر و ادبـ تحول در 1 یقـ تحول در نظام تحو7 یاسیس

ــ تحـول در رو    3تمدن مدرن در سه گام:  یدایشاز روند پ یشناخت معرفت یل. تحل7
 63 ........................................................................ افزارهاـ تحول در نرم1 یاضیاتتحول در ر ـ7
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، فرهنـ   یفرهنـ  عمـوم  »در سـه سـ      یاسالم ینظام جمهور یفرهنگ یش. ضرورت آرا1
 76 ............................................. موابله با تهاجم تمدن مدرن یبرا« یکو فرهن  آکادم یتخصص

ثـروت،  » یـد تول یدر سـه سـ   تئـور    یغربـ  یاز سبک زندگ یق. فودان شناخت عم4
 73 .................................. یاسالم یدر برابر بوا و تداوم نظام جمهور ی، چالش«اطالع، قدرت

منـاب   »تا استعمار پنهان در سـه عرصـه    ی. س وح مظالم تمدن مدرن از استعمار علن5
 77 ............................................................................................ «یتکنولوژ ی،انسان یروین یعی،طب

و  یغربـ  یو توابل آن با سبک زنـدگ  «ینه غرب ی،نه شرق»عمق شعار  یین. ضرورت تب6
 75 ................................................................................................. یجهان یریتدر عرصه مد یشرق
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 36 .............................................................................................................................................. یبشر یهاول

 یبـرا  یغربـ  یعملکـرد سـبک زنـدگ    یرامـون پ «یـدانی و م ینـی د» یضرورت بررسـ  .3
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 یغربـ  یدر سبک زنـدگ « ثروت ی و توز یدتول» یِو ضدمردم یابعاد ضد انسان ی. بررس7
 77 ............................................................................................................................. بر آمارها یهبا تک

 73 ........................... در اقتصاد کالن یهبازار سرما یگاهثروت براساس جا ی توز یل. تحل3/7

 96 ....................... «اشتغال»در تمدن مدرن با  «یصنعت و تکنولوژ یاستراتژ». تضاد 7/7

 96 .............................................................. ثروت یدتول یدر تئور یرکن اساس یت،.محروم1/7

 یـد تول ی ینـده علت آمار فزا ی،غرب یدر سبک زندگ یو ضد انسان یاخالق ماد یان. جر1
 93 ............................................................................................... یو خودکش یانتجرم، سرقت، خ

 یـد تول یادعـا  رغم یتمدن مدرن عل ییرسوا گر یان؛ بیهدر اثر سوء تغذ یروم . آمار مرگ4
 97 .............................................................................. و اشباع بازار یانبوه در محصوالت کشاورز

سـبک   یابعـاد ضـد انسـان    گـر  یـان آ ، خاک، هوا و مسکن؛ ب یت. آمار مربوط به وضع5
 91 .................................................................................................................................... یغرب یزندگ

در سـبک  « سالمت، بهداشت و درمان یالگو» یو ضد اخالق یابعاد ضد انسان ی. بررس6
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 96 ............................................... یهتغذ یشهوت بر الگو یتاز حاکم ینیع یها . اشاره به نمونه7

هـا در   و نوـش رسـانه  « یهسـود سـرما  » یـت بهداشت با محور یالگو ی. ابعاد ضد انسان9
 97 ........................................................................................... موضوع یناز ا یانحراف افکار عموم

سـالمت، بهداشـت،   » یهـا  موـدورات بـه بخـش    یصدر نحوه تخصـ  ییعوالیر. رفتار غ3
 93 ........................................................................ یو انعکاس آن در توسعه علوم پزشک« درمان
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مربـوط بـه    یاز آمارهـا  یکـردن افکـار عمـوم    ها و منحـرف  رسانه یراخالقی. رفتار غ36
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بر  یآن مبن یادعا یلدل بشر به ینابهنجار زندگ یتوضع یتمدن مدرن، مسؤول اصل. 33
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 34 ................................................................................................................... یتختشهرها و پا کالن
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 35 ........................................................................................................................................... رنسانس

 36 .......... و دستگاه حاکمه ینسالط یاتو سفارشات و تمن یازهاکننده ن ین. شهر؛ تام3/7

اقتصـاد مـدرن    ـ7کارخانه  ـ3براساس سه مووله:  یغرب یشهر در سبک زندگ ی . تعر1
 37 .................................................................................. از تمرکز ثروت یناش یتتمرکز جمع ـ1

نظـم در   یجـاد و ا یکـار سـازمان   یمکارخانه براساس توسـ  یدرون یطمح یل. تحل3/1
 39 ........................................... مختل  یها و مصرف با استفاده از تخصص ی و توز یدتول

ـ   ی. ضرورت هماهنگ7/1  یـره ماننـد زنج  یرونـی ب یطکارخانـه بـا محـ    یعوامـل درون
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 366 ................................................................. یغرب یدر سبک زندگ یاصل یرعنوان متغ به
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آن با نظم در  یسهمدرن و موا یها( در شهرها )نظم« خُرد یریتمد»از  یلیتمث یین. تب7
 361 ................................................................................................................................ یفرد یزندگ

 یسهمدرن و موا یها( در شهرها تعادل یاها  )توازن« کالن یریتمد»از  یلیتمث یین. تب1
 365 .................................................................................................... یفرد یآن با تعادل در زندگ

هــا و دســتگاه  دانشــگاه یو اجتمــاع یانســان یعلــوم کــاربرد یهــا نامــه یــان. نوــش پا4
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 یـق از طر یشـهر  یریتدر علـم مـد  « و اجـرا  یسـاز  یمتصـم  گیـری،  یمتصم» یان. جر6
 336 ........................................................................ یعموم ینهادها ی،صنف ی،ادار یساختارها

و تفاوت هر دو  یتهدر فرهن  مذهب با فرهن  مدرن یریتفهم از مد یسه. ضرورت موا7
 333 ............................................................................................................ )ع(ینمعصوم یریتبا مد

)ربا و تکاثر( « ثروت یدتول یتئور» یمدرن برمبنا یدر شهرها« توسعه یریتمد»ل از یتحل :6گفتار 
 442 ............................................... یغرب یابعاد سبک زندگ یبر تمام یلهاخالق رذ یتو نقش آن در حاکم

 337 .............. «خُرد»و « کالن» یریتعنوان امر حاکم بر مد به« توسعه یریتمد»از  یلیتمث یان. ب3

 یداریو چالش ناپا یغرب یتوسعه در سبک زندگ یریتمد یثروت و تکاثر، مبنا ید. تول7
 331 ................................................................................................................................................... آن

شهر در  ی تعر یو مبنا یت، علت تمرکز جمع«پول در زمان ییافزا دامم» یمعنا . ربا به1
 334 .................................................................................................................................. تمدن مدرن

، یغربـ  یدر سـبک زنـدگ  « توسعه یریتمد» یعنوان مبنا به یه. قرارگرفتن سود سرما4
بـه وصـ     یلهاخالق رذ یل)تبد« خُرد یریتمد»و « کالن یریتمد» شدن یعلت ماد

 335 ...............................................................................................آن( یجامعه مدرن و ساختارها

 یـین عنـوان آ  مدرن بـه  ینیو شهرنش یغرب یاز سبک زندگ یقرآن یل: تحلیبند . جم 5
 337 ..................................................................................................................................... یاپرستیدن

« ثروت و قدرت یدتول یتئور»عنوان بُعد  به یغرب یاطالع در سبک زندگ یدتول یتئور :3گفتار 
 420 ..................................................................... (یته)مدرن یاپرستیدن یینآ یبرا یساز و اب ار فرهنگ

 376 ............... «قدرت، اطالع، ثروت» یدِتول یدر قالب سه تئور« توسعه یریتمد» یضرورت بررس .3

 یسـاز  و ابزار فرهنـ  « ثروت و قدرت یدتول یتئور»عنوان بُعد  اطالع به یدتول ی. تئور7
 373 ............................................................................................. (یته)مدرن یاپرستیدن یینآ یبرا

پسـند  » یـد مراکـز تول  یـری گ اطـالع بـا توجـه بـه شـکل      یـد تول یتئور یین. تب3/7
 377 ........ مدرن یها و...( در شهرها بوستان ها، یومها، استاد رسانه ینما،)س «یاجتماع

در  یـاس مو ییـر )تغ یعتراب ه انسان با طب یبا هدف ارتوا یعوامل انسان ینه. به7/7
 371 ................................. اطالع یدتول یعنوان موضوع تئور ( بهیثروت و تکنولوژ یدتول

و  یـات بـه تمن  یدسترسـ  یـق انسـان از طر  «یروحـ  ی،عول ی،حس»ابعادِ  ینه. به1/7
 371 ............................................................................... یاطالع غرب یدتول یشهوات در تئور

 ی،آموزشـ  ی،پژوهشـ » هـای  یطمح یقاز طر یعرفان و مناسک ماد یریگ . شکل4/7
 374 ................................................. یانسان یقوا یتظرف یآن در ارتوا یرو تمث« یفرهنگ
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در  یاهـداف مـاد   یسـو  بـه  «ینشیگز ی،پرورش یزشی،انگ»نظامات  یده . جهت5/7
 376.................................................................................................... یاطالع غرب یدتول یتئور

 یریکـارگ  به یقاز طر «یاطالع غرب یدتول یتئور»در  یلهدن اخالق رذش ینه. نهاد6/7
 379 ............................................................. در بخش هنر و رسانه یعلم یچیدهمعادالت پ

اطالع  یدتول یتئور یعنوان ساختارها به «ینشیگ  ی،پرورش ی شی،انگ»از نظامات  یلتحل :8گفتار 
 470 ..................................... جامعه یبرا یاخالق و پسند ماد یجادو نقش آنها در ا یغرب یدر سبک زندگ

عنـوان   به یدانی؛م یبشر براساس آمارها یاتابعاد ح یبه تمام یاییماف یباندها یم. تعم3
 316 .................................................................................... یاطالع غرب یدتول یتئور یالزمه قهر

بر محور هنـر   یلهاخالق رذ یِعنوان دانشگاه عموم ها بهعملکرد رسانه یرانسانی. ابعاد غ7
 317 .......................................................................................................... (یزشی)نظامات انگ یماد

ـ     ی. ضرورت توجه نظـام اسـالم  1 و « یانسـان »، «یالهـ »ابعـاد   ینبـه تعـادل و تـوازن ب
 311 .......................... غر  یا در عرصه فرهن ؛ در موابل خ ر فرهن  رسانه «یاجتماع»

 314 ...................... «توسعه، کالن، خُرد»در سه س    یغرب ی. اشاره به فرهن  سبک زندگ4

جامعـه در سـه    یبنـد  ، عامل طبوـه یاطالع غرب یدتول یدر تئور «ینشیگز». نظامات 5
 316...................................... «ها فرهن  و خرده ینمخالف»، «ها تکنوکرات»، «یاماف» ی طبوه

 یهد تول یدر تئهور  «یهنهر مهاد  »و « علوم مدرن» ،«یفرهنگ یساختارها» یگاهجا یلتحل :4گفتار 
 474 ............................................................................................................................................ یاطالع غرب

 یمهندسـ  یقانسان و جوام  مدرن از طر« یجسم ی،فکر ی،روح» یتوضع ینه. ضرورت به3
 313 ................................. یکتکنولوژ ییراتثروت و تغ یددر تناسب با تول یفرهنگ یساختارها

تـاب  تحـوالت سـخت     ی،غربـ  یرسانه ها یعنوان پشتوانه اصل به یو هنر ماد یات. ادب7
 346 .............................................. یکار سازمان یمو توس یچیدهپ یواتو محصول تحو یافزار

رغـم  یدر همـه جوامـ ؛ علـ    یکسـان  یاز چارچو  فرهنگـ  ینیع یها . اشاره به نمونه1
 یق و پسـندها در سـبک زنـدگ   یسـال  یو آزاد یـی تکثرگرا یرامونموجود پ یادعاها
 343 ............................................................................................................................................... یغرب

 یسـاخت و طراحـ   یبـرا  یمعرفت یمثابه مبان به« یهو علوم پا یو پزشک یعلوم انسان. »4
 347 ............................................................................................................................... یفرهن  ماد

 یهـا گـزاره  یعلـوم برمبنـا   یـد و تول یاز منزلت مبـان  ی. ضرورت موابله با فرهن  غرب5
 341 ........................................................................................................................................... یانیوح
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 411 ........ ثروت یدتول ینشأت گرفته از تحوالت در تئور ی؛اطالع غرب یدتول یتحوالت در تئور :40گفتار 

 «یهـو ، حافظـه، زبـان اجتمـاع    » یو ارتوا یموجب تحول فرهنگ ی،تحول اقتصاد .3
 344 ................................................................................. «ها و مدارس ها، دانشگاه رسانه»توسط 

ها  فرهن  ، موجب انحالل خرده«ثروت یدتول یتئور»از « اطالع یدتول یتئور» یت. تبع7
 345 ........................................................................................................................ در فرهن  توسعه

پسـند   یدر الگـو  یفاصـله طبوـات   یـان و جر یـات شـئون ح  یبـه تمـام  « مُد» یم. تعم1
 347 ...................................................... اطالع یدتول یاز الزامات تئور یکیعنوان  به ی،اجتماع

موابلـه   یبـرا  یتاز منظر حاکم یغرب ینسبت به سبک زندگ یق. ضرورت شناخت عم4
 349 .................................................................. یبا خ ر مسخ شدن جامعه و نفوذ فرهن  غرب

 یتئهور « یضهد اخالقه   ی،ضدمردم ی،انسان یرغ»از ابعاد  یعقالن یلو تحل یدانیم یبررس :44گفتار 
 414 ................................................................................................................................. یقدرت غرب یدتول

قـدرت   یـد تول یتئور یهمثابه پا مدرن، به یدر شهرها یمتصم یدمراکز تول یریگ . شکل3
 343 ...................................................................... ینهزم یندر ا یدانیم یو ضرورت بررس یغرب

 356 ............................................ قدرت در تمدن قبل از رنسانس یدتول ی. اشاره به تئور3/3

و « یاسـتعمار علنـ  »پس از رنسانس در دو مرحله  یدموکراس یجهان یتوضع ی. بررس7
 353 .........................................................................................................................«استعمار پنهان»

 357 .در مرحله استعمار پنهان داری یهسرما یینبه مکتب و آ یدموکراس یدشدنو. م3/7

 354 ............................. یدر جلب مشارکت عموم یگر شکست تجربه دموکراس . آمارها؛ نشان1

در  یعمـوم  یقرارگـرفتن آرا  یـل دل ، بـه یدر دموکراسـ  یشـرافت انسـان   شدن یمال. پا4
 355 ........................................ و فرو  آن در فرهن  تحز  یدعرضه و تواضا و خر یزممکان

ــه اخالقــ5 علــت برخــورد  ینــی،د یســاالر و مــردم یاســالم ینظــام جمهــور ی. جاذب
ـ   یرانبا ملت ا یغرب یدموکراس یزآم خشونت اعتبـار   رفـتن  ینو آزادگان جهـان و از ب
 356.................................................................. یافکار عموم یاندر م یادقدرت م یدتول یتئور

توسهعه،  »در سه سه     یقدرت غرب یدتول یبر تئور یداریهمکتب سرما یتحاکم یینتب :42گفتار 
 458 ............................................................................................................................................ «کالن، خُرد

 یو واگـذار « اجـرا »به س    یقدرت غرب یدتول یدر تئور یعموم ی. محدود شدن آرا3
 359 .................................. یداریهبه مکتب سرما «سازی یمتصم»و  «گیری یمتصم»س وح 

 هـای  نامـه  یـان و پا یـک مراکـز آکادم  یـق قـدرت از طر  یـد تول یتئور یعلم ی. مهندس7
 366.......................................... «توسعه، کالن )توازن(، خُرد )نظم(»در سه س    یدانشگاه

 363.................. قدرت یدتول یدر تئور یاراتاخت ی بر توز یبخش خصوص یایماف یت. حاکم1
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اخالق حـاکم بـر    ،«پذیری یتمسؤول» یجا به «یازخواهیو امت یازدهیامت» یگزینی. جا4
 361....................................................................... قدرت یدتول یو احزا  در تئور حاکمه یئته

و  یـت و خـرو  آن از مـدار عوالن   یمگـرد  تصـم   یبه چگـونگ « قوا یکتفک» ی . تعر5
 364........................................................................................ قدرت یدتول یجهت تکامل در تئور

 365.................................................. قدرت یدتول یدر تئور یهاز کارکرد قوه مجر یل. تحل3/5

 365................................................... قدرت یدتول یاز کارکرد قوه موننه در تئور یل. تحل7/5

 366 ................................................. قدرت یدتول یدر تئور ییهاز کارکرد قوه قضا یل. تحل1/5

و وجـدان   یالتتما» یتحاکم یلدل قوا به یربر سا یهقوه قضام یت. ضرورت حاکم4/5
 367..................................................................................................... بر قانون و اجرا «یعموم

 یسهاختارها  ی،شهناخت از ابعاد جامعهه  یقدرت غرب یدتول یدر تئور یاخالق ماد یانجر :47گفتار 
 464....................................................................................................... یاو رسانه یو فرهنگ ح ب یاسیس

 363....................................................... یو تحوو یاز نظر عول« حکومت مردم بر مردم». امتناع 3

 ی؛حـاکم بـر فلسـفه دموکراسـ     یشناسـ  مثابـه جامعـه   به «یاتنازع و تکالب بر سر دن. »7
 363............................................................................................. یاسیس یتمحروم یانموجب جر

 یـز  انگ یبـرا  ی، سه رکن اساسـ «یندروغ یها وعده ی،حزب یغاتتبل ی،غوغاساالر. »1
 376 ..................................................................................................... یغرب یدر دموکراس یاسیس

 یندروغـ  یهـا  عـدم تحوـق وعـده    یبرا گر یه، سه رکن توج«ها، نخبگان، کارشناسان رسانه. »4
 373 ................................... آنها یبه سمت اهداف ماد یعحافظه اجتما کننده یتو هدا یداهاکاند

 کننـده  یـین تع یاسـی، س یآنها به شرکت سهام یلحاکم بر احزا  و تبد ی. اخالق ماد5
 377 . یقدرت غرب یدتول یمناف  مردم در تئور شدن یمناصب و موجب قربان ی نحوه توز

 یـد تول یتئـور  یبرمبنا یجهان یاستاستبداد در عرصه س یان، شاخص جر«حق وتو. »6
 371 ................................................................................................................................... یقدرت غرب

 371 ......................... یدار یهنظام سرما یر، اس«ینظارت یها دستگاه ها، یها، خبرگزار رسانه. »7

 374 ................................... یتوسعه در س   جهان یاستراتژ یر. شبکه احزا  در کشورها، اس9

 یتئـور  یچیـده پ یآورد مهندس ابعاد، ره یها در تمامملت یاسیس یت. اسارت و محروم3
 374 ........................................................................................................................یقدرت غرب یدتول

 377 ................................... یو اخالق ماد یاپرستیدن یینآ یر، اسیقدرت غرب یدتول ی. تئور36

 ین،قـوان »نظـام   یقاز طر دار یهقشر سرما یاراتتوسعه اخت ینیع یها . اشاره به نمونه33
 379 ............................................................................................................. «اندازها ها و چشم برنامه
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 480 .............. یغرب ی)استخدام و اشتغال( در سبک زندگ یریتدر هندسه مد یابعاد ضد انسان :41گفتار 

 یریتو اوصاف آن؛ تحت عنوان استخدام و اشتغال در علم مد یریتهندسه مد ی . تعر3
 396 .............................................................................................................................................. یماد

در علـم   «یالتسـازمان و تشـک  » یو مهندسـ  یدر نحـوه طراحـ   ی. ابعاد ضـد انسـان  3/3
 393 ................................................................................................................................... یریتمد

و  یسـازمان  یهـا  نظـم  یجـاد ا یـق از طر یانسـان  یرویاز راندمان ن یرانسانیغ یابیارز .7/3
 391 ............................................................................................................................... یالتیتشک

 395 ............... ید؛ متناسب با رفاه دامم التزایغرب یانسان در سبک زندگ یدالتزا . اسارت دامم7

و سجده بر آثار ماده  یاپرستیدن یینآ یریگ موجب شکل ی؛غرب ی: سبک زندگیبند جمع :45گفتار 
 488 .............................................. یماد« ت، اطالع، قدرتِثرو» یدتول یتئور یقمدرن( از طر یپرست )بت

 یـق مدرن( از طر یپرست )بت یاپرستیدن یینآ یریگ ؛ موجب شکلیغرب ی. سبک زندگ3
 399 ........................................................................... یماد« ثروت، اطالع، قدرتِ» یدتول یتئور

 یقاز طر ی،ثروت غرب یدتول یتجارت( در تئور ید،)ربا، تول یهشدن سرما یزه. تئور3/3
 399 ................................................................................. «توسعه یهاشرکت، بانک، برنامه»

 ی( در تئـور یـت اسـارت، جهـل، محروم   یل)تحم یشدن پسند اجتماع یزه. تئور7/3
 393 .................... «یهو ، حافظه و هنر اجتماع»کنترل  یقاز طر ی،اطالع غرب یدتول

، یقدرت مـاد  یدتول ی( تئوریبفر یانت،شدن ظلم و تجاوز )استکبار، خ یزه. تئور1/3
 336 ........................................................ «یگاری، تحز  و بیاخالق غوغاساالر» یقاز طر

اقامـه   یمعنا به یغرب« قدرت، اطالع، ثروتِ» یدتول یدر سه تئور یلهاخالق رذ یان. جر7
 333 .........................................................................................................................کفر و کلمه باطل

آن و  یریتو مهد  ینظهام اسهالم   یسو تأس یامق یدر رهبر ینیامام خم یاله یریگ جهت :46گفتار 
 447 .................................................................................. یرانا یجامعه انقالب یات آن بر سبک زندگیرتأث

 331 .............. )ره(ینیحضرت امام خم یپرچمدار انوال  اسالم یرامونپ یشناسیت. ضرورت شخص3

 335 ............... آن یریتنظام و مد یسو تمس یامق ی)ره( در رهبرینیحرکت حضرت امام خم بودن ی. اله7

« آن یریتنظام و مد یلتشک یام،ق»خط امام در  یعنوان مبنا به یده. اخالق حم3/7
 335 ................. یو شرق یغرب یدر سبک زندگ یجار ی یلهآن با اخالق رذ یریو درگ

 337 ......................... ینیحضرت امام خم یریتدر مد« موضوعات اداره کشور ینتوز» ییر. تغ1

وحـدت بـا جهـان اسـالم،      ین،دفاع از محرومان و مستضـعف  یزی،استکبارست. »3/1
 337 .............................. یخارج یاستمحور س« ینژادپرست یو نف ی ،قدس شر یآزاد
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؛ همـراه  یداخل یاستعنوان محور س به« وحدت کلمه براساس اقامه کلمه حق». 7/1
 یسـاختارها  یهتصـف »و « یو مـذهب  یانوالبـ  یهـا یتمممور یبرا ینهادساز»با 

 766 ...................................................................................................... «موجود از عناصر فاسد

و فرهن  غر  و شـرق و توجـه بـه     ی. برخورد حضرت امام با فرهن  استبداد1/1
 763 ..................................................................................................... فرهن  مذهب و انوال 

و  ینتوجـه بـه محـروم   »، «یالتتوجه به عدالت در امر رفاه، خدمات و تحصـ . »4/1
 767 .......................................... یاقتصاد یهایاستدر س« یفوه محور»و « ینمستضعف

ـ   یدر سبک زندگ ییر. تغ4  یریتمـد  یعنـوان دسـتاورد اساسـ    بـه  یـران ا یجامعـه انوالب
 761 ................................................................................................................... ینیحضرت امام خم

در  ینهی د یریتبا مهد  یتوسط مقام معظم رهبر ینیو راه حضرت امام خم یشهتداوم اند :43گفتار 
 201 ............................................................................................ «یاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،س» یها عرصه

 764 ............... یموام معظم رهبر یریتدر مد« موضوعات اداره کشور ینتوز» ییر. اشاره به تغ3

و دفاع  یزیاستکبارست یقو تعم« یداخل یاستس»در  یهفو یت. دفاع از اصل وال3/3
و « یخـارج  یاسـت س»ق عنامه در  یر از پذ یط ناشیاز جبهه مواومت در شرا

 764 ...................................................................................... نظام لماسییپآثار آن در رفتار د

نسـبت بـه    یافکـار عمـوم   یتدر هـدا  یبـرون مـرز   یهـا  رسـانه  یاندازآثار راه. 7/3
 766.................................................................................................................. یاسالم یجمهور

جهان اسالم و آثار آن در  ییافزار همگرا عنوان نرم حج به یم. توجه به کنگره عظ1/3
 767 ............................................................................................... یاسالم یداریب یریگ شکل

در موضوع حج، مسامل کشور عراق، نامـه بـه جوانـان     ی. رفتار موام معظم رهبر4/3
در من وه و حادثـه   ها یریتکف یمواومت در برابر فتنه نظام یکایی،و آمر ییاروپا
 769 ............................................................................................................................................منا

ــمث5/3 ــفرها یر. ت ــتان یس ــر  یاس ــم رهب ــام معظ ــدالت و   یمو ــعار ع ــق ش در تحو
 763 .................................................................................................................... زدایی یتمحروم

در دولـت اصـالحات و    یاسیدر کنترل روند توسعه س ی. رفتار موام معظم رهبر6/3
 736 ..........................................................................................از آن یناش یها عبور از بحران

آن توسط  یریتاز مد یریو جلوگ 99در کنترل فتنه  ی. رفتار موام معظم رهبر7/3
 736 ..................................................................................................................... یاستکبار جهان

 یریتگـر قـدرت مـد    نسبت به موضوع برجـام، نشـان   ی. رفتار موام معظم رهبر9/3
 731 ........................................................................................................ و من ق برتر آن ینید
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آن بـر رفتـار    یرو تـمث  یحضرت امام و موام معظم رهبر یریتدر مد یاله یریگ . جهت7
 734 ......................................................................... یانوال  اسالم یروزیها بعد از پ همه دولت

 یمهاد  یهری گ با جههت  یو مقام معظم رهبر ینیحضرت امام خم ینید یریتمد یریدرگ :48گفتار 
 246................................................................................................................... یغرب یحاکم بر سبک زندگ

بـه   یغربـ  یسـبک زنـدگ   یِو اقتصـاد  یفرهنگـ  یاسـی، س ی. مشروط شدن ساختارها3
 736........................................ یاسالم یدر نظام جمهور« ینید یها اخالق، احکام و ارز »

 یمـاد  یـری گ آن با جهت یریو درگ یحضرت امام و موام معظم رهبر ینید یریت. مد7
 733 ........................................................... یغرب« قدرت، اطالع، ثروتِ» یدتول یحاکم بر تئور

 یبـرا  یکشور و نهادسـاز  یریتوزن قوا در مد ییرشکستن فرهن  تحز ، تغ. »3/7
 733 ................. یقدرت غرب یدتول یدر تئور یاساس ییرسه تغ «یانوالب یها یتمممور

هنـر   یـری گ تعهـد بـر تخصـص و شـکل     یتاولو ی،اقامه فرهن  شهادت طلب. »7/7
 776 ............................. یاطالع غرب یدتول یدر تئور یاساس ییرسه تغ «یو مل یمواومت

 یو شکسـتن الگـو   یدرآمـد طبوـات   یهدف قرارندادن اقتصاد، شکستن الگـو . »1/7
 776 ..............................یثروت غرب یدتول یدر تئور یاساس ییرسه تغ «یمصرف طبوات

 یریتو مد یشهدر اند ینید یحاکم بر سبک زندگ یاله یشناس . اشاره به جامعه4/7
 777 ................................................................................... یو موام معظم رهبر ینیامام خم

حضرت امام و ضرورت  یاله یریگ ( با جهتسازی یم)تصم ینخبگان یرشدن تداب . همراه1
 777 ........................................................................................................................... آن شدن یزهتئور

 یـل دل بـه  یحضرت امام و موـام معظـم رهبـر    یریتو مد یشهتحجر از اند ی. نف3/1
 774 ........ جوام  یریتدر مد یموجود و نوش دستگاه کارشناس یتوجه به ساختارها

در سه     یغربه  یسبک زندگ« نظام موضوعاتِ»با  «ینید یها ارزش» ینقبض و بسط ب :44گفتار 
 225 ...................... در ساختارها یو خروج از اض رار علم یانقالب فرهنگ یبرا یامو ضرورت ق یساختار

در  یغربـ  یسـبک زنـدگ  « نظام موضـوعاتِ »و  «ینید یها ارز » ین. قبض و بسط ب3
 775 ............................................................................................................................ یس   ساختار

« درآمـدها و...  ی،ارز ی،، درمانیعدالت در موضوعات علم»، «تعهد و تخصص. »3/3
 776............................................................................................................... «فوه و مصلحت»و 

 716 ....................... «مهاجرت به شهرها» ،«یو جاسوس یمسامل اطالعات»، «یاتمال. »7/3

بـه   یازن»، «در وزارت آموز  و پرور  یمعاونت پرورش»، «یخارج یگذار یهسرما. »1/3
 یریتت ـور در مـد   یرسـ »، «یاسـالم  ینمتناسب با تمـدن نـو   یقانون اساس ینتدو
 717 ..................................................................................................................................... «ینید
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الحسـنه در شـبکه    قـر   یهـا  صـندوق  یتوضع»، «جذ  و استخدام یالگو. »4/3
 715 .......................... «یطرح پوشش مل»، «یویموس»، «یاراض یمطرح توس»، «یبانک

 یالهـ  هـای «گیـری  یمتصـم »حـول   یوحدت نخبگـان  یجاددر ا ی. اعجاز انوال  اسالم7
« اجـرا »و  «سـازی  یمتصـم »در س    ییراتتغ یرهبران انوال ، موجب تحوق برخ

 716....................................................................... محور یند یکارشناسفودان دستگاه  رغم یعل

 719 ................................. یاله یریگ به جهت یهانوال  با تک یها و دستاوردها یت.موفو3/7

ــع 7/7 ــا . ض ــته و تهد یه ــدهایگذش ــده،آ ی ــ ین ــاتاز ادب یناش ــ ی و  یکارشناس
 713 .............................................................................................. موجود در نظام یساختارها

 یماتدر سـ   تصـم   یو خـرو  از اضـ رار علمـ    یانوال  فرهنگ یبرا یام. ضرورت ق1
 743 ..................................................................................................................................... یکارشناس

مختـار؛ در   یبرمبنـا  «یانوـال  فرهنگـ  »بـر   «یاسـی انوال  س». ضرورت تودم 3/1
 741 ................................................................... یبودنِ انوال  اسالم یفرهنگ یهموابل نظر

و  یو کارشناس ینظام در عرصه ساختار یها حل چالش یشده برا ارائه های یتئور یبررس :20گفتار 
 211 . )عج(عصر یعام حضرت ول یبنا یعلم یها بر محور سفارش« یوحدت کلمه فرهنگ»ضرورت حفظ 

 یحضرت امام و موام معظـم رهبـر   یشده از سو طرح یعلم یها به سفار  یا . اشاره3
 744 ....................................................................... ینظام اسالم یساختار یها حل چالش یبرا

 یعلــوم انســان»، «حضــور دو من ــق حــوزه و من ــق دانشــگاه در فرهنــ  جامعــه . »3/3
 یضرورت الگو شـدن نهادهـا  »، «شوراداره ک یفوه موجود برا یتعدم کفا» ،«یکاربرد
 744 ................................................................................................................................... «یانوالب

چـالش  » ،«ینـی امام خم یشهاند ی خ ر تحر»، «و فساد یضوجود فور و تبع. »7/3
موجـود در آمـوز  و    یتوضـع »، «فرهن  غر  با فرهن  مواومـت در رسـانه  

 747 ............................................................................. «کشور ینوشه جام  علم»، «پرور 

در حل موضوعات  یها و موسسات حوزو از عملکرد دانشگاه یابیو ارز یل. ضرورت تحل7
 756 ................................................................................................................................. نظام یچالش

، یرشته خـا  از علـوم کـاربرد    یکدر  یبا مدرک دکتر یشدن اجتهاد حوزو . جم 1
حـل   یبـرا  یهـا و موسسـات حـوزو    دانشـگاه  یانـداز  در راه یـه پا یعنـوان تئـور   به

 753 ......................................................................................بست آن بن نظام و یعلم یها چالش

و « یعتقـبض و بسـط شـر   »و « داد و ستد عول و نوـل » یها یتئور یِاجمال ی. بررس4
 757 ........................................................ نظام یعلم یها در حل چالش ها یتئور ینبست ا بن

 یبرخاسـته از تئـور   یشنهادیعنوان پ به«  ی مفات»کتا   یاجمال ی. بررس3/4
 756..................................... یاسالم یسبک زندگ یینتب یبرا« داد و ستد عول و نول»



46  سبک زندگی 

 753 نظام یعلم یها حل چالش یمضاف برا یها فلسفه یددر تول ییبست فلسفه صدرا . بن5

 766.............................. نظام یعلم یها در حل چالش« دن فوه موجودش یتخصص»بست  . بن6

 763......................................... نظام یعلم یها حل چالش« یفوه یشوراها یلتشک»بست  . بن7

 یشده از سـو  طرح یعلم یها ها بر سفار  یپرداز یها و تئور . ضرورت تمرکز پژوهش9
 767........................... یبتدر عصر غ یتعنوان محور حج )عج( بهعصر یعام حضرت ول یبنا

 یـه م لوـه فو  یـت اصل وال شدن یزهو تئور« من ق ان باق» یددن فوه با تولش یزه. تئور3
 یبرا یشنهادی؛ راه پ«یتمن ق نظام وال» یدمتعال( با تول یخدا یِ)پرستش اجتماع
 761........................................................................................................ نظام یعلم یها حل چالش

بـا   زدگـی  یتاز شخصـ  یـز فوق و پره های یتئور یرامونها پقضاوت یق. ضرورت تعم36
 765............................................................. یداز اقامه کلمه توح یعلم یبانیهدف دفاع و پشت

تحهول   یرمس کننده یم؛ ترسیاانب یخرشد تفقّه براسا  فلسفه تار یراز س ینخبگان یلتحل :24گفتار 
 263.............................................. ینظام اسالم یعلم یها به چالش ییپاسخگو یبرا یهعلم یها در حوزه

 یعلمـ  یازهـای بـه ن  ییسـخگو پا یحوزه برا یتخصص یاتادب یتظرف ی. ضرورت بررس3
 767.................................................................................................................................. ینظام اسالم

و  «یشناسـ  معرفـت »و  «یفوهـ »حوزه در دو سـ     یتخصص یاتادب یتظرف ی.بررس7
 769............................................................................................................................... آن یها چالش

 ی؛غربـ  یسـبک زنـدگ   یدر مواجهه با کارآمد یتاز منزلت حاکم ین. کمک به اقامه د1
 773 ............................................... یهعلم یها حوزه ینخبگان یاتعنوان موضوع امتحانِ ادب به

توـوم   یلدل ؛ بهیهعلم یها موجود در حوزه یاتبا ادب یاسیاز برخورد س یز. ضرورت پره4
 777 ........................................................................................... )ع(یتب نهاد حوزه به فرهن  اهل

 ی؛کبـر  یبـت در عصـر غ  یـه علم یهـا  در حـوزه « تفوـه »مراحل رشد  یین. ضرورت تب5
 771 ................................................................... یرمعصومیندر ادراکات غ یریپذ تکامل یلدل به

، «یونحفظ مناب  در زمان اخبار: »یاانب یخن مراحل رشد تفوه براساس فلسفه تاریی. تب6
فهم از  یارتوا»و « یونکالم توسط اصول یِبا مالحظه لوازم عول ینفهم از د یقتعم»
 774 ............................................... «یتمدن اله ی،حکومت اسالم ینی،در منزلت امت د یند

 یاسالم یزندگ سبک یطراح یِمباد: دوم فصل

 «یاعتقادات حکهومت »استنباطِ  یرساختعنوان ز ؛ به«یتنظام وال ی من ق و فلسفه» یدتول :4گفتار 
 284 ....................................................................................................... یاسالم یسبک زندگ یطراح یبرا

و ضـرورت ارامـه    یغربـ  یسـبک زنـدگ   یعنوان مبنا از جهان خلوت به یماد یل. تحل3
 793 ..................................................................................................... از جهان خلوت یاله یلتحل
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مثابـه   بـه « مندنظام»و « نگر مجموعه»، «یانتزاع» یشناسمعرفت ی. اشاره به سه مبنا7
 یعنـوان بسـتر ارتوـا    آنها به یدنِرسوحدت از نظام خلوت و ضرورت به یلتحل یگاهپا
 791 .....................................................................................................................ینفهم از د یتظرف

در قبـل و بعـد از   « رو  فهـم »نوـد و نوـضِ    یـق از طر« یـت من ق نظام وال» ید. تول1
 794 ................................................ یاستنباط اعتوادات حکومت یرساختعنوان ز رنسانس؛ به

حضـرت حـق و امکـان و وجـو      « ذات»در منـ  درک از   یو عول ی.حکم شرع3/1
 795 ............................................................................................ متعال یخدا« فعل»درک از 

دفـاع از   یبـرا  یعهشـ  یتوسـط علمـا  « ییمن ـق ارسـ و  » یِاسـالم  یریبکارگ .7/1
 796............................................................................................................... یاعتوادات حوه اله

« یتاصالت فاعل»فلسفه شرق و غر  و اثبات  یدر مبنا« یفیهاصالت الک» ی. نف1/1
 796................................................................... از حرکت ی در توص یتدر فلسفه نظام وال

 799 ........................................................... از نظام خلوت یلدر تحل یفلسف ی. اشاره به سه مبنا4

از نظـام خلوـت در سـبک     یلتحل یعنوان مبنا به« یتفلسفه نسب»بودنِ ی. ماد3/4
 799 .......................................................................................................................... یغرب یزندگ

در فرهنـ  مـذهب،   « ییفلسفه صـدرا »و « ییمن ق ارس و»دار نبودنِ . جهت7/4
 799 ......................................................................... علت نفوذ فلسفه غر  در فرهن  نظام

 یاراتز یت، متناسب با ظرفیبستر استضامه از معارف اله« یتفلسفه نظام وال. »1/4
 736 ................................................................................................................ ینمعصوم یهو ادع

متعـال و   یافعـال خـدا   یِاصـل  یهـا  عنـوان سرفصـل   به« یتو هدا یتربوب یت،خالو. »5
 737 ................................................................................ یتآنها بر اساس فلسفه نظام وال یلتحل

در فلسـفه غـر  و اثبـات انحـالل      یاتاز ح یماد یلتحل ی، مبنا«تنازع بواء. »3/5
مخلـوق در فلسـفه نظـام     یـت ظرف یارتوـا  یمراتب خلوت در طبوات باالتر بـرا 

 734 ...................................................................................................................................... یتوال

سـ وح، مراحـل و   »رفتـار انسـان در    یعنـوان مبنـا   متعال، به ی. پرستش خدا7/5
 736............................................................................................................. نظام خلوت« مواط ِ

 یسهبک زنهدگ   یطراح یبرا یکدیگربه « یتکمّ یفیت،اشتداد، ک» ی ضرورت تقوم فلسفه :2گفتار 
 248..................... ینهزم یندر ا« ییفلسفه صدرا»با « یتفلسفه نظام وال» یهاییتوانا یسهو مقا یاسالم

در دسـتگاه کفـر در موابـل بازگشـت     « یفیتفلسفه ک»به « یباییفلسفه ز». بازگشت 3
 739 ...................................................... یماندر دستگاه ا «یفیتخالق ک»به  «یباییفلسفه ز»

 ی. ضرورت احتجا  با کفر در موضوع حرکت بـه سـمت رشـد و آرامـش )مبنـا     3/3
 163 ....................................................................................................... (یانسان یتظرف یارتوا
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 163 ............................ یباییو ز یفیت. آرامش، رشد و اتمام نعمت، برخاسته از خالق ک7/3

 167 ..................................... به سمت آرامش و تکامل یرخرو  از س ینفس؛ مبنا ی.هوا1/3

 یـد در رفتار پرچمـداران توح « یتزهد، تحمل و صبر، هدا»جالل و جمال به  ی . تعر7
 161 ...................................................................................... از نظام کفر و نفاق یریگدست یبرا

و  یفیـت از ک یـ  تعر یعنـوان مبنـا   ها و افراد، بـه امت« نجاتِ یثار،پرستش، ا. »3/7
 164 ................................................................................................................ یادر دار دن یباییز

سـاختارها بـه    یموجب واگذار یی،در فلسفه صدرا «یفیتفلسفه ک»از  ینظر یل. تحل1
 166...................................................................................................................... یغرب یسبک زندگ

 169 .............................. یتهمدرن یدر موابله با فرهن  ماد یتفلسفه نظام وال یی. توانا3/1

سه  یریتمد یبرا یتببر اساس فرهن  قرآن و اهل« یتفلسفه کمّ» ی. ضرورت بررس4
 136 ........................................................................................................... «یمانکفر، نفاق، ا»نظام 

 133 ............... یاسالم یسبک زندگ یطراح یبرا« یتفلسفه کمّ» یِعوالن ی. ضرورت بررس5

بـر  « یـت فلسـفه کمّ » یتعنوان ظرف ، به«یدرخت یبندو طبوه یشمار  کمّ. »3/5
 137 ................................................................................................. «ییمن ق ارس و» یمبنا

من ق » یبر مبنا« یتفلسفه کمّ» یتعنوان ظرف ، به«تصرف یبرا یسازنظام. »7/5
 137 ..................................................................................................................... «ینگرمجموعه

عنـوان   ، بـه «جهـات  یگـر رساندن تصرفات در جهت واحد و کنترل دوحدتبه. »1/5
 137 .......................................... «یتمن ق نظام وال» یبر مبنا« یتفلسفه کمّ» یتظرف

در « یـت فلسـفه کم »و « یفیتفلسفه ک»، «فلسفه اشتداد» یدنِرسوحدت. ضرورت به6
 131 ........... یاجتماع یمانشدن ایزهو تئور یاسالم یسبک زندگ یطراح ینظام واحد برا

 745 . یتبر اسا  فلسفه نظام وال یغرب یو سبک زندگ یاسالم یاز سبک زندگ ییمبنا ی تعر :7گفتار 

 135 ............ یاسالم یسبک زندگ یطراح یبرا «یو فلسف یروش یمبان ی ینهبه». ضرورت 3

، علـت  یکدیگرها از حوزه یکو تفک یاسالم یسبک زندگ ی، مبنا«نظام واحد. »3/3
 135 ................................................................................................................ نفوذ فرهن  غر 

 ینگـاه عوامانـه و نفـ    یبا توجه بـه نفـ   ین؛فهم از د« رو ». ضرورت تعمق در 7/3
 136.......................................................................................................... یرمعصومینبر غ یوح

مثابـه موضـوع امتحانـات در سرفصـل دوم      بـه  «یو مفهوم یعول یها شکستن بت. »1/3
 137 ........................................................................................................................................ یختار

 ی عنـوان شاخصـه   ، بهیهمدرن در معارف حوه اله یتکردنِ عوالن منحل یی. توانا4/3
 137 ............................................................................................................ تفوه یتظرف یارتوا
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در اع ـاء  « یتهـدا  یت،ربوب یت،خالو» یانبه جر یاسالم یسبک زندگ یمبنا ی . تعر7
بـه  « یمـان کفر، نفـاق، ا »بر سه نظام  یریتمد یبرا« ، تور یعیتشر ینی،تکو»اسم 

 133 ............................................................................................................................. یماننف  نظام ا

مخلـوق و   یهمراه بـا فوـر داممـ    یبه اع اء و تفضل اله یاسالم یسبک زندگ ی . تعر1
 176 ............................................................................................... یاله یتتور  او به مش یفیتک

بر « یدالتزاانکار، استکبار و حر  دامم»( به یغرب یکفر )سبک زندگ یاتاز ح یل. تحل4
 173 .......................................................................................................... یاعتوادات حکومت یمبنا

 یـات ح یدر فرهنـ  کفـر بـرا   « یـل تجاوز، اسـارت، تحم » ی، مبنا«اض را . »3/4
 177 ................................................................................................................................. یاجتماع

سـبک   ی، مبنـا «یازارضاء و ن»در موابل  یاسالم یسبک زندگ ی، مبنا«فور و تور . »5
 177 ................................................................................................................................. یماد یزندگ

بر اسها  فلسهفه   « جامعه یخ،تار ین،تکو»بر  یت)ع( در والینمن لت ائمه معصوم یبررس :1گفتار 
 721 ............................................................................................................................................ یتنظام وال

 174 ..................................... «و جامعه یخ، تارینتکو»بر  یت)ع( در والین. منزلت اممه معصوم3

)ع( ینمنزلت اممـه معصـوم   یرامونپ یتب جهت با معارف اهل هم یِ. استدالل عول3/3
 175 ..............................................................یدر موضوع شفاعت و وساطت در مغفرت اله

 یبهشـت، بـه معنـا    یهـا بـه سـو   و نجات امت ی)ع( در راهبرین. امتحانات سخت معصوم7
 173 ......................................... ، علماء و مردمیاانب یگرخلوت و امتحانات آنها با د یتفاوت ماهو

 یتهـدا  یان، علت جر«یناممه معصوم یخیِتار یتوال»فوهاء به  یِاجتماع یت. تووم وال1
 113 ....................................................................... یکبر یبتمحمد در دوره غامت محمد و آل

در من ـق   یماد یتنسب»و « ییمن ق ارس و»با « یتفلسفه نظام وال». تفاوت 3/1
 113 ............................ یاراخت ی از انسان بر اساس ارتواء قوه ی در تعر« ینگرمجموعه

عنـوان   ، بـه «نوا  عام» یمانِا یآن در ارتوا یان)ع( و جرین. جاذبه اراده معصوم7/1
 111 .......................................................................مادون یمانیمراتب ا ینجات تمام یلهوس

آنـان بـه عناصـر و امـت      یلمحمـد و تبـد  و امت محمـد و آل  ین. پرور  مؤمن1/1
 114 ........................................................................ )ع(ین؛ تحت جاذبه اراده معصومیخیتار

 یهـا نوا  عام امام زمـان در شـب   یتمحمد تحت والامت محمد و آل ی. راهبر4/1
 116..................................................... )عج(عصر یحضرت ول یخیِتار یتوال یققدر؛ از طر

 778 ................... )ع(یتببر اسا  فرهنگ قرآن و اهل ینکره زم یرو یآغاز زندگ یفیتک یانب :5گفتار 

 119 ............. یاسالم یسبک زندگ یاستنباط مبان یبرا یتبمعارف اهل یرامون. ضرورت تفوه پ3
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دسـتگاه   ینـه به یبـرا  یابـوا  فوهـ   یگـر در کنـار د « اإلسـتنباط فوه». ضرورت توجه به 3/3
 113 ................................................................................................................................... یتعوالن

خلوـت در فرهنـ    « س وح و مراحل و مواط ِ»بر اساس  یزندگ یریگشکل یفیت. ک7
 146 ................................................................................................................................................. یاانب

در  یزنـدگ  یریگدر بهشت و مودمات شکل یخلوت حضرت آدم و آغاز زندگ یفیت. ک1
 143 ...............................................................................................................................................ینزم

از  یشـان بعـد از هبـوط ا   ینحضرت آدم)ع( در زم یآغاز زندگ یفیت. اشاره به ک3/1
 141 ............................................................................................................................. آسمان اول

حضـرت آدم در   یمناسک زنـدگ  ینعنوان اول طواف، به ی . آدا  استغفار و تشر7/1
 144 ....................................................................................................................................... ینزم

 146...... ینمردم در زم یزندگ یتهدا یحضرت آدم به موام نبوت برا شدن یده. برگز1/1

کـره   یبـر رو  یشـان نسـل ا  یـر تکث یخلوت حضرت آدم و چگـونگ  یفیت. اشاره به ک4/1
 146......................................................................................................................................... ینزم

 147 یافرهن  انب یبر مبنا یادن ینفس در زندگ یهوا یریگبه مبدأ شکل یا . اشاره5/1

گذشهته، حهال،   »هماهنهگ از   یهل تحل یبهرا  ییعنوان مبنا به« یاانب یخفلسفه تار» یینتب :6گفتار 
 718 ............................. عصر)ع(یقبل از ظهور حضرت ولمحمد  امت محمد و آل ی تکل یینو تع« یندهآ

تکامـل   یریگ : شکلیاسالم یعنوان خاستگاه سبک زندگ به «یخیتار یتوال» ی . تعر3
 149 ....................................... «، نفاقیمانکفر، ا»سه نظام  یندر جامعه از برخورد ب یمعنو

فلسفه  یمترس یبرا یهعلم یهاموجود در حوزه یِو فوه یعرفان ی،فلسف یمبنا ی. ناتوان7
 143 ...................................................................................................................................... یاانب یختار

 143 .............یادن یزندگ یخو رفتار آنها در تار« مانیکفر، نفاق، ا»به سه نظام  یی. نگاه مبنا1

ـ 7اکرم یـ از هبوط حضرت آدم تا بعثت نب3: یاانب یخسه مرحله در فلسفه تار یین. تب4
 ییعصر)عج( تـا برپـا  یـ از ظهور حضرت ول1عصر)عج( یاز بعثت تا ظهور حضرت ول

 153 ............................................................................................................................................. یامتق

، سـه رکـن   «یالهـ  یهـا و حجـت  یـات هـا، آ یپرستامتحانات، بت»بودنِ ی. حس3/4
 157 ......................... مرحله ینکفر در ا یتو غلبه حاکم یخدر سرفصل اول تار یاساس

 ی، سه رکن اساس«یاله یهاو حجت یاتها، آیپرستامتحانات، بت»بودنِ ی. عول7/4
 151 .................................... مرحله یننفاق در ا یتو غلبه حاکم یخدر سر فصل دوم تار

، سـه رکـن   «یالهـ  یهـا و حجـت  یاتها، آیپرستامتحانات، بت»بودنِ ی. شهود1/4
 154 .................... حلهمر یندر ا یمانا یتو غلبه حاکم یخدر سرفصل سوم تار یاساس
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مرحلـه   ینتـر یعالم، طوالن ینیتکو یت، اصالح وضعیاشدنِ کرامات انبیعموم. »4/4
 156................................................... یخسرفصل سوم تار یژگیعنوان سه و به« عالم یختار

 یبـا هـدف ارتوـا    یخسرفصـل سـوم تـار    یاتخصوصـ  یرامون. ضرورت اجتهاد پ5/4
 157 ............................................................. مرحله یندر ا ینیجامعه د یز و انگ یتظرف

متعـال و   یخـدا  یـزی ردر برنامـه  یخیتـار  یتوال یِ؛ شاخصه اصل«یشکناحکامِ بت. »5
 159 .................................................................................یاله یایانب های یتآن بر مممور یقت ب

 یهـا بـه سـو   امـت  یتهـدا  یبرا یدپرچمداران توح یات؛ رکن ح«یبتفلسفه مص. »3/5
 159 ...................................................................................................................................... بهشت

ـ   ، بـه «و امامـان  یـامبران حفظ و انتوال نسـل پ  یبرا یهتو. »7/5 حکـم   ینعنـوان اول
 153 ............................................................. یشانا یایحضرت آدم و اوص یبرا یخداپرست

حضرت نوح)ع(  یبرا یحکم خداپرست ینعنوان اول به« با جامعه کفر یریدرگ. »1/5
 166............................................................................................................ )ع(یمو حضرت ابراه

 163............. )ع(یوس حضرت  یدنرسحکومتو به ینذوالورن یاماز ق یخیتار یل. تحل4/5

 167 )ع(یدر دوران حضرت موس« ینیحفظ وحدت کلمه در امت د»احکامِ  ی . تشر5/5

 161................. )ع(یسیحضرت ع یامبا ق« یلاسرامیانحرافات نفاق در قوم بن یینتب. »6/5

حکومـت  »و « حکومـت حضـرت داوود)ع(  »، «فلسفه جهـاد »از  یخیتار یل.تحل7/5
 164............................................................................................................ «)ع(یمانحضرت سل

ن بساط یدـ برچ3: یتاکرم) ( بر محور سه ممموریاز بعثت نب یخیتار یل. تحل9/5
 165....... نفاق یهانسبت به حکومت یهـ تو1ـ ختم نبوت 7 یو شرک جل یپرستبت

حفظ اسالم نـا  و معـارف   »، «عنوان رکن بعثت به یزیحفظ فرهن  کفرست. »3/5
 یـت ؛ سـه مممور «نفـاق  یهـا  در برابر دولت یهتو»، «ینبه ترجمان معصوم یقرآن
 166 ............................................. ) (یامبراکرمس از رحلت پ)ع( پیناممه معصوم یاصل

امـت   یـات ح یبـرا  یـت امن یجـاد )ع( در ایناممه معصـوم  یرهاز س یخیتار یل. تحل36/5
در  شـده  ی تشـر  یهـا یتتحوق مممور یبرا یسازیتمحمد با هدف ظرفمحمد و آل
 166 ......................................................................................................................... اکرم یبعثت نب

در امت محمد و آل یسازیت: ظرفیخدر سرفصل دوم تار یبتفلسفه غ یین. تب33/5
 163.................. «یسازو تمدن یتامت، حاکم»در س    یتقبول مسؤول یمحمد برا

توـر    یراب یماندستگاه ا یتظرف یبه نظام کفر و نفاق: ارتوا« فلسفه امداد» یین. تب6
 176 ............................................................................................. یو علو یآنها به منزلت علم نبو
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 یـان عام و جر یتعنوان نسب به «یشکن بت یریتمد: »یاله یخاز فلسفه تار یبند . جم 7
 «یمـان کفـر، نفـاق، ا  »سـه نظـام    ینبه تب  موازنه قدرت ب یاانب یها یتآن در مممور

 173 ............................................................................................................................ خا ( یت)نسب

در اقامهه کلمهه حهق و عبهور از      عصر یعنوان نواب عام حضرت ول به یعهش یمن لت فقها :3گفتار 
 737 ................................................................................................ یکبر یبتدر دوره غ یامتحانات عقالن

 یند ی آن به ابزار تحر یلو تبد یخعنوان موضوع امتحان در دوره دوم تار ؛ به«عول». 3
 171 ........................................................................................................................... توسط اممه نفاق

به نـوا    یبتمحمد در دوران غ امت محمد و آل یو رهبر یدتوح ی. سپردن پرچمدار7
 یتوال»به  «یاجتماع یتوال»تووّم  ی( برایرمعصومغ یت)عوالن عصر یعام حضرت ول

 175 ........................................................................................................................................ «یخیتار

ـ  ینشعنوان مراحل گز به« اشک، خون، تفوه». عرفانِ 1 یو انتخا  نوا  عام حضرت ول
 177 ....................................................................................................................................... عصر)عج(

و اممـه نفـاق در سرفصـل دوم     یستوسط ابلـ  یاننظام طغ یریتاز مد یخیتار یل. تحل4
 179 .................................................. یط فعلیدر شرا« مدرن یپرستبت» یریگو شکل یختار

حفـظ فرهنـ    » یبـرا  یتـه؛ در فرهن  مدرن یدر موابل کفر عوالن یعهش یفوها یام. ق5
 یـت ظرف یارتوا»و « یحفظ وحدت کلمه اسالم»، «عنوان رکن بعثت به یزیکفرست
 173 .............................................................................................. «از فوه مکل  به فوه فر  یعهش

بها   یهت معنو« مصرفِ یع،توز ید،تول» ی: شبکهیاسالم یسبک زندگ ییِو روا یقرآن یِمباد :8گفتار 
 782 ............. در آن یننماز معصوم یِو نقش محور یاسالم یعنوان موضوع سبک زندگ نماز، به یتمحور

توسـعه،  »استنباط احکـامِ   یلهبه وس یتاز منظر حاکم عبادات یگاهجا یین. ضرورت تب3
در موابله با  یاسالم ینظام مبارک جمهور یتظرف یارتوا یبرا ی؛اله« تعادل و نظم
 197 ..................................................................................................................... یغرب یسبک زندگ

هیزدر موابل تئـور  یدمتعال از منزلت اقامه توح یکردن پرستش خدایزه. ضرورت تئور7
 197 ......................................... یط فعلیاز منزلت اقامه شهوات در شرا یسشدن پرستش ابل

 یرشـد و ارتوـا   یبـرا  یـد بـه پرچمـداران توح  « عول، زادولد یار،اخت» یقوا ی. واگذار1
 199 ................................................................................................................ افراد و جوام  یتظرف

در سـبک   یمـان کـردن ا یزهتئـور  یبـرا  یـت معنو یِو شبکه مکان یشبکه زمان ی. بررس4
 193 ............................................................................................................................. یاسالم یزندگ

 133 ................................. یتدر شبکه معنو« ه و مساجدیفشر یهامکه، حرم». منزلت 3/4

شـدن  یزهتئـور  یبـرا  یعنوان سه رکن اساس به« تالوت قرآن، عبادات یارات،ز. »7/4
 137 ........................................................................................ یاسالم یدر سبک زندگ یمانا
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 یپرستش خدا ی افزار اقامهنرم»عنوان  به یتاز منزلت حاکم« عبادات» یگاهجا یین. تب5
 131 ........................................................................................................................................... «متعال

 یطراحـ  ینمـاز در آن بـرا   یو منزلت محور یتمعنو« مصرفِ ی ،توز ید،تول» ی. بررس6
 135 ................................................................................................................. یاسالم یسبک زندگ

 137 .................... «یاله یتهدا»جلب  یاقامه نماز به نماز امام زمان)عج( برا ی . تووم شبکه7

موابلـه بـا    یبـرا  یـت شـبکه معنو  یـق از طر یدر جامعه اسالم یاجتماع یوین یان. جر9
 133 ....................................................................................... یاناز نظام طغ یطوفان شهواتِ ناش

شـبکه   یهـا یرسـاخت آن بـا ز  یسـه و موا یـت درک از شبکه معنو یبرا یلیتمث یان. ب3
 466 ..................................................................................... یغرب یدر زندگ یماد یِرسانخدمات

 یآنـان بـه نمـاز بـرا     یدو تعلـق شـد   یت)ع( در اقامه شبکه معنوینمعصوم یت. ظرف36
 463 ........................ بهشت یدادن آنها به سو و نجات آحاد بندگان و سوق یخیتار یتهدا

معرفـت و   یمـان، ا»بـه   یابیدسـت  یمردم برا یت: هدایاسالم ی. موضوع سبک زندگ33
 467 .......................................................... یتافزار شبکه معنوبا نرم یادر دار بالء و دن« یتهدا

 ینتـر یچیـده عنـوان پ  اإلحرام، قرامت، تشـهد، سـالم و... در نمـاز، بـه    هیرتکب ی. بررس37
 461 ........................................................................................................ مردم یتهدا یمناسک برا

 467 .......... در اقامه نماز عباد یمنزلت محور یعبادت و دارا یانعنوان مربّ . اممه اطهار؛ به31

 104 ........ در اقامه کلمه حق« شب قدر»ماه مبارک رمضان و من لت  ی«روزه» یگاهاز جا یلتحل :4گفتار 

 یبـرا  یـابی و خودارز یسـاز یـت ماه مبارک رمضان بـه ابـزار ظرف   ی«روزه»از  یل. تحل3
 463 .......................... یماد یاز سبک زندگ ی؛ در موابل طوفان شهواتِ ناشیجامعه اسالم

 یساز تحرک دستگاه ابلـ  یریبا جلوگ یاجتماع یتووا یروزه برا یسازیت. ظرف3/3
 436 ....................... در ماه مبارک رمضان« محاسبه، مراقبه، مشارطه»فرهن ِ  یجادو ا

 یرو تالوت قرآن در ماه مبارک رمضان و تـمث « یهصلوات، ادع یحات،تسب». نوش 7/3
 433 ............. یامت اسالم« یِرفتار اجتماع یو هماهنگ ییافزایرتبص یب،تهذ»آن بر 

 ی)خـوا ( بـرا   یانسـان  یروهـای و امتحانات در پـرور  ن  یه. نوش عبادات، ادع1/3
 437 ............................................................................ یاجتماع ینسنگ یهایتقبول مسؤول

پرچمـداران   یکفـر و نفـاق بـرا    یهـا  از هجمه ی. مودرشدنِ بالها و مصامبِ ناش4/3
و  یختکامـل تـار   یآنـان بـرا   یو فـداکار  یثـار آنها در شب قدر و ا یارانو  یدتوح

 434 .......................................................................................................................... هاتنجات ام

 436... حج از بُعد مناسک اقامه کلمه حق یم. ارتباط ماه مبارک رمضان با کنگره عظ5/3
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 یبهرا  یالهه  یهات آ یهان جره 2و مناسک آن در اقامه کلمه حق « حج» یگاهجا یلتحله 4  :40گفتار 
 143 ........................... یدر من لت تمدن اسالم« یاراتز»به و ختم « عبادات»ها با شروع از انسان یتهدا

عنوان شاخصه قـدرت اسـالم و    ، بهینبرامت از مشرک یو برگزار یسابل« یرم» ی . تشر3
 437 ......................................................................................... یشکندر بت یراندمان دستگاه اله

 439 .................................... «یگردشگر ی،سنت یمی،ابراه»از سه نوع برخورد با حج:  یل. تحل7

 یبـه سـو   یـت هو ییـر تغ یبـرا  یمـانی ا یِانسان یرویاز مناسک حج: پرور  ن یل. تحل1
 433 ................................................................................................ یو عرفان اسالم یمعنو یتهو

و  ینـوران  یورود بـه زنـدگ   یبـرا  یو اعـالم آمـادگ   یک: لبیواتاز حضور در م یل. تحل4
 433 ............................................................................................................................................ یمعنو

و پـرور  در   یظلمـان  یاز جعل محرمات در مناسک حج: جدا شدن از زنـدگ  یل. تحل5
 473 .................................................................................................................. ینوران یزندگ یطمح

فلسفه نماز طواف:  یینو تب یدبا پرچمداران توح یعتب یفاتفلسفه طواف: تشر یین. تب6
 477 ........................................................................................... یخشکنان تاربه بت ینمؤمن یههد

شبکه » یتِسازمان ترب یر و پذ یاحرفه یِمعنو ی: ورود به زندگیفلسفه سع یین. تب7
 471 ....................................................................................................................................... «یتمعنو

و استغفار در دار بالء به محضـر دسـتگاه    یرفرهن  توص یان: جریرفلسفه توص یین. تب9
 474 ................................................................................................................................................ یاله

 ی با امام زمان)عج( و م البه یسربازان دستگاه اله یاإلسالم: زندگفلسفه حجه یین. تب3
 475 ..................................................... با اقامه کلمه باطل یریدر درگ یو فداکار یثارمنزلت ا

قبـول   یبـرا  یـر و ت ه یـه عرفـات: ضـرورت تزک   یفلسفه حضـور در صـحرا   یین. تب36
 475 ............................................................................ اقامه کلمه حق یدر کنار رهبر یتمسؤول

به درک و شعور نسبت به منزلت خـدمت  یابیمشعر: دست ی. فلسفه حضور در صحرا33
 476................................................................................. با کلمه باطل یریدر صحنه درگ یگزار

دارشـدن  عالمت ی،، قبول اخال  در رمیسابل ی: رَمیمن ی. فلسفه حضور در صحرا37
 476.....................................متعال یبه محضر خدا یاتامام زمان و عرضه تمن یسرباز یبرا

 ینمعصـوم  یـارات و ز یمثابه آغاز عرفان اسالم به یاسالم ی. اقامه حج در سبک زندگ31
 477 .................................................................................................. یعرفان اسالم یتعنوان نها به

هـا و  ها و انسانو نجات امت یتهدا یبرا یاله یهآ ینو امامان؛ بزرگتر یامبرپ یارت. ز34
 479 .................................................................................... یها در س   تمدن اسالم پرور  آن

از  یاسـالم  یسبک زندگ یو طراح یغرب یاز سبک زندگ یکآکادم یل. ضرورت تحل35
 416 ............................................................................. یشرفتپ یرانیا یمدل اسالم یدتول یقطر
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 «گذار دوران» و «م لوب وضع» در یاسالم یزندگ سبک یطراح: سوم فصل

 یمثابه مبنها  ( بهیهعلم یهاحوزه ی،، نهاد رهبرها ی)خانواده، مساجد و مصل یتمعنوشبکه  :4گفتار 
 ینتمهدن نهو   ریه ی  ی)په « وضهع م لهوب  »در  یاسالم یسبک زندگ یطراح یبرا یشناخت جامعه
 175 ......................................................................................................... ال امات و آثار آن یان( و بیاسالم

مـدرن؛   یپرسـت  در برابر کفر و بت یاجتماع یتوال. ضرورت اقامه کلمه حق از منزلت 3
 415 ................................................................. یو امتحان فواهت و امت اسالم یفهعنوان وظ به

، رفتـار  محـور  ینو فرهن  د یتنسبت به پرستش خدا، عوالن یوجدان عموم. »3/3
محمـد) ( )بـر اسـاس    ؛ سه دستاورد امت محمد و آل«هماهن  بر اساس فوه

 415 ............................................................. («یخیتار یتوال»به  «یاجتماع یتوال»تووم 

عنـوان   و نفاق محـار ، بـه   یدر برابر کفر حرب یماناز دستگاه ا یانت. ضرورت ص7/3
 417 .................................................................................. یامت اسالم یو دامم یاصل یفهوظ

 یپرسـت  بـت »آورد  عنـوان ره  بـه  یغربـ  یشدن شهوت در سـبک زنـدگ  یزه. تئور1/3
مرحلـه   یـن در ا یعوالن یِشکن بت یبرا یفواهت و امت اسالم یفهو وظ «یعوالن
 419 ................................................................................................................................... یخاز تار

« شـرکت »در موابل  یمان؛اخالق و ا کردن یزهتئور ینهاد برا ینمثابه اول به« خانواده. »7
 446 ........... یغرب یدر سبک زندگ یهثروت و سرما کردن یزهتئور ینهاد برا ینعنوان اول به

« یتعوالن» یرو سهم تمث« زن»و « مرد» ینیِنهاد خانواده از منزلت تکو یل. تحل3/7
 443 ................................................................. یمانیو رشد ا یدر تکامل اخالق« عاطفه»و 

یـت جمع» یـریِ گ و شـکل « زن»و « مـرد »به جـنس   یغرب ی. نگاه سبک زندگ7/7
ناخـالص   یداز زن و مرد در رشد تول یکهر  یربر اساس سهم تمث «یماد یشناس
 441 .......................................................................................................................................... یمل

در خانواده و ارتبـاط آن   یمگرد  تصم یِبه چگونگ یاسالم ی. نگاه سبک زندگ1/7
 441 ............................................................................................................... «یتکفو»با مووله 

عنـوان   بـه  یاسـالم  یدر سـبک زنـدگ  « یـه فو یـت خانواده، شبکه مساجد، نظام وال. »1
 445 ............... یغرب یدر سبک زندگ« یداریهنظام سرما ی،شرکت، شبکه بانک» یگزینِجا

اخـالق در   کـردن  یزهتئـور  یبانـک اطالعـات بـرا    یجاددر ا یهعلم یها. منزلت حوزه3/1
 447 ...................................................................................................................................... جامعه

متکفل احکام سـاختارها و  « اممه جمعه»متکفل احکام توسعه، « ینهاد رهبر. »7/1
 449 ...............................................یتمتکفل احکام نظم در شبکه معنو« اممه جماعات»

قـانون   یـان و جر یـه م لوـه فو  یتوال یقاز طر یمحبت در نظام اسالم یان. جر1/1
 443 .................................یهعلم یهاحوزه« بانک اطالعاتِ» یتتوسط قوه موننه با هدا
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 یهـا  در بخـش  یـت م لو  بر اساس شـبکه معنو  یاسالم یسبک زندگ ی. آثار طراح4
 456 ...................................................................................................................مختل  و الزامات آن

در حـل مشـکل    یـت بر اسـاس شـبکه معنو   یاسالم یسبک زندگ ی. آثار طراح3/4
 456 .................................................................... اشتغال، اختالط و رف  ظلم از جامعه زنان

مثابه  خُلق حر  به یگزینو جا یعنوان پشتوانه پول اسالم به« یراتتوسعه خ. »7/4
 453 ............................................................................................. کشورها یپشتوانه قدرت پول

در  یریو تفاوت آن با مهاجرپذ یاسالم یها در سبک زندگمهاجرت یدار . جهت1/4
 453 .............................................................................................................. یغرب یسبک زندگ

 یدر سبک زنـدگ « یتختشهرها و پاشهرها و کالن» یریگدر شکل یدار. جهت4/4
 457 .................................................................... یغرب یو تفاوت آن با سبک زندگ یاسالم

و  یاسـالم  یدر سبک زندگ ینسبت به امور ماد یاراتشدن تمرکز اخت. شکسته5/4
 454 ............................................................................ یدر امور معنو یاراتتمرکز اخت یجادا

 ینتمـدن نـو   یـزی ریپـ  یبه معنـا « وض  م لو »در  یاسالم یسبک زندگ ی. طراح5
 457 ...................................................................................... آن یبه الزامات علمو اشاره  یاسالم

و انحـالل آنهـا در    ینگر و من ق مجموعه یمن ق انتزاع ی. ضرورت نود و بررس3/5
 457 .......................................................................................................................... یدمن ق جد

معادله، مدل(  یت،و سه من قِ برآمده از آن )حج یتفلسفه نظام وال ی. توانمند7/5
 459 ................................. یاسالم ینساخت تمدن نو یعنوان نو ه شروع حرکت برا به

 453 .................. یاسالم یسبک زندگ یدر طراح« دوران انتوال»و « وض  م لو ». تفاوت 6

وضهع  »در « قدرت، اطالع، ثروت» یدتول یدر سه تئور یاسالم یسبک زندگ ینعناو یانب :2گفتار 
 164 .................................................................. «دوران انتقال»مربوط به  ینو ضرورت ارائه عناو« م لوب

 463............................... یغرب« ثروت، اطالع، قدرتِ» یدتول یاز سه تئور یاجمال یبند . جم 3

 یدر تئـور  یتو هدا یثارمبنا قرار دادن ا یبه معنا یجلب علم و قدرت از دستگاه اله. 7
 461............................... یقدرت ماد یآن با خُلق استکبار در تئور یگزینیو جا یقدرت اله

 یخانواده، اصناف، نهادهـا »ارامه مشاوره به  یبانک اطالعات برا یقاز طر یافکار عموم یت. هدا1
 464.................................... م لو  ها در وض رسانه یگزین، جایاسالم یدر سبک زندگ« یدولت

 ییـر و تغ یدر امور مـاد  ییتمرکزگرا رفتن ینثروت در وض  م لو : از ب یدتول ی. تئور4
 465. عبادت یتکنولوژ یدتول یبرا یدجد های یساز مهندس ینه، زم«و ارضاء یازن» یتِماه

 463.......... یشرق یبا سبک زندگ یاسالم یسبک زندگ یها . اشاره به تفاوت شاخصه3/4
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بـه   یابیو دسـت  یغربـ  یو ارضاء به سـبک زنـدگ   یازن یان. ضرورت خرو  از جر7/4
در وض  م لو  و  یاسالم یتحوق سبک زندگ ی؛ برایثروت اسالم یدتول یالگو

 463............................................................................................. یغرب یربو یرقابت با بازارها

بـه   یغربـ  یدر سـبک زنـدگ  « درمـان » یـت سالمت از اولو یجهت حاکم بر الگو ییر. تغ5
 473 ......................................................................... یاسالم یدر سبک زندگ« بهداشت» یتاولو

 یالگـو  یگزین؛ جـا یکشـاورز یمـه ــ ن یصـنعت یمـه ن ی. ساخت شهرها بر اسـاس الگـو  6
 477 ............................................................................................ یغرب یبه سبک زندگ یشهرساز

کوچـک و   یهقوه قضام یل، علت تشکیدر وجدان عموم یا. رف  تنازع و تکالب بر سر دن7
 471 ............................................................................................. یاسالم یچاالک در سبک زندگ

 یشـدن زنـدگ  یچیـده و پ یعلوم دانشـگاه  یِساز، علت سادهیماد یزندگ یساز. ساده9
 471 ........................ یاسالم یدر سبک زندگ ینیعلوم د یچیدگیِ، موجب تکثر و پیمعنو

 یغربـ  یبـا سـبک زنـدگ    یاسـالم  یدر سـبک زنـدگ  « و سـازمان  یالتتشک»تفاوت  یان. ب3
 474 .............. «(یاتاوصاف، موضوعات و گرد  عمل»در سه س   « وحدت نسبت» یان)جر

هـا و اسـتفاده از   یرساختز یبتخر ی،کشنسل»بر  یمبتن یغرب یدفاع یندکتر ی. نف36
بـر   یو جوانمردانه مبتنـ  یآن با جن  مردم یگزینیو جا« یکشتار جمع یهاسالح
 476.................................................................................................................. یرمتمرکزغ یتکنولوژ

حـج،   یمکنگـره عظـ   یـت بـا محور « وحدت بـا جهـان اسـالم   »و « یزیاستکبارست. »33
 477 ................................................. یاسالم یدر سبک زندگ یخارج یاستعنوان محور س به

و خـرو  آنهـا از سـل ه نظـام      یصـورت مردمـ   ها بهیارها و خبرگزرسانه ی. مهندس37
 479 .................................................................................................................................. یداریهسرما

و  یعنوان محور انتوـال معـارف حوـه و معـارف انسـان      کتا  به ی نشر و توز یت. هدا31
 479 ............................................................................................................................................... یدمف

 473 ............... یاسالم یسبک زندگ یطراحدر « دوران انتوال»و « وض  م لو ». تواوت 34

« یـار اخت» یتحاکم یتئور یلدل به« یاسیانوال  س»از « یانوال  فرهنگ». ضرورت تمخر 35
 496 .............................................................................................................................. «علم یدتول»بر 

 یبـه سـو   یـت و عوالن یمـان مـردم در سـ وح مختلـ  ا    یتهدا یساختارها برا ی. طراح36
 493 ...................... یتوو کردن یزهو آزاد؛ از الزامات تئور یو اخالق یمعنو یزندگ یهاشاخصه
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کهردن  ی هبراسا  تئهور « دوران انتقال» یثروت، اطالع و قدرت برا یدتول یتئور یطراح :7گفتار 
، یفرهنگه  ی،اقتصاد» یاز سه ناهنجار یکآکادم یینو تب یرهبر معظم حضرت امام و مقام یریتمد
 181 ............................................................................................................................................... «یاسیس

قـدرت، اطـالع، ثـروت    » یـد تول یسـه تئـور   یدر طراح یتفلسفه نظام وال ی. توانمند3
 494 ........................... یحضرت امام و موام معظم رهبر یریتمد کردن یزهتئور یبرا «یاله

بودنِ تمدن مـدرن در  ، علت توجه به مهاجمیاسالم ینظام جمهور یها. چالش3/3
 496.............................................................................................. یو تخصص یکس وح آکادم

دوران گذار بـر اسـاس چـالش     یبرا« قدرت، اطالع، ثروت» یدتول یسه تئور ی. طراح7
 499 ................................................................. تمدن مدرن یاقتصاد یتماه یلدل ، بهیاقتصاد

قـدرت، اطـالع،   » یـد تول ی، جام ِ سه تئور«جانبهو همه یدارتوسعه پا» یات. ادب3/7
اقامه کلمـه   یبا آن برا یکو ضرورت موابله آکادم یغرب یدر سبک زندگ« ثروت
 493 .......................................................................................................................................... حق

 یـل تحل یموجـود بـر مبنـا    یهـا رفـت از چـالش   ، راه بـرون «جانبهدفاع همه. »7/7
 436 ........................................ «یاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،س» یاز سه ناهنجار یکآکادم

 یرفـاه برخاسـته از سـبک زنـدگ     یالگو»با « یشعار عدالت مکتب» ین. قبض و بسط ب1
 437 ......................................................... کشور یدر بخش اقتصاد یت، علت فودان امن«یغرب

در « یاقتصـاد »و « یفرهنگـ »عرصـه   یبـرا  یدو نوشه جنگـ  ی. ضرورت طراح3/1
 434 ....................... سه عرصه ینسه قرارگاه در ا یلو تشک« یاسیس»تناسب با عرصه 

)چهاربازار(،  در اقتصاد کالن« یهسرما یرمتغ»و « کار یرمتغ» ین. قبض و بسط ب7/1
 435 ............................................... و...( ی)تورم، گران یرانها در ایمتجهش ق یعلت اصل

 یالگـو  یـل رفـت از تحم ، راه بـرون «یمصرف عموم یالگو»برتر در  ی. توق  تکنولوژ4
 436........................................................... یغرب یبه سبک زندگ« کاال، ثروت و رفاه»صادراتِ 

 یالگـو »در  یـک تکن ینهو به« یمصرف دولت یالگو»برتر در  یتکنولوژ یان. جر3/4
 یـد متناسب با مو یاقتصاد ینعناو یها در تمام یاستس ییرو تغ« یمصرف صنف
 437 ................................................................................................................. رفاه یکردن الگو

علـت   ی،مکتبـ  یهـا  و آرمـان  یالهـ  ینسبت به زنـدگ  یرانو ملت ا ی. عمق باور رهبر5
 437 .................................................در دوران گذار یاسالم یو الگوشدن سبک زندگ یروزیپ
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 یِافه ار و نرم یاف ارسخت یهامصرف و ال امات آن در بخش یدر الگو یتوق  تکامل ماد :1گفتار 
 500 .............................. «دوران گذار» یقدرت برا یدتول یاطالع و تئور یدتول یاقتصاد و آثار آن در تئور

 یالگـو »در  یتوسـعه مـاد   یـان ، جر«یمصرف عمـوم  یالگو»در  ی. توق  تکامل ماد3
 ییـر مثابه آغاز تغ ، به«یمصرف صنف یالگو»در  یتوسعه ماد ینهو به« یتصرف دولت

 566 ......................................................................................... یاقتصاد غرب یجهت در ساختارها

، یغرب یسبک زندگ یشده از سو یلو ارضاء تحم یازن یان. مواومت در موابل جر3/3
 563 .......................................................................... یعلت کاهش انتظارات و تورم انتظارات

توسعه جهان و اتکا بـه   یهادر نگاه به ق ب یجهت حاکم بر اقتصاد غرب ییر. تغ7/3
 567 ................. ییخودکفا یها براو مناب  به استان یاراتاخت یواگذار یقن از طردرو

بـه شـهرها و روسـتاها و کنتـرل      یتخـت از پا یعمرانـ  یهـا  جهت طـرح  ییر. تغ1/3
 561 .................................................................. شهرهاو کالن یتختها به سمت پامهاجرت

و  «یکیسـاده، بـادوام، مکـان   » یصـنعت براسـاس تکنولـوژ    یدر استراتژ ییر. تغ4/3
 564 ...................................... چارچو  یندر ا یمصرف عموم یالگو یضرورت سامانده

 ین،سـرزم  یشآمـا  ی،کـ یزیف یهـا یرسـاخت ز»جهت حاکم بـر   ییر. ضرورت تغ5/3
 565 .................................................................. یدجد یکردمتناسب با رو «یتجار یبازارها

کشـور در موابـل    یاسـی س یـای در بافـت جغراف  ییرتغ یمبنا ؛«یمحورعدالت. »6/3
 566....................................... یغرب یبر اساس سبک زندگ« صنعت یاستراتژ» یتمحور

از  یبـا شکسـتن تمرکـز در رسـانه ملـ      یافکـار عمـوم   یتجهت در هدا ییر. تغ7/3
 566............................. و خدمات ی، مالیامور اقتصاد یتها و با محوربه استان یتختپا

 یهـا صنعت و شـرکت  یسازیبوم یبرا یو پژوهش یجهت در نظام علم ییر. تغ9/3
و  یصـنف  ی،مصـرف دولتـ   یدر الگـو  یـد جد ییـرات ؛ متناسب بـا تغ یانبندانش
 567 .................................................................................................................................... یعموم

 یـد تول یجانبـه از الگـو  همـه  یتاشتغال در داخل کشور با حما یت. بهبود وضع3/3
و  یی( و حرکـت بـه سـمت خودکفـا    یکیساده، بـادوام، مکـان   ی)تکنولوژ یداخل

 569 ................................................................................................................ یاستوالل اقتصاد

مرجـ    یق   راب ـه بـا ارزهـا    یقاز طر یپول مل یهاز قدرت پا یدجد ی . تعر36/3
 563 ..................................................................................................................................... یجهان

، در صورت تکرار تجربه موفق دفـاع  یاسالم یتوسط نظام جمهور یدجد یها. فت  قله7
 563 ............................................................................... یدر دفاع مودس اقتصاد یمودس نظام

ـ  3/7 )ماننـد   یمکتبـ  یهـا بـر ارز   یو پافشـار  ی. کنار گذاشتن محاسبات اقتصـاد غرب
اقتصـاد   روی یشپـ  یهـا  رفت از چـالش و...(، راه برون یعدالت، مبارزه با فاصله طبوات

 536 .................................................................................................................................. یمواومت
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، در صورت تکرار تجربه موفق یاسالم یتوسط نظام جمهور یدجد یها. فت  قله7/7
 537 .............................................................. یدر دفاع مودس اقتصاد یدفاع مودس نظام

 یهد تول یدر تئهور « ی(، بخش خصوصیاسالم یبخش وق  )تعاون ی،بخش دولت» یمهندس :5گفتار 
 545 ......... «یهسرما یریتمد»آن با  یگ ینیو جا« کار یریتمد»دوران گذار؛ براسا   یبرا یثروت اسالم

 یبا سبک زنـدگ  یاسالم یدر سبک زندگ« ثروت یدتول یتئور یهاشاخصه» یسه. موا3
 535 ............................................................................................................................................... یغرب

 ییبر اساس پاسخگو یثروت غرب یدتول یفوه در تئور یانحالل احکام اقتصاد یفیت. ک7
نظـام  یـق از طر یبه مسامل مستحدثه و ضرورت توجه به اقامه احکام اقتصاد اسـالم 

 536............................................................................................................................................... یساز

ـ   یداریهاقتصاد سرما ی. ناکارآمد1 آن در  یو نـاتوان  یاسـالم  یدر شناخت جامعـه انوالب
 537 ............................................................................................. ثروتِ متناسب یدتول یارامه تئور

در  یثـروت اسـالم   یدتول یتئور ی؛ مبنا«یهسرما یریتمد» ینِگزیجا« کار یریتمد. »4
بخـش   ی،بخش تعـاون  ی،بخش دولت»جهتِ حاکم بر  ییردوران گذار و آثار آن در تغ

 539 ..................................................................................................................................... «یخصوص

و شکستن اخـالق   یدرآمد انوالب یبا الگو یمادر به بخش دولت ی صنا ی. واگذار3/4
 539 ..................................................................................... یغرب یحاکم بر ساختارها یِماد

در « اشـتغال » یتو متکفل هدا« یبخش خصوص» یگزینعنوان جا به« بخش وق . »7/4
 هـا،  یمتنظـ  هـا،  یـ  نظـام موازنـه قـدرت )نظـام تعر     ییرو آثار آن در تغ ینظام اسالم
 576 ............................................................................................................................ (ها یصتخص

در بخـش   یانسان یرویپرور  ن یقمصرف مردم از طر یالگو یده. جهت3/7/4
عنـوان پشـتوانه    بـه  یـرات توسـعه خ  یبرا ینید یز انگ یجادوق ، موجب ا
 576 ............................................................................................................. یقدرت پول مل

( و یـدی )ارتباطـات تول  یمـه کر یساختارها(، ید)تول یمهعظ ی. ساختارها7/7/4
 573 یبخش وق  در اقتصاد اسالم یِ)انفاق(، سه رکن اساس یمهرح یساختارها

سـ   رفـاه مـردم در اقتصـاد      یو ارتوـا  یسـتی ز، متکفل به«یبخش خصوص. »1/4
 577 ................................................................................................................................... یاسالم

 یگزینجـا  ی،ثروت اسـالم  یدتول یعنوان اوصاف تئور به« عدالت، انصاف یثار،ا. »4/4
 577 ...................... یثروت غرب یدتول یعنوان اوصاف تئور به« استکبار، تفاخر، اسراف»

در بخـش اقتصـاد   « یپـول  یـات مال»با « یکار یاتمال» شدنِ یگزینجا یشنهاد. پ5/4
 577 ..................................................................................................................... دوره گذار یبرا
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جامعـه   یاسـیِ رفتـار س  یـل دل )تجارت( بـه  یشدنِ بخش بازرگانی. ضرورت دولت6/4
 571 ............................................................................................ یامن وه ی،المللینب ی،جهان

 574 ................ در دوران گذار یثروت اسالم یدتول یتئور یرامونپ ی. پاسخ به سواالت اساس5

سـپردن  »و « ق   ارتباط با کشـورها » یامدهایو پ« هاینههز ینتام یچگونگ. »3/5
 574 یثروت اسالم یدتول یاز تئور ی؛ سه سوال اساس«یاقتصاد کشور به بخش دولت

 یهـا در پـروژه  یسودآور یشکستن مبنا»، «یبه اقتصاد جهان یق   وابستگ. »7/5
ثروت  یدتول یتئور یت؛ سه مز«یبا اقتصاد مردم یتحوق پول اسالم»، «یعمران
 575 ................................................................................................................................... یاسالم

 ییرها در جهت تغشاخصه ییرتغ»و « یاز مناف  مشترک اقتصاد یدجد ی تعر. »1/5
 579 ..... در دوران گذار یمثروت اسال یدتول یتئور یگرد یت، دو خصوص«ینظام آمار

 ییـرات برنامه انتوـال و تغ  یدر وض  م لو ؛ وابسته به طراح ینید یها . تحوق ارز 6
 573 ................................................................................................................................................... آن

 ییـر و تغ ینهبه یفیتو ک« بخش خدمات»و « ادارات»، «بازار»از وض  موجود  یل. تحل7
 513 ...................................................................................................................... جهت حاکم بر آنها

مدرسهه، خهانواده،   »دوران گذار حول سه نهاد  یبرا« یاطالع اسالم یدتول» یتئور یطراح :6گفتار 
 573 .............................................................. (یتو ترب یمنهاد مدرسه و دانشگاه )تعل یتبا محور« مسجد

 یتظرف ی)ارتوا یغرب یاطالع در سبک زندگ یدتول یاز تئور یق. ضرورت شناخت عم3
در دار  یزنـدگ  یـ  آن با تعر ی( و ناسازگاریدر پسند اجتماع یشهوت و تحول ماد

 517 ....................................................................................... یاسالم یبر اساس سبک زندگ یادن

 یانتی،صـ »عناصـر   یبـرا « ینشپرور ، گـز  یز ،انگ»نظام  یمهندس. ضرورت 3/3
 513 ..................................................................................................... «محور، اعتمادگرا عدالت

 یدر نظـام جمهـور  « ثـروت  یداطالع و تول یدتول یتئور»جهتِ  ییر. ضرورت تغ7/3
 546 .................. «قدرت یدتول یتئور»در  یافته جهتِ تحوق ییرمتناسب با تغ ی؛اسالم

 ییـر تغ یبـرا « یمردمـ »، «ینخبگـان »، «یانوالب»در سه س    یساز. ضرورت گفتمان7
 543 ....................................................... اطالع و ثروت در دوران انتوال یدتول یجهت در تئور

« اقامهفوه »به « یفوه فرد»: ارتوا س   فرهن  نظام از یساز . موضوع گفتمان3/7
ثـروت و   یـد تول ینسبت به عمق ضاللت موجـود در تئـور   ییزایرتبص یقاز طر

 547 ............................................................................................................................ یاطالع غرب

ثـروت و اطـالع    یـد تول یمربوط به تئور یهاو شاخصه یدر نظام آمار ییر. ضرورت تغ1
 541 ............................................................................................................................................... یغرب



72  سبک زندگی 

و اشـاره بـه    یاسـالم  یجمهـور  یبرا یدر نظام، چالش اصل یغرب ی. حضور ساختارها4
 544 ..................................................................... یو فرهنگ یاقتصاد یهاچالش ینِعناو یبرخ

بـه مسـامل    ییپاسـخگو  یحوزه بـرا  یغیو تبل یعلم یاتادب یتظرف ی. ضرورت بررس3/4
 545 ......................................................................................................................................... نظام

، «یرتمعرفت و بص»، «یاراتاخت ی توز»نهاد خانواده از سه نو ه مختصاتِ . هجمه به 5
 546.............................................................................................................. «ینفوه و امور اقتصاد»

( از سـه نو ـه مختصـاتِ    یتنظام وال ی،)مسجد، مصل یتشبکه معنو یتظرف ی. بررس6
 547 ............................................... «یامور اقتصاد»، «یرتمعرفت و بص»، «یاراتاخت ی توز»

 یتئـور  یطراحـ  یبـرا « نهـاد مسـجد  » یبه جا« نهاد مدرسه و دانشگاه». قرارگرفتن 7
 543 ....................................................................................................... اطالع در دوران گذار یدتول

 543در فرهن  خانواده و آثار آن یاصل یرعنوان متغ به« فرهن  مدرسه و دانشگاه. »3/7

 یو ضـرورت سـامانده  « نهاد خانواده، مدرسه، مسجد»سه ضل   یشناس یب. آس7/7
 یحـوزه و دانشـگاه بـرا    یـات تحـول در ادب  یجـاد انوال  و ا یاتآن از موض  ادب

 553 ................................................................................ یاطالع اسالم یدتول یتئور یطراح

در دوران گـذار بـر اسـاس     یاصـل  یـر عنـوان متغ  نهاد مدرسه و دانشگاه به ی. سامانده9
 557 ............................. «یمردم ی،صنف ی،انوالب»در سه س    یتو ترب یمنهاد تعل یطراح

 551 .................................................................. «یانوالب» یتِو ترب یمنهاد تعل یات. خصوص3/9

 554 ....................................................................«یصنف» یتِو ترب یمتعل نهاد یات. خصوص7/9

 555 .................................................................. «یعموم» یتِو ترب یمنهاد تعل یات. خصوص1/9

 یبرا یاطالع اسالم یدتول یدر تئور« مدرسه، مسجد، خانواده»تحوالت در نهاد  یمهندس :3گفتار 
 556 ...................................................................................................................... دوران گذار و ال امات آن

 ی،صـنف  ی،انوالبـ »در سـه سـ      یـت و ترب یممراکز تعلـ  یو طراح یمهندس یفیت. ک3
 556................................................. دوران گذار یبرا یاطالع اسالم یدتول یدر تئور« یعموم

 یـق از طر« یکآکادم ی،تخصص ی،عموم»در سه س    یسازگفتمان یطراح یفیت. ک7
 557 ............................................................................................ «یها، نهاد رهبر یمساجد، مصل»

در عرصـه فرهنـ  و    یـد تحـوالت جد  یبـرا  یافزارنرم یهایرساختز یجاد. ضرورت ا1
 563............................................................................................................................................. اقتصاد

از  یریجلـوگ  یبـرا  یدر رفتـار اجتمـاع   یاحکام فوه یاناز موان  جر یل. ضرورت تحل4
 561...................................................................................................... تکرار آن در مباحث خانواده

 یـان و ب« یو اجتمـاع  یخیتـار  ینی،تکـو »مردان و زنان در سه سـ     یگاهجا ی. بررس5
 564..................................................................... یاطالع اسالم یدتول یخانواده در تئور یگاهجا
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 566 ................... نهاد خانواده ی. اشاره به وض  موجود، وض  م لو  و دوره انتوال برا3/5

ـ مشـارکت    یـت قـدرت )مولو  یـ  توز یخـانواده از سـاختارها   یریتمـد  یت. تبع7/5
 569............................................................................. رفت از وض  موجود( و راه برونیماد

 576 و نظام کفر یمانو آثار آن بر نظام ا« متعه»و « تعدد زوجات»از  یدجد یل. تحل1/5

و راه برون یثارگرانشهدا و ا یهانادرست در برخورد با خانواده یهایاستاز س یل. تحل6
 576 .................................................................................................................... رفت از وض  موجود

و  یناز منظر معارف د ینظام اسالم یها. نوش نخبگان حوزه و دانشگاه در حل چالش7
 571 ............................................................. یغرب یسبک زندگ یمواومت در موابل ساختارها

 یاسالم یاطالع و تفاوت جمهور یدتول یدر تئور یکو آکادم ی. نوش فرهن  تخصص9
ـ    یـل دل بـه  ینـه زم ینکشورها در ا یربا سا و « فرهنـ  مـذهب  » ینقـبض و بسـط ب
 575 ........................................................................................................ رانیدر ا« فرهن  توسعه»

 یجهت حاکم بهر آن، بهرا   ییرو تغ ینهبه یفیتو ک یتهدر فرهنگ مدرن« ورزش»از مقوله  یلتحل :8گفتار 
 533 ............................................................................................................................................. دوران گذار

 577 .............................................................................یتهاز مووله ورز  در فرهن  مدرن یل. تحل3

 579 ............................ یدر ورز  مدرن غرب یاصل یرعنوان متغ ؛ به«یورز  قهرمان. »3/3

 573 ............................................ یجهان یاسمو بودنِ ورز  مدرن دریرمردمی. غ3/3/3

و  یها از روزمرگـ خرو  ملت یدر جامعه برا یجاناد هیج. فلسفه ورز  مدرن: ا7/3
 573 ................................................................................. شهوت یتظرف یو ارتوا یکنواختی

 593 . داریهکردن قشر سرما سرگرم یبا جامعه ورزشکاران برا یرانسانی. رفتار غ3/7/3

هـا و  کارتـل  یبـرا  یدر اقتصـاد جهـان   یعنوان ابزار سـودآور  . صنعت ورز ، به1/3
 597 ................................................................................................................................. هاتراست

 591 .............................. دوران گذار یجهت حاکم بر ورز  مدرن برا ییرو تغ ینهبه یفیت. ک7

و  یاطـالع اسـالم   یـد تول یدر ورز  براساس تئـور  یاصل یرمتغ« یورز  همگان. »3/7
 591 .......... آن ی یهبرتر در ورز  و تجز یآن بر اساس توق  استفاده از تکنولوژ یطراح

ــذار7/7 ــد ی. واگ ــاورز  یریتم ــرع یه ــ یش ــش   یو رزم ــه بخ ــب ــرا یدولت  یب
 595 .......................................................................................... یدر س   جهان ینیافتخارآفر

نظـام در   یدر جهت حاکم بر سـاختارها  ییربا تغ« ورز  بانوان» یگاهجا ییر. تغ1/7
 597 ................................................................................................................. توسعه یهابرنامه
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در آن  ینماسه  یتاف ارمحور و محور و سخت یعنوان هنر سازمان از هنر مدرن به یلتحل ه4 :4گفتار 
 588 ............................... هنرها در دوران گذار یرجهت حاکم بر هنر هفتم و سا ییرو تغ ینهبه یفیتک ه2

رامـون موضـوع هنـر و نوـش     یاجتهـاد پ  یبـرا  یـات و روا یات. ضرورت نگاه جام  به آ3
 599 ........................................................................................................... ساز آن در جامعهفرهن 

در  یلـه در ثبات نظامـات ظالمانـه و الوـاء اخـالق رذ     یماد یساز. نوش هنر و فرهن 7
 593 ..................................................................................................................... یقالب اوصاف انسان

فرهنـ   و نوش هنر مدرن در یادن یاها و مُبرز پرستش خدا عنوان زبان تمدن . هنر به1
 536 ............................................................ مردم یدر زندگ یماد یِروابط اجتماع یبرا یساز

 یهنر مدرن به هنر سازمان یلدر دوران قبل و بعد از رنسانس و تبد ی. تفاوت هنر ماد4
 537 .......................................................................... در آن ینماس یتافزارمحور و محور و سخت

 534 ............................ افزار هنر مدرنعنوان نرم نامه و...، بهیلماز تئاتر، رمان، ف یل. تحل3/4

افـزار هنـر   عنـوان سـخت   و...، بـه  یپرداز، صدا، صحنهیناز صنعت دورب یل. تحل7/4
 535 ....................................................................................................................................... یماد

و  یمانبر اساس ا یمل یتهو ی با تعر یمل یتهو یرامونپ یماد یساز. تفاوت فرهن 5
 536................................................................................................................................................یتوو

در هنر « ارتباط با خدا» یتو محور یماد یشناس یباییبا ز یاله یشناس یبایی. تفاوت ز6
دوره  یبرا «یدر هنر ماد یافزار محور موابله با سخت»وض  م لو  و  یبرا یاسالم
 539 ................................................................................................................................................ گذار

 یدر دوران گـذار بـا واگـذار   « یهنر مدرن ماد»در موابل « یهنر مواومت» ی. مهندس7
بخـش  »و « بخـش وقـ   »و اشـاره بـه سـهم     یبه بخش دولت« هنر هفتم» یریتمد

 666............................................................................................................ عرصه یندر ا «یخصوص

جهـت حـاکم بـر     ییـر تغ یبرا یاز الزامات اصل ی،یتو هو یاسیس یها ینه. پرداخت هز9
 665............................................................................................................... بخش فرهن  و اقتصاد

دو  یـت، فلسـفه نظـام وال   یحضرت امام و دستاوردها یریتو تجربه مد یشه. اند3/9
 663............................................................. جهت فرهن  کشور ییرتغ یبزرگ برا یهسرما

 یمعمـار » یو ضـرورت طراحـ  « مـدرن  یمعمار»و « یسنت یمعمار»نبودنِ ی. اسالم3
 636....................................................................................................... دوران گذار یبرا« یمواومت

 633.............. جهت در هنر هفتم ییراز تغ یتو کتا ، به تبع یاتدر منزلت هنرِ ادب ییر. تغ36

و  «یو سنت یدست یهنرها» یِو صادرات و ارزآور یددر تول یاسیس یکرد. ضرورت رو33
 637.............................................................................. یهنرها در نظام فرهنگ ینا یگاهجا ییرتغ



 75فهرست م الب  

 

جهت حاکم بر آن  ییرو تغ ینهبه یفیتو ک یتهدر فرهنگ مدرن «یقیموس»از مقوله  یلتحل :40گفتار 
 641 .................................................................................................................................... دوران گذار یبرا

 634.................................................. یتاز منظر حاکم یویموس ی. ضرورت استنباط حکم شرع3

در دوران قبـل و بعـد از    یمـاد  یبا زندگ یویفرهن  موس یِبودن و سازگار جهت. هم7
 635.......................................................................................................................................... رنسانس

و  یغربـ  یاز الزامـات سـبک زنـدگ    یکیعنوان  مدرن به یویموس یگاهجا یین. تب3/7
 636 ............................................... جوام  یِروح یرتمدن مدرن و نوش آن در جهت تخد

 یمـدرن در سـبک زنـدگ    یویموس یدر برخورد با ساختارها «یفوه فرد» ی. ناکارآمد1
 637................................................................................................................................................ یغرب

عنـوان   ساده و متوسط، به یبر اساس تکنولوژ «یو مردم یمواومت یویموس» ی. طراح4
 633................................................................ یاسالم ینظام جمهور یضرورت دوران گذار برا

 هـای  یازمنـدی ن ینتـام  یبرا یویبرتر در موس یاز تکنولوژ یریگ . ضرورت بهره3/4
 676................................................................................................................ عرصه ینظام در ان

راه  یهان و ب یاطالع غربه  یدتول یدر تئور« یو سرگرم یحاتاوقات فراغت، تفر»از  یلتحل :44گفتار 
 622 ................................................................................................ عرصه ینرفت از وضع موجود در ابرون

در سـبک  « هایسالم و سرگرم یحاتاوقات فراغت، تفر»از  یتخصص یلو تحل ی. بررس3
 677.................................................................................................................................. یغرب یزندگ

 یـد ارتوـا در تول  یبـرا  یغربـ  یاوقات فراغت در سـبک زنـدگ   یریت. ضرورت مد3/3
 671................................................................................................... «ثروت، اختراع، اکتشاف»

 یبر اساس رفتارها یغرب یدر سبک زندگ یو سرگرم ی انواعِ تفر یبرخ ی . تعر7/3
 674................................................................................................. خشن، خ رناک و ناهنجار

 675.............. و همه جانبه یداربا توسعه پا« یو سرگرم ی اوقات فراغت، تفر». نسبت 1/3

و  یغربـ  یدر دو سبک زندگ «یو سرگرم ی اوقات فراغت، تفر» ی تعر یِ. تفاوت ماهو7
 675................................................ یدو پرچمداران توح یاله یایانب یرهبا توجه به س یاسالم

، تـاب  تحـول در   «مـدرن  یو سـرگرم  ی اوقـات فراغـت، تفـر   »جهت حاکم بر  ییر. تغ1
 676 ..................................................................................................................... یشهرساز یمهندس

 ییـرات متناسب بـا تغ « هایسالم و سرگرم یحاتصنعت تفر». ضرورت تحول در 3/1
 677.........................................................................................یمصرف عموم یدر الگو یدجد
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 یفیهت و ک یاطهالع غربه   یدتول یدر تئور« یاجتماع یهاو شبکه یمجاز یفضا» یبررس :42گفتار 
 628 ................................................. دوران گذار یبرا «یتشبکه معنو» یقجهت حاکم بر آن از طر ییرتغ

و  یمجاز یفضا یهایرساختبستر و ز یجاددر ا یو بخش خصوص ی. نوش بخش دولت3
 679..................................................................................................................... یاجتماع یهاشبکه

و کنتـرل   یمجـاز  یفضـا  یتو هـدا  یریتاطالعات در مـد  ی. نوش شبکه جهان3/3
 673............................................................................ یماد یِها بر اساس نظام ارزشیمحتو

از  یاسـالم  یجمهـور  یمـرز بـرون  یها رسانه یبرا یتجاد محدودی. برخورد و ا7/3
 616......................................................... آن یاطالعات و ساختارها یجهان یریتمد یسو

 613....................... «اطالعات یشبکه جهان»در دانشگاه و حوزه از موضوع  ینخبگان یلتحل . ضع 7

 617.....یاز شبکه اطالعات جهان ی صح یلدر ارامه تحل ی. مواومت موام معظم رهبر3/7

بر فرهن  انوـال  و مـذهب بـا توجـه بـه       یمجاز یفضا یبودنِ محتوا. مهاجم7/7
 614.............................................................................. یاطالع غرب یدتول یابعاد تئور یینتب

 یهـا و شـبکه  یمجـاز  یفضـا  یـدات از رفتار نهادهـا در موابلـه بـا تهد    یل. تحل1/7
 یریتیِدر مشروطه براسـاس تجربـه مـد    ینینآن با رفتار متد یسهو موا یاجتماع

 615................................................................................................................... )ره(حضرت امام 

 یشـبکه خبررسـان   یسبـا تمسـ   یدر عرصـه فرهنگـ   یـد جد یجنگـ  ینماشـ  ی. طراح1
 619............. دوران گذار ی؛ در الگویتآن توسط شبکه معنو یریتو مد یمردم ـ یمواومت

از « کفر مـدرن  یافشا»در  یاسمو ییرخبر با تغ یددر تول یساز . ضرورت حادثه3/1
 613................................................................................ یبه فرهن  تخصص یفرهن  عموم

با ورود اممه جمعه و جماعات به جنـ    یتشبکه معنو یتظرف ی. ضرورت ارتوا7/1
 646.................................................................. گرد  اطالعات یِاخالق یریتو مد یفرهنگ

مصـارف نظـام در جنـ      یبرا یبرتر ارتباط های یتکنولوژ . ضرورت استفاده از1/1
 643...................................... یمصرف عموم یاز آن در الگو یمند و توق  بهره یفرهنگ

حوزه و دانشگاه؛  یتخصص یاتعنوان بستر تحول در ادب به یقرارگاه فرهنگ یجاد.ا4/1
 643.............................................................. «یاض رار علم»از  یرفت نظام اسالمراه برون

در دوران گهذار براسها     یو بهداشهت  یجهت حهاکم بهر امهور درمهان     ییرتغ یفیتک ه4 :47گفتار 
حهل  و ارائهه راه  یغربه  یدر سهبک زنهدگ   یاداز مقوله اعت یلتحل ه2 یبهداشت اسالم یساختارها

 611 ................................................................................................................... آن یبرا یو فرهنگ یاسیس

در دوران گـذار بـر اسـاس     یو بهداشـت  یجهت حـاکم بـر امـور درمـان     ییرتغ یفیت. ک3
 644.................................................................................................... یبهداشت اسالم یساختارها
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یبآسـ  یلو عـدم تبـد   یااز منظر فرهن  انب یخیتار یاسدر مو یرانشدن ملت ایمه. ب7
 646 .......................................... یرانیانا یاجتماع یتو...( به هو یاد)طالق، اعت یاجتماع یها

موولـه   یاسـیِ موابله بـا بُعـد س   یبرا یشرق یدر مرزها یتیکمربند امن یجاد. ضرورت ا1
 647............................................................................................................................................... یاداعت

راه موابله با بُعـد   ی؛اطالع اسالم یدتول ید بستر ازدوا  جوانان در چارچو  تئوریجا. ا4
 649................................................................................................................ یادموضوع اعت یِفرهنگ

روزآمد و  یحیتفر یازن یکعنوان  در غر  به یاداز فرهن  اعت یق. ضرورت شناخت عم5
 649......................... در موابله با آن یاطالع اسالم یدتول یالگو یو طراح یمهندس یتاهم

بـا   یجانبه در برابر فرهن  غربمواومت همه یبرا یاطالع اسالم یدتول یتئور یی. کارآ6
 643............................................. ینظام اسالم یریتتوجه به تجربه موفق حضرت امام در مد

 یدتول» یدر تئور یعنوان هسته مرک  ( بهیرهبرها، نهاد  ی)مساجد، مصل یتشبکه معنو :41گفتار 
 654 .............................................................. دوران گذار یآن در مهندس یگاهجا یینو تب« یقدرت اسالم

 یرمعصومین)ع( با منزلت غیندر منزلت معصوم« قدرت یدتول یتئور» یتِ. تفاوت ماه3
 653................................................................................................................... یکبر یبتدر دوره غ

 657................. در آن یلهاخالق رذ یانجر یفیتو ک یقدرت غرب یدتول یاز تئور یبند. جم 7

 یّنآن، مبـ  یشناسـ یبدر چهاردهه گذشته و آس« ینید یساالرمردم»تجربه  یین. تب1
 651.................................. آن یرهاقدرت و ساختا یدتول یدر تئور یدجد یضرورت مهندس

قدرت در نظام  یه تئوریگاعنوان پا ( بهیها، نهاد رهبری)مساجد، مصل یت. شبکه معنو4
 655............................................................................. شبکه احزا  در غر  یگزینو جا یاسالم

 یـق از طر یـت در شبکه معنو یرمستویمصورت غ آراء به یآور. احتمال اول: جم 3/4
 656 .......................... یرهبر یذتنف یمانتخا  اممه جمعه و جماعات توسط مردم و تعم

و جمـ   یـت بـه شـبکه معنو   یداهاکاند یتصالح یینتع ی. احتمال دوم: واگذار7/4
 659.................................................................................. یمصورت مستو مردم به یآرا یآور

 یتدر شبکه معنو یجمهوریاستر یداهایکاند یتصالح یینم تعیز. مکان3/7/4
 666 .................................................... (یتختها( به مرکز شبکه )پا ها )استانیاز مصل

و  یـت م شـبکه معنو یزبـه مکـان   یم حزبیزقدرت از مکان یدتول یدر تئور ییر. تغ1/4
 666 .......................................................................................... آن یهایبکنترل آس یچگونگ

 یاسـت س یتمسـؤول  یرفتنپـذ  یبـرا « یـت شـبکه معنو » یِفعل یتظرف ی. بررس4/4
 663 ........................................................................................................... ینیدر نظام د یداخل

 یاسـت عنـوان محـور س   بـه  یـدار، پا یـت امن یجادا یو توسعه محور مواومت برا یت. تثب5
 667 ............................................................................................................................................ یخارج
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 ییهر تغ یفیهت و ک یقهدرت غربه   یدتول یدر تئور« کشورها یاسیس یایجغراف»از  یلتحل :45گفتار 
 661 ................................................................... در دوران گذار یتشبکه معنو یقجهت حاکم بر آن از طر

 یتشبکه معنو یقاز طر یقدرت اسالم یدتول یئورمتعال در ت یپرستش خدا یان. جر3
 664 .............................................................................................. (یها، نهاد رهبر ی)مساجد، مصل

ـ  یندگانبافت نما یریگشکل یفیت. ک7  یاسـی س یـای جغراف»بـه تبـ     یدر مجالس غرب
 665 .................................................................................................. یغرب یدر سبک زندگ« یماد

 یاز اسـتراتژ  ی، تـابع «یتبافت جمع یپراکندگ»و « یماد یاسیس یایجغراف. »3/7
 666 ......................... یغرب یو رفاه در سبک زندگ یثروت و ارتواء س   تکنولوژ یدتول

ـ   یدتول یدر تئور یدرون حزب یهاینش. گز7/7  یـای جغراف»از  ی، تـابع یقـدرت غرب
 667 ........................... «شهرهاتمرکز در کالن»و « یتیبافت جمع یپراکندگ»و « یماد

 یایـ جغراف یمهندسـ  یبـرا  ی؛ ارکـان اساسـ  «بودن، توسعه مشارکتیعدالت، مردم. »1
 یـت ظرف یو ارتوـا  یتبر شبکه معنو یهبا تک یقدرت اسالم یدتول یدر تئور یاسیس
 669 .................................................................................................................................................... آن

در دوران « بـودن، توسـعه مشـارکت   یعـدالت، مردمـ  »از  یموفقِ ناش یات. تجرب3/1
 676....... یندهتحوالت آ یرهبر یمستحکم برا یا عنوان پشتوانه ، بهیاسالم یجمهور

و  یانوالبـ  ی،عناصر مـذهب »بر محور  یاراتاخت ی توز یاد بستر برایج. ضرورت ا7/1
 673............................................. یقدرت غرب یدتول یتئور یساختارهادر موابل « یعلم

 یتحساسـ  یـل دل بـه  یهعلم یها قدرت در حوزه یدتول یتئور ی. ضرورت مهندس1/1
 671......................................................................... یسازآن در عرصه تمدن یهایتمسؤول

دوران گهذار در سه و ِ    یبرا یقدرت اسالم یدتول یدر تئور« یاراتنظام اخت» یمهندس :46گفتار 
 631 ................................................................................................................. «مدل، برنامه، قانون و اجرا»

دوران گـذار در سـه    یبرا یقدرت اسالم یدتول یدر تئور «یاراتنظام اخت» ی. مهندس3
 674............................................................................ «و اجرا یگذارمدل، برنامه، قانون»س وحِ 

منزلـت   یشـنهاد سـاخت تمـدن و پ   یبرا« مدل اداره». ضرورت توجه به مووله 3/3
 675......... «یقانون اساس ینمدل و تدو یدتول»مجلس خبرگان در س    یبرا یدجد

و  «یاســالم یمجلــس شــورا»بــا « مصــلحت یصمجمــ  تشــخ»ادغــام  یشــنهاد. پ7/3
 هـای  یاسـت توسـعه، س  یهااندازها، برنامه چشم» ینتدو یبرا یدنهاد جد یریگ شکل
 676 ...................................................................................................................................... «کالن

 676 .. یبه شوراها و ادارات استان« و اجرا یگذارقانون» یتمسؤول یواگذار یشنهاد. پ1/3

، متناسـب بـا تحـول در    یـه هـا در قـوه مجر  وزارتخانه یدجد یمهندس یشنهاد. پ4/3
 677................................................................................ «قدرت، اطالع، ثروت» یدتول یتئور
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 673.. م لو  وض  یبرا یتبر اساس فلسفه نظام وال «یاراتنظام اخت» یمهندس یشنهاد. پ7

بـه  « قـدرت، اطـالع، ثـروت   » یـد تول یبه سه تئـور  یکآکادم یکردرو یل. ضرورت تبد1
 696............................................................................................بر آمارها یهبا تک یتخصص یکردرو

حل بر اسها    و ارائه راه یقدرت غرب یدتول یدر تئور« ینظام ادار» یبِاز نقاط آس یلتحل :43گفتار 
 684 ............................................................... یقدرت اسالم یدتول یدر تئور« یاراتاخت یعتوز» یمهندس

ـ  یدتول یتئور یِبودنِ فساد در بخش اداری. ذات3 ، «یـی تمرکزگرا» یـل دل بـه  یقدرت غرب
در  یهسود سـرما  یتحاکم»و « به قانون ینگاه ابزار»، «یاراتاخت ی در توز یضتبع»

 693........................................................................................................................... «تیاگرد  عمل

بـه قـانون،    ینگـاه ابـزار   یگزینجـا « یـت عوالن»، یضتبعـ  یگزینجـا « عدالت. »3/3
 یگزینجـا « انسـجام »و  یهسودسـرما  یگزینجا« یراتدر توسعه خ یخودکنترل»

 697............................................................................. یقدرت اسالم یدتول یتمرکز در تئور

و آثـار عـدم    یغربـ  یدر سـبک زنـدگ   ها یستمس یطراح یفیتبه ک یا . اشاره7/3
 691................................................... یمفاسد ادار یقدر تعم ی با وظا یاراتتناسب اخت

 یبـرا  یعنـوان بسـتر رشـد انسـان     بـه « یادار یهـا یستمس» ی. ضرورت مهندس1/3
 694....................................................... یهکاال و سود سرما ینهکارمندان و کارگران؛ نه به

 یربـه تـمخ   یبرا یعنوان ابزار به« یتمرکزگرا و دستگاه نظارت یستمس یطراح. »4/3
نظم، تعـادل  » یها برایستمس یو ضرورت طراح یانداختن برخورد با فساد ادار

 694............................................................... نهادها و افراد یِخودکنترل یقاز طر« و توسعه

 یریتدر مـد  سـاالری  یـوان متمرکز و حذف د یریتدر مد ی. حفظ مکاتبات ادار5/3
 695.................. «ینشهادت عدل»به  بخشی یتمحور یقاز طر یمتمرکز و کارگاهیمهن

از « یبازنشسـتگ »و حـذف   یدر نظام ادار« یبرخورد اخالق» ی. ضرورت مهندس6/3
 696 .......................................................................... یراز تحو یریجلوگ یبرا یادار یستمس

 یدر سـبک زنـدگ   یمهصنعت ب یریگ علت شکل ی،ماد یِادار یها یستمدر س ی. ضع  ذات7
 696 ....................................... اخالق یانبراساس جر یاسالم یپشتوانه نظام ادار ی و تعر یغرب

در دوران گذار متناسـب بـا   « عوار  یات،مال یمه،ب»برخورد با مووالت  یفیت. ک3/7
 697......................................................................................................................... یدجد یکردرو

 یِو ارزشه  یو آثار اخالقه  یقدرت اسالم یدتول یتئور یها اوصاف و شاخصه یبرخ یینتب :48گفتار 
 684 ............................................................................................. یشهر یریتدر مد ییمقابله با تمرک گرا

مشـارکت   یـق تعم»و  یقدرت اسالم یتئور یمبنا« اسالم یتعبد، عدالت و کارآمد. »3
 693............................................... عنوان دو شاخصه آن به« ینمؤمن ینشگز یو الگو یمردم
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و  یمشـارکت مردمـ   یـق تعم یدو شـاخص بـرا   «پـذیری  یتو مسـؤول  یتامن. »3/3
 636.................................................................... یقدرت اسالم یدر تئور ینمؤمن یتحاکم

 ینـه رانـدمان، به  یـین تع» یقاز طر یها، خودکنترل در عزل و نصب ی. ثبات نسب7/3
 633............................ یقدرت اسالم یدر تئور یگردو شاخص د ،«یور ها، بهره شاخص

ورز ،  یـه، تغذ یالگـو »در موضـوعات   یـی موابلـه بـا تمرکزگرا   یِالقو اخ ی. آثار ارزش7
 637.................................. یشهر یریتدر مد« دفن اموات زیست، یطها، مح رسانه، مهاجرت

در دوران  یغربـ  یسـبک زنـدگ   یجهت حاکم بر سـاختارها  ییر. اشاره به الزامات تغ3/7
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 مقدمه

و در ابتـدای ححـوالا اریـر  بر اندیشمندان متعهد پوشیده نیست کـه پـا از رنسـانا
ها به عنوان ضـامن ححقـع عـدالت در حیـاا  گیری جهان، گرچه مشارکت عموم در حصمیم

ی این نوع از عدالت سیاسی، حوافع اکثریت مـردم بـرای بـه  بشری مطرح گردید، اما جوهره
ز دنیـا مندی مادی بود. بنابراین و از آنجا که به حداکثررسـاندِن حمتـا ا حداکثررسانیدِن بهره

همواره موضوع نزاع دنیاپرستان است، نه حنها دموکراسی نتوانست همزیستی عادالنه را بـرای 
های بزرگ  ی شرکت ساز سلطه بشریت به ارمغان آورد بلکه عدالت سیاسِی غربی عماًل زمینه

رغم ححوالا عمده در نظام سیاسی کشورها و  هایی که علی بر دولت و مردم گردید؛ شرکت
کنند و با  ساله پیدا می ای دویست گیر آن، بعضًا ُعمر و سابقه مکرر در عناصر حصمیم حغییراا

شـوند. ایـن رونـد  به حداکثررساندن سـود رـود، بـه محـور حـاکم بـر جامعـه حبـدی  می
بانـک و نظـام »ها با  جویانه در این نقطه متوقف نشد بلکه بر اثر پیوند ارگانیک شرکت سلطه
قرار گرفـت و « حمرکز سرمایه»گیری در ارتیار  ز انتخاب و حصمیمحری ا ، سطح عمیع«پولی

های کـالن  گذاری های سنگین و سرمایه ححقیقاا سازمانی و ارتراعاا پیچیده که به هزینه
کرد. ثمره این ححقیقـاا بـه  معّین می «سود سرمایه»هایی شد که  نیازمند بود، اسیر سفارش

ها آغـاز شـد و حولیـد  ین طریع، هدایت نیازمنـدیرخ نمود و از ا« حکنولوژی برحر»صورا 
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بینـایی، شـنوایی، »سابقه به رـود گرفـت و ححریـِک  نیازهای جدید و ارضای آن سرعتی بی
شـد و « پسـند اجتمـاعی»چنان حنوع پیدا کـرد کـه موجـح ححـو  در  آن« بویایی و چشایی

سـبک »که امـروزه  ی سرمایه درآورد. از همین جاست را به اسارا حوسعه« شناسی زیبایی»
داری در غـرب، مبـدآ آفـرین   جدیدی در مقاب  بشریت قرار گرفته و نظام سـرمایه «زندگی

حفـریح، مسـکن، شهرسـازی و ونق ،  ُمدهای گوناگون در روراک، پوشاک، سالمت، حم 
ط محیطی شده و با ورود حکنولوژی به عرصه هنر، سرعت حوهم به جـایی رسـیده یکلیه شرا

های طبیعی، در جهت حوسعه سرمایه مصرف  ی انسان نیز مانند سایر انرژیکه حاالا عاطف
 شود. می

هـای  و از سنخ سالیع و سنن اقوام و ملیت« فرهنگ ُررده»مثابه  در چنین روندی، دین به
شود که نه حنها فاقد حوانایی برای مدیریت ححوالا و راهبری حمدن و ارائـه  مختلف حلقی می

بلکه در مواجهه با حکنیک برحر و کارآمدی باالحر باید واقعیتی بـه سبک زندگی جدید است، 
را بپذیرد و با انحال  در آن، به پتانسیلی برای رساندن کشور بـه « فرهنگ حوسعه»ی  نام غلبه

قافله حمدن حبدی  شود و با مشارکت در ایجاد عزم ملی، مردم را در جهت دستیابی به حوسعه 
های  مند و قاب  اعتناست که بتواند ارزش یگر دین، وقتی ارزشبه عبارا دمادی بسیج کند. 

هـای ایمـانی و دینـی مـردم را در  تمامـه بپـذیرد و انگیزشرا ب« فرهنگ مدرنیته»و « حوسعه»
مـدعی « جانبـه حوسـعه پایـدار و همه»در واقا به مصرف برساند. « حمدن غرب»ردمت به 

بـه « مد  اداره»باحث نظری، با طراحی حأمین حمامی نیازهای بشری است و به جای طرح م
یافتگی  حوسعه ها را با جمعیت چندین میلیونی از وضعیت کم عنوان یک ماشین پیچیده، ملت

های سیاسـی و فرهنگـی و  رساند و با مـدیریت همـه عرصـه می «یافتگی حوسعه»به ایستگاه 
 نماید محقع میهای مادی رود را در عم   های کّمی، مطلوبیت اقتصادی بر اساس شارصه

کند، روابـط جدیـدی را  آن را به صورا اجتماعی حولید می« ارضای»و « نیاز»و از آنجا که 
آورد که حخلف از آن برای اکثریت جامعه، از نظر عینی بـه یـک امـر محـا  حبـدی   پدید می
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نه ی عینی ـ و  گردد. این روند در حقیقت به معنای قرارگرفتن بشریت در برابر یک مغالطه می
ای که حمدن غربی آن را پدید آورده، قابلیت وقوع و ححقع  زندگی جز به شیوه»ـ است:  نظری

ی مخالف و رفتار معارض را  های حیاا، هر نغمه ندارد و کارآمدی مدرنیته در حمامی عرصه
 «باالرره و در طو  زمان به کرن  و حسلیم وا رواهد داشت.

العظمی امـام رمینـی  اللـه تن بـه رهبـری آیـاما بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـرا
الشریف، اسالم عزیز حیاحی دوباره پیـدا کـرد و وجـدان بشـری در برابـر مقیاسـی  سره قدس

جدید از کارآمدی دین قرار گرفت. آن ابرمرد حاریخ با حکیه بر فرهنگ عاشورایی ملت ایران و 
، فرجـه حعالی الله عج  عصر یعنوان نواب عام حضرا ول ی عظام شیعه بهفقها ازآنان  حبعیت

ی کارشناسـان  ی جهانیان و معادالا از کارافتاده زده نهضت دینی را در برابر چشمان حیرا
 های مبارزاا مادی در شـرق و غـرب، حرـورِی  قدم به پی  ُبرد و بدون اقتباس از روش به قدم

هـای الهـی و  مانرا به عینیت رسانید و پرچم زندگی بر مبنـای آر «پیروزی رون بر شمشیر»
اهداف اسالمی و استقال  مکتبی را بر سر مردم فداکار و هوشـیار ایـران برافراشـت و نظـام 

ای الهـی در مقابـ  کفـار و مسـلمین و شـیعیان قـرار داد و  عنوان آیه جمهوری اسالمی را به
از آنجـا های ردای متعا  را برای امت دینی و جامعه انسانی فریاد کرد. امـا  بودن برنامه زنده
پرستان هـی  سـطحی از ارتیـاراا انسـانی و امکانـاا طبیعـی را بـه حـا  رـود وا  دنیاکه 

کنند، انقالب الهـی  ی مادی رود را ححم  نمی ای ردشه بر والیت مطلقه گذارند و ذره نمی
ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز از حیغ طغیان و حعرض آنها در امان نمانـد و 

َتُهوا َلم   َلِرن  »به حکم  ُکم   َحن  ُجَمَنّ ُکم   َلَنر  َنّ ا َوَلَیَمَسّ طیبـه  ی ، هجمه به این شجره1«َآِلیم   َعَذاب   ِمَنّ
گرایـان در اولـین  ی کفار مبنی بـر حـذف فیزیکـی آررا آغاز شد و بر اساس سیره مستمره

، امنیتـی و نظـامی»هـای  امان انکار و عناد و عداوا آنان از طریـع دکترین فرصت، آح  بی

                                                           
«. شما را سنگسار رواهیم کرد و شکنجه دردناکی از مـا بـه شـما رواهـد رسـید ،دست برندارید و اگر. »6

 .66سوره یا، آیه 
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 مدرن بر سر رهبری و ملت ایران باریدن گرفت.« سیاسِی 
گیری الهـی و همراهـی ملـت  در این شرایط، استقامت حضرا امام رمینی بـر جهـت

بـه  1های قرآنی مبنی بر نصرا الهی الشأن راهگشا شد و وعده شریف ایران با آن قائد عظیم
د هم جما شده باشند، محقع گردید و در امتی که بر محور رداپرستی و ایمان به غیح بر گر

الوقوع نظام  ای و ملی همگان را به سقوط قریح وضعیتی که معادالا قدرا جهانی و منطقه
بـرای انجـام « نهادسـازی»سـارت، ابتکـار ایمـانی حضـرا امـام در  اسالمی رهنمون می

حـزب در امـور های انقالبی، حوازن قوا را حغییر داد و بـه جـای حکیـه بـه فرهنـگ ح مأموریت
های پـوالدین و  محور در امـور دفـاعی و سیسـتمافزار های کالسیک و سخت اسی، روشسی

نوینی پدید آمد که مبتنی بـر « سبک زندگِی سیاسی، امنیتی، دفاعی»رشن در امور امنیتی، 
ــح َه  ــنمنین در قال ــک  م ــحش ــتأَی ــ  بیس ــه، ارح ــای جمع ــاجد و نمازه میلیونِی  ا و مس

میلیونِی مردمـی بـود و در سیاسـت رـارجی، دفـاع از  وش  سی طلح و اطالعاا شهادا
ی مـادی و  فایـده ـ را با هزینه «پرستی مدرن بت»قدرا اسالم در مقیاس جهانی و مقابله با 

کرد. این سبک زندگی الهی و نوین، بـرای قـائلین  ای در دیپلماسی متداو  معامله نمی وهله
نمود و آنان  بار می ی و رسارانممتنا و غیرعقالبه حکام  مادی و معتقدین به حمدن مدرن، 

هایی سنگین به کشور، دچار ریـزش شـده و از صـراط  های مختلف با ححمی  هزینه در دوره
اما این راه جدید و مسیر نورانی با فتوحـاا مختلـف، حوانسـت  ؛مستقیم انقالب جدا شدند

السـحِر  دادنـد ببلعـد و باط هایی را که فرعونیـان در برابـر انقـالب اسـالمی قـرار  ریسمان
های سیاسی و امنیتی و دفاعی مـدرن و افشـاگر ناکارآمـدی آنهـا در مقابـ  قـدرا  دکترین

در جهـان اسـالم،  «حولیـد جـرآا روحـی»ایمانی شود و با ایجاد وحدا ملی در دار  و 
و  ی سخت و بررورد مستقیم با جمهوری اسالمی مأیوس ها و ائمه کفر را از مقابله ابرقدرا

 پشیمان کند.

                                                           
َداَمُکم  ». 6 ت  َآق  ُیَثبِّ ُکم  َو ُصر  َه َین  ُصُروا اللَّ  .7؛ سوره محمد، آیه «ِإن  َحن 
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وران زعامـت با پایان جنگ ححمیلی و ورود نظام اسالمی به شرایط ثبـاا و امنیـت در د
گیری الهی نظام و  زمان با حفظ جهت العالی و هم ای مدظله رامنه العظمی الله حضرا آیت

حداوم دستاوردهای سیاسی و امنیتی و دفاعی در مقاب  کفر جهانی، صـحنه درگیـری حمـدن 
انقالب اسالمی به حدریج وضوح بیشتری پیدا کرد و از سطح امور سیاسی و نظامی  مدرن با

کادمیک و حخصصی حعمیع یافت و رأل حروریـک نظـام جمهـوری اسـالمی در  به فرهنگ آ
ها را بـر اسـاس  کـه اداره کشـور در حمـامی عرصـه ـبرابر علوم انسانی کاربردی در غـرب ــ

رخ  ـها و اسـتانداردهای کّمـی بـه عهـده دارد ــ رصکردن شهوا و حبدی  آن به شا حروریزه
و ابهــام در چگــونگی « ســارتارها» ی دینــی بــرای مــدیریِت  نمایانــد و عــدم ارائــه نســخه

، نظام اسالمی را در «گیری جهت»کردن آنها با رفتار الهی رهبران انقالب در سطح  هماهنگ
ضـوع حوسـعه را بـه امـری ی غربـی در مو قرار داد و عم  به نسخه« اضطرار علمی»شرایط 
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را کـه بـر اثـر شـرایط  ناپذیر بد  نمود و ناهنجاری اجتناب

ویژه انقالب و دفاع مقدس به حاشیه رفته یا پنهان شده بود، به متن جامعه آورد. بـه عبـارا 
ی دیگر، همان محاسباا کارشناسی که دستاورد انقالب اسالمی یعنی ححقـع سـبک زنـدگ

نوین در عرصه دفاعی و سیاسی را بـه چـال  کشـید و موجـح نوشـیدن جـام زهـر حوسـط 
کمیت کفر بر نظام اسـالمی شـد، و ححمی  َح  835رمینی و پذیرش قطعنامه  حضرا امام

حـداوم  1«های ذاحًا مسـموم دان »عنوان  استفاده از علوم انسانی غربی به در قالح اضطرار به
یافت و انتشار این سّم در پیکره نظام، نه حنها باعث گردید استنصارهای مکـرر مقـام معظـم 

و « حهـاجم فرهنگـی»جویی در مقابـ   رهبری در موضوعاا فرهنگی و اقتصادی برای چاره
را ی سیاسـی کشـور  پاسخی در رور نیابد، بلکـه حتـی عرصـه« عیار اقتصادی جنگ حمام»

                                                           
 هشـدار مسـموم ذاحـاً  هـای دان  این رطر و ها دانشگاه در انسانی علوم درباره بنده». مقام معظم رهبری: 6

 حرکـت با مخالف و معارض ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ای انسانی علوم این... دادم
 حوزه اساحید و فضال طالب، با دیدار «است. دیگری بینی جهان بر متکی است؛ اسالمی نظام و اسالمی

 .93/7/6953 ؛  قم علمیه
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در سیاسـت  55 و  75های  نظام اسالمی، در برابر رطراحی از قبیـ  فتنـهعنوان نقطه قوا  به
و حالش برای ححمی  سازش با کفر جهانی بـه رهبـری در سیاسـت پذیر بنماید  ضربهدارلی 

 بگیرد.شدا رارجی 
ی حابیـدن رو پا از سرآغاز نویدبخشی که در آن، امیدی پرفروغ بـر فطـرا بشـر از این

ی رـود را  عنوان پایگاه مستحکم مبارزه با ظلم در قرن حاضر هیمنه به« مداری دین»گرفته و 
بر ستمگران جهان ححمی  کرده و حوانمندی رود در ایثـار و نفـی سـتم را بـه منصـه ظهـور 

رورحی اساسـی بـرای حفـظ و حـداوم و بـه ضـ «کاربردی ـ   دستگاه علمِی الهی»رسانده، یک 
حنها از این طریـع اسـت کـه نظـام مقـدس  زیرا ؛انقالب اسالمی حبدی  شده است پیشرفت

را به حصـویر  «آرمانی در عینیت یافتن عدالِت  چگونگی جریان»حواند  جمهوری اسالمی می
، آزمون رـود «عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی و عدالت اقتصادی»بکشد و با دستیابی به 

 محمـد صـلواا  ی آن، امت محمد و آ را در معرض مشاهده جهانیان قرار دهد حا در نتیجه
ای از عالم، وفاداری رود  در منطقه «حمدن دینِی مقاومتی»اجمعین با برپایی یک  علیهم الله

و آمادگی برای ظهور آن حضـرا را عمـال اثبـاا  )عج(عصر به آستان مقدس حضرا ولی
ی آن به اسالم امروزه در مقیاس یک حمدن جهانی ظهـور و  چرا که قدرا کفر و هجمه ؛کند

فته و إعداد قّوه و کسح استطاعت در مقابـ  آن بـرای دفـاع از مکتـح، جـز در ایـن بروز یا
انگیـزه »بـر پایـه « کارآمـدی عینـی»صورا، حردیـد در  چارچوب میسر نیست. در غیر این

ظـام بزرگترین رطری است که با پاشیدن بذر یأس در قلوب آحاد جامعه، سازش با ن ،«دینی
 بخ  معرفی رواهد کرد. وان حنها راه نجااعن داری و استکبار را به سرمایه

هـای  عقالنیـت موجـود در حوزهبنابر آنچه گذشت پرواضح است که اکتفا بـه ظرفیـت 
، جریان زندگی اجتماعی و روابط و «حکام  مادی»از « حکام  معنوی»که با حفکیک علمیه 

 عنـواِن ــ ححـت  دهنـد ــ کـه مـتن زنـدگی را شـک  می اسارتارها و موضوعاا نـوین آن ر
فاقد کارآمدی بـرای رفـا نیازهـای  ،نماید معرفی می «ی برای حأمین معاشیقالرفتارهای ُع »
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اساس سبک زندگی غربی و الگوهای آن پذیرفتن این مبنا،  ی الزمه ؛ زیرانظام اسالمی است
نقـ   بهداشـت، حم های مختلف حیاا مانند روراک، پوشاک، مسکن، حغذیه،  در عرصه

سبک زندگی اسالمی را به رعایت واجباا و محرماا شرعی حوسـط  تیجه،در ن و استو... 
که ححلی  روشنی از علت عدم ححقـع احکـام  در این نگرش بدون آن .کند منحصر میعباد 

ها  روی این آرمان الهی ارائه شود، شناسـایی آسـیح الهی در زندگی مردم و موانا عینِی پی 
م دینـی، حبعیـت آنـان از هـوای نفـا و دنیـارواهی، جه  افراد به احکا» در اموری از قبیِ  

شـود.  محـدود می «حقوایی فردی مسرولین و یا حداکثر نقص و ضعف در حبلیغاا دینـی بی
باِر حاکمیت کفار و منافقین و در شرایط انزوای  البته احخاذ چنین رویکردی در دوران مرارا

قـرار  «اسالم مکتح»را در ارتیار اما اکنون که قد ؛اشکا  است علما و متدینین، کامال بی
زدن به نظـام اسـالمی  گرفته و مدرنیته در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، در حا  ضربه

های  منِد سفارش کند. بررسی قاعده کفایت نمیها  برای ح  چال  احکا به این نگرش است،
نید همـین واقعیـت علمی که از سوی رهبران انقالب به جامعه علمی کشور ارائه شده نیز م

حمـدن اسـالمی حوسـط  افزارِی  به عنوان ُبعد نرم« سبک زندگی اسالمی»است و طرح مقوله 
حفاوحی ماهوی با حعریف سبک زنـدگی بـر اسـاس رفتارهـای فـردی و  1مقام معظم رهبری،

دهد. حتی اگر این بیاناا راهگشا نبود، حوجه بـه روا  سـبک زنـدگی  رانوادگی را نشان می

                                                           
 ...هدف انقالب اسالمی، ایجاد یك حمدن نوین اسالمی اسـتهدف ملت ایران و ». مقام معظم رهبری: 6

بخ  دیگر، بخ  متنی و اصـلی و  کبخ ، بخ  ابزاری است؛ ی کدو بخ  دارد: ی ناین حمدن نوی
بخ  ابزاری چیست؟ بخ  ابزاری عبارا است از همـین  آن. اساسی است. به هر دو بخ  باید رسید

کنیم: علم، ارتراع، صنعت، سیاست، اقتصاد،  کشور مطرح میعنوان پیشرفت  ی که ما امروز بهیها ارزش
المللی، حبلیغ و ابزارهای حبلیغ؛ اینها همه بخ  ابزاری حمـدن اسـت؛  اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین

دهـد کـه همـان  یی است که متن زنـدگی مـا را حشـکی  مـیبخ  حقیقی، آن چیزها اما ..وسیله است.
ایـن بخـ  را بـه ... ردیم. این، بخ  حقیقـی و اصـلی حمـدن اسـتاست که عرض ک «زندگی کسب»

افزاری بـه حسـاب  های سخت افزاری حمدن به حساب آورد؛ و آن بخ  او  را، بخ  ی بخ  نرم منزله
 .99/7/6936شمالی؛  رراسان استان با جوانان دیدار« آورد.
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گر آن اسـت کـه مسـأله  ی آن بر همه کشورها در مقیاس جهـانی نشـان دنیا و غلبهغربی در 
 جانبه قرار گرفتـه و اساسـًا همـین حمـدِن  ای مستقیم با یک حمدن همه سبک زندگی در رابطه

جانبه است که با حنظیم شرایط اجتمـاعی بـر مبنـای دنیاپرسـتی، اعتقـاداا و احکـام و  همه
و رانوادگی و فردی منزوی کرده و از طریع کنتـر  حغییـراا ارالق دینی را در عم  جمعی 

عینی بر اساس حمتا و حلذذ مادی، به بزرگترین مانا در برابر ححقع سـبک زنـدگی اسـالمی 
 حبدی  شده است.

در همین راستا و پا از دعوا مدیریت محترم مصالی قدس شهر مقدس قـم از عـالم 
بـرای  صـدوق مسـعود والمسلمین االسالم ةمجاهد و اندیشمند انقالب فرهنگی مرحوم حج

در ایام  «نقد سبک زندگی غربی و طرح سبک زندگی اسالمی»ارائه سلسله مباحثی پیرامون 
، آن فقید سـعید بـا حوجـه عمیـع بـه رألهـای (6938)پاییز  عزاداری سید و ساالر شهیدان

الله عالمه سـید  تآیگفته و با حکیه بر دستاوردهای پژوهشی استاد گرانقدر رود مرحوم  پی 
هایی که رود در ادامه راه ایشان مبذو  داشـته بـود، وارد  الهاشمی و حالش منیرالدین حسینی

عرصه رفا نیازهای حروریک نظام اسالمی در مقوله سبک زندگی گردید. لذا در فص  او  از 
مـدرن  ای برراسـته از حمـدن عنوان پدیـده بحث، ابتدائًا سبک زندگی غربی بهاین مجموعه 

آمار عینی و حجارب میدانی، شکست مدرنیتـه در  ای از با اشاره به مجموعهشود و  ححلی  می
که همانند روند  جای آن گردد. سپا به رفا نیازهای اولیه انسانی در مقیاس جهانی روشن می

شناسی غربی اکتفا شود، برای نقـد  متداو  به طرح اشکاالا نظری بر مبانی فلسفی و انسان
« شهر»های عینِی ناشی از آن حوجه شده و با حمرکز بر  ض سبک زندگی غربی به واقعیتو نق

و زندگی شهری به عنوان مظهر جال  و جما  در سبک زندگی غربی، به ححلی  رفتار مراکز 
شـود و کـارکرد آنهـا بـه  پردارته می« حزب»و « رسانه»، «کاررانه»اصلی در شهرها مانند 

گیـرد حـا روشـن شـود کـه  مورد بررسی قـرار می« ت در سطح حوسعهمدیری»عنوان حابعی از 
عنـوان ابعـاد  بـه« حرـوری حولیـد اطـالع»و « حرـوری حولیـد قـدرا»، «حروری حولید ثروا»
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، شـکلی جدیـد و مـدرن از آیـین «مدیریت حوسعهسبک زندگی غربی در سطح » ی گانه سه
هـا را  ها و امت سه حروری، انسان کند و طراحی ماّدی این دنیاپرستی را بر بشریت ححمی  می

نماید. در پایـان ایـن  وادار می «آثار ماده»و انقطاع در برابر  «سجده»در همه ابعاد زندگی به 
فص ، با ارائه ححلیلی دقیع از ابعاد درگیری انقالب اسالمی با حروری حولید ثروا، قـدرا و 

ار و مـدیریت حضـرا امـام شود که اندیشه و رفتـ اطالع در سبک زندگی غربی، روشن می
گیری الهـی نظـام در برابـر  چگونه باعـث شـده حـا جهـت  رمینی )ره( و مقام معظم رهبری

گیری مادِی جاری در این سه حروری حفظ شود و همزمان جریان سبک زندگی غربـی  جهت
شده برای  های مطرح روی آن قرار داده و حروری هایی را پی  در سارتارهای نظام، چه چال 

 برد. هایی رنج می ها از چه مشکالا و نارسایی این چال  ح 
اللـه عالمـه سـید  در فص  دوم با ارائه گزارشی اجمالی از مجاهداا علمی مرحوم آیت

حولید »الهاشمی و مبانی حولیدشده برای رفا چال  نظام اسالمی با حروری  منیرالدین حسینی
فلسـفه »، «فلسفه حکـوین»پیرامون  در سبک زندگی غربی، اشاراحی« ثروا، قدرا، اطالع

زیرسـارت »شـود حـا  محـور مطـرح می بر اساس عقالنیـت دین« فلسفه جامعه»و « حاریخ
کـه بـر  چنان سه حروری الهی در حولید ثروا، قدرا، اطالع مشـخص گـردد. هـم «طراحِی 

ی طراحی سبک زنـدگی اسـالم دینِی مند پیرامون مبانی  یی قاعدهها همین مبنا به طرح گمانه
شود حا به جای محدود شدن سبک زندگی اسالمی به عم  افراد بر طبع احکام،  پردارته می

مورد حوجه قرار گیرد و ححلی  جدیـدی از جایگـاه نمـاز و « اقامه احکام از منظر حاکمیت»
ی  شـبکه»روزه و حج و زیاراا در افع حمدن اسالمی و متناسح با آن ارائه شود و با حشـریح 

را بـر عهـده دارد، سـطح « حولید و حوزیا و مصرِف معنویـت»که « معنویت زمانی و مکانِی 
شک  بگیرد و از ایـن )ع( فت نسبت به مدیریت حضراا معصومینجدیدی از ادراک و معر

 حر از منابا دینی در جهت طراحی سبک زندگی اسالمی فراهم آید. طریع، زمینه فهم دقیع
گفته، ابتدائًا نمایی کلی از سـه حرـوری  پی  نِی دیم، با حکیه به مبانی عقلی و در فص  سو
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شود حا نقطـه آرمـانی کـه  ارائه می «وضا مطلوب»در « حولید ثروا، قدرا و اطالِع الهی»
نظام اسالمی در طو  صد سا  آینده باید به سـمت آن حرکـت کنـد و از طریـع آن، ححقـع 
حمدن اسالمی را رقم بزند، روشن گردد. امـا ناگفتـه پیداسـت کـه ححقـع وضـا مطلـوب و 

جانبه و  ای دقیع، همه دستیابی به حمدن نوین اسالمی پی  از هر چیز وابسته به طراحی نقشه
مند برای ررو  از وضا موجود و شکستن سارتارهای سبک زندگی غربی و رهایی از  قاعده

رو بخـ  بزرگـی از فصـ  سـوم، بـه  جانبه است. از ایـن ابتال به ادبیاا حوسعه پایدار و همه
 «دوران گـذار»در  سـبک زنـدگی اسـالمی طراحی حرـوری حولیـد قـدرا، ثـروا و اطـالِع 

های حغییر جهِت حاکم بـر سـارتارهای سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادِی پردازد و راهکار می
کند و حتی الزاماا آن را در موضوعاا مختلـف اجتمـاعی از قبیـ  هنـر،  غربی را بیان می

نماید حا با عبور از  ورزش، موسیقی، فضای مجازی، اعتیاد، اوقاا فراغت و... را حشریح می
مـادی و ایجـاد حـدریجی  یجریـان نیـاز و ارضـا دوران گذار، روند استقال  امت دینـی از

نیازهای جدید بر اساس فقه حکومتی شک  بگیرد و حرکت به سوی حأسیا حمدن حقه الهی 
سـاله مرحـوم اسـتاد  وپنج پذیر گردد. البته این دستاورد گرانسنگ ناشی از حمرکـز سی امکان

اللـه  ی مرحوم عالمـه آیت )برگرفته از اندیشهحولید مد  اسالمی مرحبط با صدوق بر مباحث 
ناپذیر بر مباحـث مربـوط  ساله آن مجاهد رستگی و حمحض دوازدهسیدمنیرالدین حسینی( 

ســا  پــژوه  پیرامــون  دهچنــین  و همحوســعه غربــی الگوهــای بــه مــد  مــادی و ادبیــاا 
هـای  نقد و بررسـی کتاب»بود که مباحث ارزشمندی از قبی  « یهای فقه حکومت سرفص »

ز در آینه مباحث حوسعه، مدارهای حوسـعه نیـافتگی در اقتصـاد ایـران و اسـتراحژی ایران امرو
، «نقد و بررسی کتاب مبانی نظری و مستنداا الیحه برنامه چهارم حوسعه»، «حوسعه صنعتی

های برنامه پنجم و ششم حوسعه مصوب دولـت و مجمـا حشـخیص  نقد و بررسی سیاست»
رویکرد »، «حوسعه و ششم دی برای برنامه پنجمهای کلی پیشنها سیاست»، «مصلحت نظام

نقد و بررسی »، «مند به ادبیاا انقالب در یازدهمین دوره انتخاباا ریاست جمهوری قاعده
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حبیـین نخبگـانی از »، «رکز الگوی اسالمی ایرانی پیشـرفتشده از سوی م ارائه ی الگوی پایه
و...  «ارگاه علمی اقتصاد مقاومتیقرطراحی »، «سازی اقتصاد مقاومتی ، اهداف و نظاممبانی

ــذا آن  ــد. ل ــی گردی ــر منته ــه حاض ــه مجموع ــود، ب ــت و در او  و کمــا  ر ــی داش را در پ
عزیزسفرکرده در آررین روزهای حیاا پربرکت رود حصریح کرد که در این سلسله بحـث، 

انقالبی  های علمِی مدیران را بیان کرده حا بر این اساس، ابهام «مانیفست اداره نظام اسالمی»
شـدن  برای حغییـر جهـِت حـاکم بـر سـارتارهای غربـی از بـین بـرود و از طریـع هماهنگ

های جدیدی که  های الهِی حضرا امام و مقام معظم رهبری، ضربه گیری سارتارها با جهت
پرستی مـدرن وارد نمایـد،  ی بت انقالب اسالمی در روند حوسعه و حکام  رود باید بر پیکره

 .ةو المستشهدین بین یدی ولّیه عند الکّر  ةالرجع اه  حعالی من اللهروشن شود. جعله 
  

 حسینیه اندیشه 
 6931بهار  

 





 فصل اول
 نقد و نقض سبک زندگی غربی
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 )آیین استه از تمدن مدرنی برخا هپدید ؛سبک زندگی غربی

 چالش و موضوع امتحان نظام جمهوری اسالمی عنوان هب دنیاپرستی(

موضهوع امتحهان نظهام جمههوری اسهالمی و       عنوان هسبک زندگی غربی؛ ب .4

 اسالمی ی قرآنی سبک زندگینامبای به  اشاره

و سـپا حـا ظهـور حضـرا  (ص)اکـرم هبوط حضرا آدم حـا بعثـت نبی آنچه از زمان
« سـبک زنـدگی» و باط  بوده و رواهـد بـود، مسـألهمنشأ درگیری بین حع  )عج(عصر ولی

بـرای  و حیـاحی را کـه رـدای متعـا  نـدادهحن  سبک زندگی الهی به بشریت . در واقااست
ــا،هــا و  امت ــاه جوام ــام کوح ــا در ای ــن دنی ــدگی در ای ــه زن ــده اســت، نپذیرفت ــدارک دی و  ح
 ــکه در طو  حاریخ حداوم پیدا کرده  ــ ین جاهلیتنیز در مبارزه با هم )ع(الحسین بداللهاباع

زیـرا  ؛باید بـه ححلیـ  از ایـن واقعیـت منتهـی شـوندها  عزاداری رو از این به شهادا رسید.
بـه  معارف وحیـانیزندگی الهی و در راه دفاع از  انبیاو  ما و اوصیاهای پاک شهدا و عل رون

آغـاز رواهـد  حرکتـیمحقع شود،  به درستی بزرگ اگر این حکلیف زمین ریخته شده است.
 حوحیـد و امنیت برای کلمـه زندگی راحت و ایمن و آسوده برای منمنان آن، در نتیجه شد که

 معصـومین ائمـهآن حیاا طیبه، انوار مقـدس محور  رقم رواهد رورد کهعصر رجعت در 
به حبیین زندگی آرمانی  مباحث باید این البته در ادامه رواهد بود. اجمعین علیهم الله صلواا
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 قب  از هر چیز باید به این مهـماما  ؛پردارته شودکه پا از دوران ظهور محقع رواهد شد، 
و موضـوع امتحـان  ابـتالی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی محـ  حوجه داشت که آنچـه

برراسته از است که غربی سبک زندگی ، شود محسوب می در شرایط کنونی ی شیعه جامعه
 است. ی زمین سیطره یافته بر کرهو  بوده ن موجودحمد

َنا َوَما»قرآن کریم در آیاحی همانند  َسل  ِمهِ  ِبِلَساِن  ِإاَلّ  َرُسو    ِمن   َآر  َن لِ  َقو  حصـریح  1«َلُهـم   ُیَبِیّ
 اند اما این امر، گفته رسوالن الهی برای دعوا هر قومی به زبان همان قوم سخن میکرده که 

الهی متناسـح  یانبیاهر قوم نیست بلکه مقصود اصلی آن است که  محدود به زبان محاوره
امـروز نیـز بشـریت، گفتنـد.  یداده، سخن م کرده و فریح می با ادبیاحی که مردم را سحر می

ی و سبک زندگی غربی شده و حقیقت ایـن اسـت کـه پـا از فروپاشـی مسحور حمدن ماد
کند و آن، مکتـح و  بلوک شرق، حنها یک حزب و یک آیین و یک مکتح بر دنیا حکومت می

های  داری است و حتی کشورهایی ماننـد روسـیه و چـین و هنـد کـه از قـدرا آیین سرمایه
غـرب گـرای  پیـدا  سـوی بهآمدند، از نظر سبک زندگی اقتصادی  یکمونیستی به حساب م

ه سخن ب« ضرورا و امتناع عقلی»گونه که در مباحث عقلی و نظری از  اند. یعنی همان کرده
ضـرورا و »کشورها و حیـاا اجتمـاعی و سـبک زنـدگی نیـز  اداره عرصهآید، در  میان می

فرهنگـی و در همـه شـرون سیاسـی و  یافتگی حوسـعهپدیـد آمـده و مسـیرهای « امتناع عینی
افزاری، بـه نحـوی طراحـی و مهندسـی شـده کـه جـز  افزاری و نرم از سخت اقتصادی اعم

هـا متصـور نیسـت و  ها، مسیر دیگـری بـرای جوامـا و حکومت گذاشتن در این احوبان قدم
امـام  حضـرا التزایـد اسـت. البتـه ا دائمشهوا و رفاه و لذ برمبنایدیریت حاص  آن، م

د معبـر ان ینی و سپا مقام معظم رهبری با مجاهداا رود و همراهی ملت ایران حوانستهرم
ایجـاد کننـد و رـط  «سیاسـی» عرصهد در محم و راه جدیدی برای حنفا امت محمد و آ 

بندی،  ایـن دسـته بکشـند و بـا رد هیافت حوسـعه و کـم هیافت حوسعهبطالنی بر حقسیم کشورها به 

                                                           
 «.کند بیان آنها بر حا قوم؛ آن زبان به مگر نفرستادیم قومی میان در رسولی هی  ما و: »4. سوره ابراهیم، آیه 6
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جمهـوری نظـام مبـارک از مظلوم را در پـی  بگیرنـد. در نتیجـه،  مقابله با ظالم و حمایت
های جهـانی را بـه چـال   دراای شده که قـ سا  موفع به ایجاد جاذبه 95اسالمی پا از 

و  «فرهنگــی»های  بایــد ایــن مســیر الهــی را حــداوم بخشــد و آن را بــه عرصــه امــا ،کشــیده
بارزه بـا ایـن ادبیـاا و عقالنیـت شیعه، م حسری دهد. لذا وظیفه کنونی جامعه «اقتصادی»

 های مختلف رود، د  از کف مردم دنیا ربوده است. است که با جاذبه

و عهدم توقه  در   « حاکمیهت »و « تمهدن »ضرورت تحلیل سبک زندگی از منظر  .4/4

 سبک زندگی مظاهر روبنایی

این  ر جامعه مطرح است که بیشتر مظاهرالبته ادراکی عرفی از سبک زندگی موجود نیز د
 احومبیـ ، هواپیمـا، ی بررورد بشر بـا نحوه از قبی  ؛دهد را مورد حوجه قرار میسبک زندگی 

بـا ایـن  بشر مواجهه در واقا . حلفن، فیلم، سینما و... مدرسه، دانشگاه، صنعت برق، حانک،
ها  شـود کـه ایـن پدیـده ء میبه او القـا واداشته و ای نوین، او را به شگفتی و اعجابه پدیده

عبور داده های سخت و حاریک و وحشتناک  گذشته جواما را از علم است که حوانسته عجزهم
و ها شده  ها وارد زندگی انسان این پدیده را مرحفا نماید.اساسی در زندگی بشر  های و چال 

 با گذشـت سـالیان دراز بـه حجـاربی مردم را حشکی  داده و مصرفی سبد کاالی بخ  اصلی
 ن را انکار کند.حواند کارآمدی آ کا نمی حبدی  شده که هی  عینی

ها و  پردازد اما از منظر حاکمیت ی از سبک زندگی موجود میمظاهر به پا این رویکرد،
قبـ  از پیـروزی مثا  حـا  عنوان بهشود.  حری حلقی می ، این مسأله دارای ابعاد پیچیدهحاکمان

ان برای انتخاب سبک زندگی در کشور رود با در سراسر جه حاکمه هیرتقالب اسالمی، ان
اشـتراکاحی  گرچه ی اصلی مواجه بودند: سبک زندگی غربی و سبک زندگی شرقی. دو گزینه

از قبی  هواپیما، ماشین، سینما و...  و مظاهر مدرنی بین این دو سبک از زندگی وجود داشت
در سـبک زنـدگی غربـی، اما به هرحا   در دسترس مردم بود ،در هر دو بلوک شرق و غرب

و  بـود «و بـازار آزاد بخ  رصوصی» عهده به اجتماعی نق  اصلی در حمامی شرون حیاا
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لـی در سـبک زنـدگی شـرقی، ارتیـاراا سیاسـی و فرهنگـی و و ع در آن جریان داشـتحنو
قــرار شــهروندان  هــای محــدودی در مقابــ  بــود و انتخاب «دولــت» اقتصــادی در دســت

الب اسالمی و فروپاشی اححاد جماهیر شوروی، حمامی کشـورهای با پیروزی انق گرفت. می
اکثـر آنهـا نظامـاا  و بلوک شرق از نظر اقتصادی به سبک زندگی غربی گرای  پیدا کردنـد

از قبیـ  چـین، در ایـن  بررـی کشـورها . گرچهود را نیز به شک  غربی درآوردندسیاسی ر
از این  الجرم ،اند که در پی  گرفته ای قتصادیروند ا در ادامه اند اما هدادمقاومت به رر   عرصه

در هر  مقاومت دست رواهند کشید و سبک زندگی غربی در ُبعد سیاسی را نیز رواهند پذیرفت.
یک الگوی جذاب که همگان بـه دنبـا   عنوان به ــ صورا، سبک زندگی غربی در بخ  اقتصاد

در بخـ  فرهنگـی  شده و سیطره یافته؛های جهان غالح بر حمامی کشور ــدستیابی به آن هستند 
به همین سمت حرکـت  های مختلف است و در بخ  سیاسی نیز کردن فرهنگ در حا  یکپارچه

 رواهد کرد.
نباید به زندگی انسـان و « زندگی»بررسی پیرامون سبک زندگی، واژه  بنابراین در بحث و

مقصود از زنـدگی بایـد  حفاوا آن با حیاا حیواناا و جماداا و نباحاا منصرف شود بلکه
حاکی از یک حمـدن و کشـورهای صـاحح « سبک زندگی» یعنی .باشد« زندگی اجتماعی»

زنـدگی رـود را بـه  جهانی غالح هستند و شیوه عرصهن است؛ همان کشورهایی که در حمد
ی زمـین،  ی بـر کـرهسخن از حاکمیت سبک زنـدگی غربـ لذا کنند. سراسر جهان صادر می

 ن است.حمد یک غلبه معنای به

ای  مقولهه  عنهوان  بهه « یافتگی توسعه». ارتباط سبک زندگی غربی با موضوع 2

 المللی جهانی و بین

نـوان ححـت ع زنـدگی موجـود هسـتند، وضـعیت رـود راکشورهایی که صاحح سبک 
قـرار  1هفت کشـور صـنعتی، هیافت حوسعهی ها. در رآس کشورکنند می حعریف« هیافت حوسعه»

                                                           
 . امریکا، انگلیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ژاپن.6
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و در انتهـای  شوند مطرح می حر، برری کشورهای اروپایی و آسیایی پایین های دارند و در رده
قرار  نیافته یا حوسعه هیافت حوسعه کشورهای کم ــکه ناظر به سبک زندگی است  ــبندی  این رده

یـک اصـ   عنوان بـهرا  «یافتگی حوسـعهحـع »حد در همین راستا، سازمان مل  مت گیرند. می
به  ،قاب  سنج  در قالح شصت شارص را «هزاره اهداف حوسعه»اساسی حصویح کرده و 

و  «حولید حکنولوژی»این سبک زندگی،  ی اصلی شارصه 1.کشور رسانده است 653 امضای
ایـن سـبک  ها نیـز آینـه رسـانه هسـتند. «حولید علوم» ناست که هر دو مرهو «حولید ثروا»

از طریع هنر و اربـار  و علوم جدیدها  گذاشتن کاالها و فناوری زندگی هستند و با به نمای 
همچنین یک دسـتگاه امنیتـی و  کنند. در این راستا مبادرا می سازی حبلیغ و فرهنگ به ،و...

المللـی و  نظـم جهـانی و بیناز  وانتظـام بخشـد  وضعیت جوامـا بهنظامی طراحی شده حا 
ثـروا و حجـارا و و امنیـت  کنـد محافظـت که ریشه در این سبک زنـدگی دارد، ای همنطق

در ایـن حیطـه نبایـد  عمـوم کشـورهالـذا  .حأمین نمایـد در سطح جهان بازرگانی و حولید را
عنـی ی شـود. بسـیاری از کشـورها منجـر می عماًل به رلا سالحاین روند، ند که درالت کن

ی دفاعی، ناشی از سبک زنـدگی  صرف هزینه در امور نظامی و حقویت بنیه رواندن نادرست
ثابـه یـک م هبـ طبـع آن، جهـان امنیتی و دفاعی به وجود آمـده و عرصهجدیدی است که در 

افزارهـای  جنگ حولیـد و از طریـع مدیریت واحد استکه دارای  دشو دهکده واحد حلقی می
کنـد و در نهایـت اگـر  نیت جهـانی را حـأمین میهای گوناگون و پیچیده، ام پیشرفته و سالح

 و حشکی  ائتالف، نیروی نظامی ارسا  از سایر کشورها برای بحرانی پدید آمد، با دررواست
حـالش بـرای اسـتقال  نظـامی و د. به همین دلی  است که پرداز آمده می مسائ  پی  به ح 

گردد و حوجه به مسائلی  ی میدر این سبک زندگی نف ،دستیابی به رودکفایی امنیتی و دفاعی

                                                           
هـا حوافـع  بر سـر آن سازمان مل  در ۰۲۲۲هشت هدف مشترک هستند که در سا   ،اهداف حوسعه هزاره. 6

 ۰۸۱، حوسـط ۰۲۲۲هزاره در مـاه سـپتامبر سـا   بیانیه .حامین شوند ۰۲۰۲شد. این اهداف باید حا سا  
 .اند ر از سران سیاسی آن را امضا کردهنف ۰۱۷کشور پذیرفته شده و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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حبـدی   معنـا و غیرعقالنـی ای بی بـه مقولـه از قبی  ظلم و عد  و حع و باط  در این عرصه
 .میسر نخواهد شد یافتگی حوسعه سوی بهحرکت  این صورا، غیر زیرا در شود می

مانـدگِی  شود حا بـرای جبـران عقح حوصیه می هیافت حوسعه از سوی دیگر، به کشورهای کم
را بپذیرند. یعنـی جایگـاه « المللی حقسیم کار جهانی و بین»اند،  وسیعی که به آن دچار شده

آن  بـرایهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  نق شود و  یک کشور در نظام جهانی ححلی  می
 حوسعهعمران و  ی انی، برنامهبانک جه حوسط که هایی گردد و در قالح برنامه می نمعیکشور 

این جواما بتوانند با سرعت  حا شود پیشنهاد می حاکمه هیرتبه  ،حدوین شده و... حدمت مل 
از  وهماهنگ شوند  های حولید علم، پژوه ، صنعت، حکنولوژی، کاالها و... دنیا در عرصه

غربـی بـا سـرعتی ن و سبک زندگی ی حمد یعنی قافله .فاصله بگیرند رود وضعیت نابهنجار
حوانند در این جاذبه و فضا قرار بگیرند  آور در حا  حرکت است و حنها کشورهایی می سرسام

جریان حوسعه در سـطح ارحباط و وابستگی عمیع به ی رود را در امکاناا و مقدوراا مل که
هایی از قبیـ  اسـتقال  سیاسـی و  لذا این سبک زندگی، طرح آرمان حعریف نمایند. جهانی

 ید.نما اطلبی حفسیر میبه انزورا پذیرد و آن  هنگی و اقتصادی را نمیفر
 کشـورها دیگـر   دربـرای ححـو ن و سبک زندگیبر این اساس، نسخه صاحبان این حمد

 و سرمایه وارداامنوط به  ،ی او  در مرحله یافتگی حوسعهاساسی است که  نکته این مبتنی بر
منـوط بـه وارداا ،   در زنـدگیححـو بـرای یعـزم ملـایجـاد  که همچنان؛ است حکنولوژی

ای برای کار  ه حاص  از آنها، انگیزهی کارآمدی و رفا حا مردم با مشاهدهکاالهای جدید است 
بـه  هر کشور، طبیعی و نیروی انسانی سپا با برآورد از منابا پیدا کنند. و فعالیت اقتصادی

شـود و کشـورها  مبـادرا می ..های فیزیکی، ارحباطی، بانکی، حقـوقی و. زیرسارت ایجاد
را  ی رـودبخشی از درآمـدملهای سنگین، مقروض شوند و  ند حا برای حأمین این هزینهناچار

در همین زمینه، وضعیت کنونی کشور  ارتصاص دهند.ا مد های طوالنی به پردارت قسط
مقاومـت در قهرمـان مظهـر مبـارزه و  ،کشوری که حا چند دهه پی  .ویتنام قاب  حأم  است
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ه و رسیده که اگر به دنبا  زندگی مرفـبندی  امروزه به این جمابرابر یک ابرقدرا جهانی بود 
ارحباطی عمیع برقرار کند و جنگ با امریکـا صاحبان این شیوه از زندگی است، باید با  مدرن

 مختلـف طو. لـذا شـرآن حعریف نماید براساسهویت رود را حصمیمی غلط بوده که نباید 
عدم عذررواهی از جنایاا جنگی در ویتنام را پذیرفتـه حـا سـرمایه و  الا متحده از قبی یاا

البتـه بـرای  .را سـامان دهـد یافتگی حوسعه سوی به حرکت وارد کند و احکنولوژی امریکایی ر
 طرح راورمیانـه»، یافتگی حوسعهی ها های سبک زندگی غربی و سرفص  آشنایی با شارصه

  در کشـورهای حـا ححـوشـد  که در او  قدرا امریکا حدوینسندی مناسح است  1«بزرگ
آنها را به انفعا  کشاند « بیداری اسالمی»زدن  رقمراورمیانه را رقم بزند اما دستگاه الهی با 

در  ایجـاد حفرقـه و انشـقاق گذاری سنگین در جهـت سرمایه و مستکبرین را مجبور کرد حا با
 ند.را بکار گیر ها و آررین حربه اموا  این بیداری از رود دفاع کنندت اسالمی، در مقاب  ام

، چهارچوب  الت ایهد(  )رفاه دائم مثابه آیین جدید دنیاپرستی هب یافتگی توسعه. 7

 اساسی برای تحلیل سبک زندگی غربی و ابعاد مختل  آن

سبک زندگی غربی را کرده و  بندی های فوق را جما اند حمامی سرفص حو که می ای مقوله
بـه  های دینی، از آن گزاره که دراست « التزاید رفاه و لذا دائم»رالصه حعریف کند،  طور به

ن غربی با ارائه این سـبک در واقا حمد شود. حعبیر می شدن در شهواا غرق روض در دنیا و
 نـدگیا دور هم جما شوند و زمحور رفاه و لذ بر حا کند بشریت را دعوا می زندگی، همه

                                                           
حرغیـح بـه »منتشـر شـد، مبتنـی بـر سـه سرفصـ  کلـی اسـت: او :  6959. این سند که در اوارر سا  6

بـه  یکمك حقوق» ،«طرح انتخاباا آزاد»هایی مانند  با زیرمجموعه« شایسته یها وحکومت یدموکراس
بـا « ای فرهیختـه سـارت جامعـه»دوم: «. یمـدنجامعـه »، «های مستق  طرح رسانه»، «یمردمان عاد

طـرح »، «یو اکتشـاف یپیشـنهاد مـدارس علمـ»، «یاساسـ یها طرح آموزش» هایی مانند زیرمجموعه
بـا « یاقتصـاد یها حوسـعه فرصـت»سوم: «. طرح حدریا رشته مدیریت»، «از طریع اینترنت یآموزش

طـرح »، «بانـك حوسـعه راورمیانـه بـزرگ»، «برای رشـد یگذار طرح سرمایه»هایی مانند  زیرمجموعه
 . و...« پیوستن به سازمان حجارا جهانی»، «حجارا آزاد
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 .وشی را برای رود و دیگران فراهم کنندر
 و ادیـان ها و اقـوام و مـذاهح فرهنگ همه زندگی، شیوهدر این  شود که زمان ادعا می هم

ه و مدرن دست پیدا ن احترام، همگان به یک زندگی مرفشوند حا در سایه ای محترم شمرده می
آن  معنای بـهو ملحـد در واقـا  د و مشرکحالی است که احترام یکسان به موحاین در  کنند.

س، آیینـی اسـت کـه امـر محتـرم و مقـدیک از آنها احترام ندارند بلکـه حنهـا  است که هی 
آرمـان  عنوان بـهدهد. یعنی هنگامی که همگان بر زنـدگی مرفـه  را نتیجه می دستیابی به رفاه

محتا  ضابطه و قاعـده  مشترک، مشترک حوافع کردند، روشن است که دستیابی به این هدف
 کنند می همکاری و قوانین دعوا به این ضوابط برای حدوینان همگاز  و به همین دلی  است

ی  نهادهایی مانند سازمان و حشک المل  اقتصاد و سیاست و حقوق بین مقوالحی از قبی  لذا و
 ححلی  شود. بر همین اساس نیز باید حدمل  مت

ی  حأسیا شده که برای رسیدن بـه سـبک زنـدگی مرفـه و در واقا سازمان مل  به این دل
هـای «حکلیـف»حعییِن هنجارها و ضوابط بپردازد و با « حعریِف »مدرن در سرحاسر جهان، به 

ورها مبـادرا کنـد و آن حعاریف و حکالیف بر وضعیت کش« حطبیِع »مربوط به این هدف، به 
کند و قواعد حولید ثروا  را مخت  نروزافزورسیدن به رفاه و لذا اگر کشوری نظم الزم برای 

از طریـع  شـورمجـازاا آن ک در مـوردرا زیر پا بگذارد، با ارجاع مسأله به شورای امنیـت، 
رغم ادعـای آزادی ادیـان و مـذاهح و  لـذا علـی نمایـد. گیـری محصـمی جنگ، ححـریم و...

باطـ  حع و ن غربی به حعریف ندگی موجود، حقیقت آن است که حمدها در سبک ز فرهنگ
در این چارچوب،  زند و آن، جنگ و صلح را رقم می براساسپردارته و  پرستی از منظر هوی

ا قـرار داده و رفاه و لذ را شهوارود  حعاریف و مدیریتمبنای  کند و جهان را مدیریت می
المللـی و  های بین لذا اگر کشوری به عضویت سازمان مل  و سایر نهادها و اححادیـه است.
و از  له و دادوستد را نخواهد داشتگونه ارحباط و حعام  و مباد ر نیاید، امکان هی ای د منطقه

در مقاب ، دیپلماسی جهانی و ادبیـاا رایـج  المللی طرد رواهد شد. حیاا اجتماعی و بین
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سـازوکارهایی  های رارجی، یکـی از وآمدها و مالقاا المللی و انواع رفت در ارحباطاا بین
و شـک  گرفتـه و ححـت مـدیریت سـازمان ملـ  متحـد  ی غربـیسـبک زنـدگ است که در

 کند و اعضا را به مشارکت و اظهار نظر دعوا می همه قرار دارد وهای مختلف آن  کمیسیون
کـرده هماهنـگ  حدود دویست کشور جهان را در حمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصـادی

در حمامی شـرون کشـورها برای درالت  مند روند باعث شده حا ابزاری قاعده اینالبته  است.
هـا بـا  رفتار حکومت یو بررس با حعریف جرم سیاسی ، سازمان مل نمونه عنوان به پدید آید.

آزادی و  عرصـهدر  بندی آنان ارزیابی عملکرد کشورها و رحبه مخالفان رود بر این اساس، به
یـانی و پـایین جـدو  را های باال و م ی، ردههای کم شارص برمبنایپردازد و  یمحقوق بشر 

 المللـی در ایـن زمینـه د و کشورهایی را که به حداقلی از اسـتانداردهای بینکن مشخص می
در واقـا حنهـا  کنـد. هایی در مورد آنها احخـاذ می نماید و حصمیم اند، معرفی می دست نیافته

بـه  ونق  و صنعت حم  ها ها و احوبان شهرهای مختلف یک کشور نیستند که از طریع جاده
بلکـه بـرای  ؛کننـد ت را مشـخص میو مسیر عبور و مرور یک ملـ شوند متص  می یکدیگر

ایجـاد های دقیـع  د با شـارصهای مختلف و متعد ، شبکهحمامی شروناا زندگی اجتماعی
مربوطه، نه حنهـا بـه  ای در صورا عدم استفاده از آنها یا حخطی از قوانین که هر جامعهشده 

رود نخواهد رسید بلکه مورد منارذه و حوبیخ و مجازاا حمام کشـورهای دنیـا قـرار مقصد 
 بود.« سبک زندگی غربی» انی فشرده از مبنا و ابعاد مختلفاین، بی رواهد گرفت.

 ب اسالمی با سبک زندگی غربیچالش انقالهای عینی از  اشاره به نمونه .1

ت چه بررـوردی بـا حرکـت ملـ حاکنون از ابتدای انقالب اسالمی ،اما این سبک زندگی
 ،در ایــران نهضــت اســالمی گیــری در هنگــام او ایــران و رفتــار رهبــران آن داشــته اســت؟ 

حکومـت،  اداره که دست از قیام بردارد زیـرا کردند رمینی دررواست می از امام ها ابرقدرا
و  های سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی اسـت نیازمند به حسلط بر علـوم پیچیـده در عرصـه

لـذا ابتـدا حـالش  طی هسـتند.فاقد چنین دان  و حوانـایی و حسـل در ایران، مذهبی انقالبیون
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ا  دستگاه، رشم مردم را فروبنشانند کردن عم و قربانیپهلوی ا حفظ محمدرضا شاه کردند ب
گرا  یدیدند، عناصری حکنوکراا و مل ت از شاه را به چشم رودشدا نفرا مل اما زمانی که

د دیکتاحوری و اسـتبداد ندارنـ سابقهکسانی که از طریع همانند بختیار را به صحنه آوردند حا 
و ادراکـی حخصصـی از  ندط هسـتمسـلحاکم بر سبک زنـدگی موجـود  اما به روابط علمی

ولـی حضـرا امـام، ایـن  ، اوضاع را کنتـر  کننـد؛نددارافزارهای مدرن  فزارها و سختا نرم
همـراه بـا  صدر و بنی دولت موقتسالمی، پیشنهاد را نیز نپذیرفت. پا از پیروزی انقالب ا

یون را فاقد سواد و حخصـص ند و متدینین و انقالبنیز دارای همین نظر و رویکرد بود منافقین
 ستند حا از ادارهروا به همین دلی  از آنان میدانستند و  زندگی موجود در دنیا می سبک درباره

گیری کنند و کار را به کاردان بسپرند. پیشنهاد دولـت موقـت بـرای حبـدی  قـم بـه  امور کناره
گرفتن زمـام  عهـده به امام برای نشر مذهح و در مقاب ،حضرا حفویض ارتیار به  واحیکان و

نیز همـین « حزب رلع مسلمان» .ححلی  بودسایر امور کشور حوسط دولت، ناشی از همین 
اما مقاومت حضـرا امـام و یـاران  در  ،داد مطلح را به ادبیاا دیگری در جامعه روا  می

صــدر و  عـز  بنیایـن دیـدگاه، باعــث سـقوط دولـت موقـت و  طرفـداران مختلـف مقابـ 
 ازآنـان عدم شنارت صـحیح  انقالب شد و با نظام و آوردن مجاهدین رلع به درگیری روی
ز در نیـ 55ی  فتنه سیاسی کشور گردید. ها از صحنه ن گروهمردم ایران، موجح حذف ای قیام

به  با زیرسوا  ُبردن مقاومت نظام در برابر امریکا، ای هعد همین راستا قاب  ححلی  است زیرا
 معظم رهبـری ححمیـ  کننـد. را به مقام و الزاماا آن دنبا  آن بودند که سبک زندگی غربی

زنـدگی در دنیـای امـروز، کنـد کـه  ادراک را در جامعه مطرح میبًا این هم مرحرجام ب مسأله
مثابه عضویت در یک فدراسیون یا باشگاه ورزشی است که قوانینی مشخص دارد اما نظام  هب

 رویکـرد درها، به دنبا  حغییر این قوانین است.  جمهوری اسالمی بدون حوجه به این واقعیت
به حغییر قوانین دسـت زد کـه عضـوی فعـا  و هماهنـگ در ایـن حوان  حنها زمانی می ،غربی

ت رئیسه به دست آورد و پیشنهاد رود برای رو پا از طی مراحلی، منصبی در هی باشگاه بود
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 حا در صورا موافقت آنها، حصویح شـده و دهددر معرض آرای دیگر اعضا قرار  را حغییراا
 مبنای عم  قرار گیرد.

 روبنـایی حنها به مظاهر و ن بررسی شودزندگی از موضا یک حمدامی که سبک پا هنگ
حـواد  ححلیـ  جدیـدی از ، منحصـر نگـردد نوین و...( های و پدیده کاالهای جدیدآن )

گفتمـان »بندی از این مطلح، در کتاب  گیرد که جما مختلف در انقالب اسالمی شک  می
ماننـد  رهبـری مقـام معظـم یها سفارشححقع در واقا  است. ذکر شده 1«انقالب اسالمی

 دقیـعمی ایرانی و... بدون حأمـ  اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی دینی، الگوی پیشرفت اسال
و  . یعنـی راهممکن نخواهـد بـود از این مسأله متدینین رکو حعمیع د در سبک زندگی غربی

در انعکـاس آن ت دینی حوسط حضرا امام و مقام معظم رهبری باز شده امـا نجاا ام معبر
اسالمی اسـت کـه  ن سبک زندگی غربی بر هویت جامعهبود و حبیین مهاجم ی بعدیها الیه
 حواند موجح حفظ و حداوم این راه نورانی شود. می

                                                           
حوسط استاد معزز مرحـوم  6938در ماه مبارک رمضان سا  « گفتمان انقالب اسالمی». مجموعه مباحث 6

روند مجاهداا رسوالن  االسالم و المسلمین صدوق مطرح گردید که با حشریح فلسفه حاریخ انبیا و ةحج
، اسالمیت انقـالب را «سارت امت دینی، ایجاد حکومت اسالمی و حشریا حمدن الهی»الهی در مسیر 

هایی اساسی بـرای حرـوریزه کـردن انقـالب اسـالمی و مـدیریت  نماید و گام به نحو حخصصی اثباا می
ح جایگاه انقالب اسالمی ایران در ی حضرا امام )ره( و مقام معظم رهبری برداشته و با حشری پیامبرگونه

یـک نظـام فکـری جدیـد و حوانسـته ، «فلسـفه غیبـت»و « فلسـفه عاشـورا»، «فلسـفه بعثـت»رابطه با 
مندان به انقالب اسـالمی  ای نوین از اعتقاداا حکومتی را برای مدیران و نخبگان و سایر عالقه مجموعه

ن و حوسط مرکـز پژوهشـی حسـینیه اندیشـه طراحی کند. مجموعه این مباحث در قالح یک مجلد حدوی
 چاپ گردید.



2 
 ستعمار علنی تااز ا درنتهاجم تمدن م روند ضرورت تبیین

 «فرهنگ تخصصی» ،«عمومیفرهنگ » در سه سطح استعمار پنهان
 «آکادمیکفرهنگ »و 

تحهول   ه4در سه گام:  تمدن مدرن گیری شناختی از مکانی م شکل تحلیل جامعه .4

 تحول در نظام هنر و ادبیات ه7تحول در نظام تحقیق  ه2در نظام سیاسی 

ن بررسی شود و لذا از موضا یک حمد« سبک زندگی غربی»بیان شد که الزم است 
د و برای حبیین آن ضروری است حا به حلقی شو« یافتگی حوسعه»عاد  با این مقوله باید م

ها  نظام همهو راهبردهایی که برای حرکت  هیافت حوسعه و کم هیافت حوسعهحقسیم کشورها به 
ی سـبک  قـا جاذبـهد. در واشود، حوجه گـرد حدوین می یافتگی حوسعه سوی بهها  و ملت

ن مدرنیته باعث شده حا رسـیدن بـه ایـن جایگـاه بـه آرزوی حمـامی زندگی غربی و حمد
و  «1پرسـتی مـدرن بت»کشورها حبدی  شود و این در حالی است که مفاهیمی از قبیـ  

                                                           
 نمرودیان با ابراهیم حضرا های جنگ   و مبارزاا و ها یشکن بت حمام آنکه حا : »1/8/11. امام رمینی، 6

 و ها سـختی ححمـ  و هـا هجرا آن همـه و بـزرگ هجـرایـک  مقدمه پرستان ستاره و رورشید و ماه و
 پیـام آن،رتم در که است رسالتی و بعثت مقدمه اسماعی ، وفدیه بیت سارتن   و زرع ذی غیر وادی در سکونت

نـِی    ابـدی کـالم  با را رود ابدی رسالت و کند می حکرار را کعبه منسسان و بانیان آررین و اولین سخن  آوران،  ِانَّ
رُِکون ِمّما َبریء    و بـت معاصر، زمان در اصالً  دهیم،   ارائه حفسیری و ححلی  این از غیر اگر که نماید می ابالغ  ُحش 

 ها افسـون و ها شـک  در را و مدرن جدید پرستی بت که است   عاقلی انسان کدام راستی و ندارد وجود پرستی بت
و  رـون و اسالمی ممالک بر سیاه کاخ چون هایی بتخانه که ای سلطه از و باشد   نشنارته رود ویژه حرفندهای و

 «.باشد نداشته اند، ربر کرده پیدا سوم جهان و مسلمینناموس 
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که حوسط حضرا امام و مقام معظم رهبری مطرح شده، بر همین سبک « 1جاهلیت مدرن»
کـه در ـ  شود. این حقیقت در مبحث قبلی و با اسـتناد بـه ادبیـاا حوسـعه زندگی منطبع می

حا حـدودی حشـریح  ـمنعکا شده « ی چهارم حوسعه مبانی نظری و مستنداا برنامه»کتاب 
حری از آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و از ایـن  های عمیع یهحوان ال شد اما اجمااًل می
 گیری و پیدای  سبک زندگی غربی را حبیین نمود: طریع، روند شک 

 یریت و ححـو  در فلسـفهآنچه در اولـین مراحـ  رنسـانا واقـا شـد، حغییـر نظـام مـد
مردم  آراادشاهان، شناسی در سطح جهان بود و با نفی استبداد و مولویت و سلطنت پ جامعه
مشارکت آنان را در انتخاباا فراهم کرد. یعنی روند  یج مورد حوجه قرار گرفت و زمینهبه حدر

سلح و حذف ارتیاراا در دوران قب  از رنسانا، به دموکراسی و مشارکت عمـومی و میـ  
موضوع دموکراسـی معرفـی گشـت.  عنوان هی بهتر بای مردم حبدی  گشت و زندگی ماد هوهل

 جای بـهاقتصـادی در غـرب وارد شـد و  عرصـهاز برداشتن گام او ، این نحوه از مدیریت به پا 
غالح بر اقتصاد پدیـد  مقوله عنوان به، مالکیت حقوقی مالکیت حقیقی و حسلط فرد بر اموا  رود

حبدی  شدند و قابلیت « هامس»به « اموا »ها،  آمد. یعنی با حفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت
اقتصادی، در ارتیار کسانی قرار گرفت که  ا کردند و لذا مدیریت یک مجموعهررید و فروش پید

سیاسـی، مـدیریت یـک  عرصـهطور که در  درصد از سهام شرکت بودند؛ همان ویک مالک پنجاه
 درصد مردم را از آِن رود کند. ویک پنجاه آراشد که  کشور به کسی سپرده می

                                                           
کننـد، همـان جـاهلیتی  های سیاسی غرب حرویج می آنچه امروز دستگاه: »1/9/39. مقام معظم رهبری، 6

های همان جاهلیت،  وجود آمد. نشانه به ــاز محیط زندگی بشر  ــاست که بعثت پیغمبر برای زدودن آن 
: 91/9/34مقـام معظـم رهبـری، «. شـود امروز در دنیا، در این حمدن رایج فاسـد غربـی، مشـاهده مـی

 هـم امروز بشناسیم؛ را جاهلّیت و کنیم باز را چشممان باید ما دارد؛ وجود دنیا در هم امروز جاهلّیت،»
 ایـن فـرق. مـدرن جاهلّیـت دارد؛ وجـود امـروز کـه اسـت تیجاهلیّ  دارد....این وجود معنا همین عیناً 

 و مسـّلح جاهلّیت، امروز که است این ــ قرآن حعبیر به اولی جاهلّیت ــ اّو  صدر جاهلّیت با جاهلّیت
 ای وسـیله باشـد، بایـد انسان رستگاری ی مایه که علم یعنی دان ؛ سالح به علم، سالح به است مجّهز

 بـا اسـت؛ شده بازحولید جاهلّیت ...امروز.بشری جواما بدبختی برای انسان، روزی حیره برای است شده
 .«اسالم اّو  دوران و اّو  روزهای جاهلّیت برابرِ  هزارها بلکه صدها رطر با باال، بسیار حوان
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ن حبـدی  شـدند؛ زیـرا حمـد« حجما ثـروا»افزاری برای  ها به ابزار و نرم بنابراین شرکت
موجود برای حیاا رود به سرمایه و ثروا وابسته بود. اثـر ایـن رونـد در بـازار آن بـود کـه 

کـه در  ـــصاحبان ثـروا از طریـع قـدرا رریـد بـاالحر  عنوان بهداران  ها و سرمایه شرکت
قـرار « کیفیت زندگی دهنده سفارش»در جایگاه  ــشود  ظاهر می «یاجتماع منثرحقاضای »

های جدید برای زنـدگی بهتـر از طریـع دانـ  و  گرفتند. روشن است که دستیابی به کیفیت
شوند  ها حوسط مهندسین سارته می نحمددر واقا، پذیر است؛  تشافاا امکانارتراعاا و اک

از یک هندسه و ریاضیاا و ابـزار محاسـباحی های جدید  و مهندسین نیز برای طراحی پدیده
داران قـرار گرفـت و ایـن قشـر بـا طـرح  کنند. در نتیجه، بازار در ارتیار سـرمایه استفاده می

 ، عرصـههای مربـوط بـه ارتراعـاا و اکتشـافاا سفارش به بخ  علمی و پردارت هزینه
نـد؛ رصوصـًا بـا داری درآورد نظـام سـرمایه و پژوه  را سراسر جهان به اسارا ححقیقاا

سازمانی درآمد. زیـرا حـأمین  صورا بهکه ححقیقاا نیز از شک  فردی و گروهی  حوجه به این
د که افراد مختلفی از ابعـاد کر های جدید، ایجاب می های پیچیده و سفارش پدیده نیازمندی

دی به بررسی و پژوه  پیرامون موضوع مورد سـفارش بپردازنـد و ایـن رونـد، انجـام متعد
 کرد که حأمین آن از حوان عموم رار  بود. های سنگینی منوط می یقاا را به صرف هزینهححق

داری درآمد حا گسترش سـبک  پا از این مرحله بود که هنر نیز به استخدام نظام سرمایه
منـدی  زندگی غربی و حبلیغ کاالها و حکنولوژی جدید و هدایت افکار عمومی و ایجاد قاعده

ای به زبان هنـری حرجمـه شـود،  ن شود. در واقا هنگامی که مقولهدر الگوی مصرف حضمی
 کامال حسهی  رواهد شد و لذا حواس و سلیقه و پسند و ذائقهپذیرش آن در میان عموم مردم 

ها و فشارهای روحی  بشر از طریع هنر و حبلیغاا حغییر کرد. اثر دیگر هنر این بود که سختی
داد و ححم  آن را برای شهروندان آسان  را کاه  مین مدرن و فکری و جسمی ناشی از حمد

سارت که این امر از طریع سارت فیلم و سریا  و طنز و موسیقی و... انجام شـد. لـذا  می
مدیریت اقتصادی آغاز شـد و گیری سبک زندگی غربی از حغییر در مدیریت سیاسی و  شک 
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دیـد کـه در ایـن رونـد بـه   در مدیریت پژوه  و ححقیقاا و امور هنری منتهـی گربه ححو
اقتصـاد  شناسی، فلسفه مدیریت، فلسفه وان حغییراا بوجودآمده در فلسفه جامعهح راحتی می

گونه که در مبحث گذشـته،  گیری نمود. پا همان های مضاف را مشاهده و پی و سایر فلسفه
ایـن مورد بررسی قرار گرفت، این شیوه از حیاا در « مصداقی»سبک زندگی غربی از منظر 

 حبیین شد.« فلسفی»بحث از منظر 

تحول در  ه4شناختی از روند پیدایش تمدن مدرن در سه گام:  تحلیل معرفت .2

 اف ارها تحول در نرم ه7تحول در ریاضیات  ـ2 روش

الحی و ححو« روشی»ی، بیان آن از منظر حرین سطح ححلی  از سبک زندگی غرب اما عمیع
در  ی حولید مفاهیم( پدید آمـد. شناسی )کاررانه رفتمع عرصهاست که پا از رنسانا، در 

شناسی و پسـند اجتمـاعی بـود کـه زمینـه را بـرای    در زیباییشود که ححو باره گفته می این
های سلطنتی و استبدادی فراهم کرد. البته حغییراا سیاسـی در وقـایا مهمـی  فروپاشی نظام

رسـیده،  اه گروهی به حاکمیت میرگهمچون انقالب فرانسه بسیار رشن و دردناک بوده و ه
کـرده و لـذا  کشیده و آنها را به نحـوی وحشـیانه نـابود می ام قبلی را به راک و رون میحک

  شدند حا ثباا سیاسی تحمهای سیاسی شدیدی م های بسیاری کشته شدند و مرارا انسان
ا سیاسی بود در رنسانا، به حدریج و پا از حدود یک قرن به دست آید. با پدید آمدن ثبا

منطـع »ی که حازه فضا برای حفکر و ححقیع دانشمندان فراهم شد که اولـین محصـو  آن، نفـ
حولید مفاهیم در دوران قب  از رنسانا بـود. در واقـا دانشـمندان  کاررانه عنوان به« صوری

 ذهنـی و انتزاعـی دانسـتند و بـا رد غربی، منطع صوری و عقالنیت برراسته از آن را امـری
صددرصد و حطابع، به استقراء و حجربه حکیـه کردنـد و در  ی در حعریف از برهان، یقیِن مباحث

 را اص  در فعالیت علمـی« ها ربط بین پدیده» حمرکز بر طبیعت و عینیت، مالحظهادامه، با 
ربط در ابتدا و در طو  یک قـرن، منحصـر بـه بررسـی ربـط بـین  قرار دادند. البته مالحظه

ها و اوصاف بود که با حکیه بر آن، بسیاری از ارتراعاا انجام شد امـا در اوائـ  قـرن  کیفیت
ریاضـی  قـدر و انـدازه صورا بهربط کیفی  ی نسبیت حوسط انیشتین، بیستم و با طرح نظریه
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پذیر گردید. این دستاورد باعث شـد حـا  امکان «فکّم به کی»و  «کیف به کّم »درآمد و حبدی  
ن و سـبک آور بگیرد و حمد عاا سرعتی سرساممنطع جدید حکمی  شود و اکتشافاا و ارترا

 ه دست پیدا کند.یندازفافزاری، به شتابی  افزاری و سخت های نرم زندگی مدرن در بخ 

، عمهومی  فرهنهگ »گی نظام جمهوری اسالمی در سه س   ضرورت آرایش فرهن .7

 برای مقابله با تهاجم تمدن مدرن« آکادمیک و فرهنگ تخصصی فرهنگ

اجمالی به سطوح روشی و فلسفی سبک زندگی موجود حنها از این جهت بیان  این اشاره
که در بیاناا مقام معظم رهبری به  ــ« بودن سبک زندگی غربی مهاجم»شد که روشن شود 

ای است و حهاجم بر فرهنگ اسالمی در  ابعاد پیچیده ها و دارای چه عقبه ــ 1آن حصریح شده
مظاهر روبنـایی آن، چیـزی  براساسیابد و حعریف سبک زندگی  های مختلفی ححقع می الیه

، امـری «سبک زندگی غربـی» حبیین مهندسی فرهنگی یعنی انگاری مسأله نیست. جز ساده
ضروری است و انقالبی که پا از رنسـانا در زنـدگی بشـر واقـا شـد و نظـام جمهـوری 

ای حیـاحی  اسالمی نیز با آن مواجه است، دارای فرهنگی است که شنارت دقیع از آن، مقوله
آن،  نظامی به کشور صورا گیرد و برای مقابله بـا اگر حمله مثا ، عنوان بهرود.  به شمار می

هـا و مجاهـداا ابتـدائًا  حنها به شناسایی رط او  دشمن اکتفا شود، ممکن اسـت بـا حالش
م و رطوط های دشمن در رط دوم و سو فتوحاحی به دست بیاید؛ اما عدم شنارت از حوانایی

حرکیح این قوا، باعث رواهد شد حا لشگر رودی در نهایت شکست  هوایی و دریایی و نحوه

                                                           
دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که مـا بـرای سـارتن ایـن بخـ  از   نکته: ». مقام معظم رهبری6

هـای  حمدن نوین اسالمی، بشدا باید از حقلید پرهیز کنیم؛ حقلیـد از آن کسـانی کـه سـعی دارنـد روش
زندگی را به ملتها ححمی  کنند. امروز مظهر کام  و حنها مظهـر ایـن زورگـوئی و  کو سلو کزندگی و سب

غربی است.... حقلید از غرب برای کشورهائی که این حقلید را برای رودشان روا دانستند و  ححمی ، حمدن
عم  کردند، جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده.... علت این است که فرهنگ غرب، یـك فرهنـگ مهـاجم 

ا ها وارد شدند، فرهنگهای بـومی ر هاست. هرجا غربی فرهنگ ی  است. فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده
دیـدار بـا جوانـان اسـتان رراسـان شـمالی،  «های اساسِی اجتماعی را از بین بردنـد. نابود کردند، بنیان

99/7/36. 
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و مجروحان و اسرای زیادی بر جای بگذارد. وضعیت جنگ فرهنگی نیز از ها  بخورد و کشته
فرهنگی دشمن وجود نداشته  شنارت عمیقی از حمامی رطوط جبهههمین قرار است و اگر 

باشد، در درازمدا موفقیت موردنظر به دست نخواهد آمد. البته بحـث و بررسـی پیرامـون 
کادمیـک اسـت و در ث حخصصـهای روشی و فلسفی فوق، مربوط بـه مباحـ سرفص  ی و آ

 کند. ، اطالع اجمالی از این ابعاد کفایت میسطح فرهنگ عمومی

فقدان شناخت عمیق از سبک زندگی غربی در سهه سه   تئهوری تولیهد     . 1

 و تداوم نظام جمهوری اسالمی ، چالشی در برابر بقا«تثروت، اطالع، قدر»

ت نظام مبـارک جمهـوری اسـالمی بـه روی مدیری اگر با حوجه به این ححلی ، موانا پی 
و حالش برای ظهـور حضـرا  )ع(ای برای معرفت به مقام معصومین دقت فهم شود، مقدمه

بیـت عصـمت و طهـارا در  گیرد. زیرا حا زمـانی کـه محبـین اه  شک  می )عج(عصر ولی
هنـد زنـد، نخوا ها ُبتی باشند که به اعتقاداا آنان ضربه می زندگی روزمره رود دچار میلیون

حوانست ردمتگزاری و عرض ادب مناسبی نسبت بـه سـاحت مقـدس آن بزرگـواران داشـته 
ای  های ابتدایی و سـاده باشند و حتی اگر فریح این سبک زندگی را نخورند، مشغو  فعالیت

ی اصـلی درگیـری بـین اسـالم و کفـر دارد. در واقـا  بسیاری با نقطه رواهند شد که فاصله
رغم حنوع و حکثر آن، در یک نقطـه متمرکـز شـده و بـه وحـدا  یهای دستگاه کفر عل هجمه

دهـد و امـروزه مقـام معظـم  ی اساسی را آما  ضرباا رـود قـرار می رسد و یک مسأله می
اند اما اگر منمنین این نقطه  اند و به مجاهده و مقاومت مشغو  رهبری در همین نقطه ایستاده

مداران حوحید دچار انـزوا و مظلومیـت و را به درستی حشخیص ندهند، با گذشت زمان پرچ
رمینی )ره( را به نوشیدن جام زهـر  شهادا رواهند شد. لذا همان چالشی که حضرا امام

های موجود نیز ناشی  نظام و جامعه جریان دارد و ناهنجاری مجبور کرد، امروز نیز در پیکره
ن سّم رطرناک هسـتند و از همین مسأله است و مقام معظم رهبری نیز به دنبا  پادزهر همی

 های انقالبی ایشان ریشه در همین واقعیت دارد. سفارش
دینی مرحکح برری مفاسد  البته روشن است که این بحث، پیرامون افرادی که در جامعه
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داران و  بلکه ناظر به شرایطی است که حکومـت و قـدرا بـه دسـت دیـن ؛شوند نیست می
سبک زندگی غربی به دقت شنارته نشود، در جایگاه  متدینین افتاده و در چنین شرایطی، اگر

گذاری و... دچار مفاسد آن رواهیم شد و پاسخگویی بـه مطالبـاا  گذاری و سیاست قانون
های موجـود  رهبری و استنصارهای علمی و فکری ایشان ممکن نخواهد شد و حتی دغدغه

 جایی نخواهد رسید. پیرامون رعایت احکام فردی نیز به

 عرصهه ظالم تمدن مدرن از استعمار علنی تا استعمار پنهان در سه . س و  م5

 «یبع طبیعی، نیروی انسانی، تکنولوژمنا»

پا در فرهنگ عمومی باید به حشریح و حبیین سـطح مصـداقی از سـبک زنـدگی غربـی 
ها و صـنایا  گیری رود و با دسـتیابی بـه سـالح پردارت. این سبک زندگی در ابتدای شک 

ن جدید به پو  ور شد. در واقا حمد اط دنیا حملهاستعمار علنی به اقصی نق جدید، از طریع
ه کشورهای مختلف و نیروی انسانی و منابا طبیعی احتیا  داشت که این نیاز با لشگرکشی ب

ها حـأمین شـد و  ها و چپاو  ذرـائر سـرزمین گرفتن انسان ها و به بردگی تو غارا اموا  مل
ها درآمد. در قرن بیسـتم و  مدا قدرا برای حداوم این روند، برری مناطع به اشغا  طوالنی

، سبک زندگی جدید به دستاوردهایی رسـیده نگر( )منطع مجموعه پا از حکمی  منطع جدید
رسی به آن بودند. لذا صاحبان حمدن با حغییر در اسـتراحژی بود که حمامی کشورها رواستار دست

ها بـرای نیـ  بـه  ملت ن حبدی  کردند و با دعوا از همهرود، استعمار علنی را به استعمار پنها
، از آنان رواستند حا برای رسیدن به این هدف، به ضوابط و قواعد راصـی مرفهزندگی روب و 

تی مشارکت کشورهای مختلف حعیین شـد و آیـین دنیاپرسـ پایبند باشند. این قواعد و ضوابط با
حد در مقیاس جهانی گسترش یافـت کـه شـرح آن در مبحـث ححت مدیریت سازمان مل  مت

 قبلی گذشت.
نیـاز از منـابا طبیعـی و نیـروی انسـانی و  استعمار پنهان نیز بی اما حمدن غربی در دوره

هـای  مار علنی وجود داشـت، بـه چپاو پژوه  نبود و لذا در مناطقی که امکان حداوم استع
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ها  چنین امکانی وجود نداشت بلکه با حأسیا شرکت رود ادامه دادند. اما در اغلح کشورها
حکنولوژی  کارگیری بههای مشترک و دادن وعده برای حربیت نیروی انسانی ماهر و  و کمیسیون

ی در شـکلی جدیـد پیشرفته در اکتشاف و استخرا  و حفـاری و... بـه غـارا منـابا طبیعـ
های  های مشترک نرفتنـد و لـذا قـدرا پردارتند. البته برری کشورها زیر بار حشکی  شرکت

المللی را مطرح کردند. یعنـی بـا  های بین بزرگ در برابر این کشورها، قراردادها و کنوانسیون
 ن بر منابا طبیعـی جهـان حفـظی صاحبان حمد ختلف و مدرن، سیطرهها و ابزارهای م زبان

های بزرگ حتی حعیین قیمت برری منابا مانند نفت را از  شده است. در همین راستا، قدرا
اند و با ححمی  و فشار، قیمت این انرژی گرانبها  مکانیزم عرضه و حقاضا و رقابت رار  کرده

متوجـه ی این فشارها، حهدیـدهایی اسـت کـه  نمایند. پشتوانه سیاسی حعیین می صورا بهرا 
ای غنـی از  ریز شده و در ایجاد رژیم نامشـروعی ماننـد اسـرائی  در منطقـه کشورهای نفت

های طبیعی و حمایت سیاسی و نظامی از آن، بروز کرده است. پا منـابا طبیعـی در  ثروا
سراسر جهان با حرفندهای مختلف، ححت حسلط صـاحبان سـبک زنـدگی غربـی درآمـده و 

آورند که کشورهای دارای منابا  ی را پدید میهمزمان با ممانعت از انتقا  حکنولوژی، شرایط
ی بسـیار  ی ارزان، ارزش افـزوده فروشی شوند حا با فرآوری مواد اولیه طبیعی، مجبور به رام

ایـن سـبک زنـدگی در  حأمین هزینه پیشرفته شود. با این بیان، نحوهباالیی نصیح کشورهای 
 بخ  منابا طبیعی حا حدودی روشن شد.

انسانی، نهاد مدرسه و دانشگاه حأسیا شده که بعد از دوران آموزش  اما در بخ  نیروی
ی پیشـرفته فـراهم ابتدائی و متوسطه، زمینه را برای مهاجرا نیروی نخبه و ماهر به کشـورها

هـا حـأمین  های ححصـیلی آن و بورسیه هیافت حوسعه آن نیز حوسط کشورهای کم کند و هزینه می
رایگان انجام شده و  صورا به هیافت حوسعهگر برای کشورهای  شود. در نتیجه، حأمین پژوه  می

پردازنـد و مسـائ  و  عالوه بر آن، این نیروها به ححقیع پیرامـون مسـائ  کشـورهای میزبـان می
نماینـد. لـذا  مرحفـا می ــها به بخ  علمی سفارش داده شده  که ح  آن ــهای آنان را  چال 

گیرنـد  مّجانی، مغزهای متفکر جهان را به ردمت می صورا بهصاحبان سبک زندگی موجود 
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 کنند. ها رفا می رود را حوسط آن حرین نیازهای علمی دمان، پیچیدهو با باالحرین ران
آن در ارتیـار  ح حکنولوژی و کـاال و رونـد بهینـهاز سوی دیگر، از آنجا که باالحرین سط

حکنولوژی جدیـد بـه بـازار را بـه رسانی در مورد زمان ورود  کشورهای پیشرفته است، اطالع
ی رـرو  از رده  هایی را که در آسـتانه کنند که بتوانند کاالها و حکنولوژی نحوی مدیریت می

های گزاف بـه دیگـر کشـورها صـادر کننـد. هنگـامی کـه ایـن کاالهـا در  هستند، به قیمت
جهانی گسی  کشورهای مختلف نهادینه شد، سطح جدید از کاال و حکنولوژی را به بازارهای 

همـواره چنـدین سـا  از ظرفیـت جدیـد  هیافت حوسـعه کنند. از این طریع، کشورهای کـم می
شوند حا زمینه برای فروش حکنولوژی و کاالهای قدیمی و سود  حکنولوژی عقح نگه داشته می

سرشار حاص  از آن برای کشورهای پیشرفته از بین نرود. ررید و فروش همین کاالهـا نیـز 
رون به صرفه است که کشورها عضویت در سارتارهایی از قبی  سازمان حجارا هنگامی مق

ای را بپذیرنــد و حنهــا در چــارچوب قــوانین و  المللــی و منطقــه های بین جهــانی و اححادیــه
 استانداردهای این نهادها عم  کنند.

بـر هایی پذیرفته شـود و در برا پا برای دستیابی به سبک زندگی غربی، باید چنین هزینه
حبعیـت از ارـالق  معنای بـهاین مظالم وسیا ندای اعتراض و مخالفتی برنیاید که این عماًل 
ای اسـت و  و منطقـه المللی حجاوز و حعدی و چپاو  و حبدی  کشورها به دزدان جهانی و بین

کردن کشـورها در راسـتای اهـداف  حد نیز حقیقت و هـویتی جـز هماهنـگسازمان مل  مت
داری ندارد! اساسًا همین روی حنازع و حکالح بر سر دنیا بود که  سرمایهی مکتح  گرانه غارا

المل  او   دو جنگ جهانی را با حلفاا چندده میلیونی رقم زد و اال روشن است که جنگ بین
ای  سـابقه بی . البته حوجـه بـه ایـن مظـالم، امـربودرفته و دوم، میان متدینین و ملحدین درنگ

طبقاحِی جاری در  لهبشریت نسبت به ظلم و غارا مداوم و فاصنیست و این وجدان عمومی 
ها و حوجـه  داری بود که زمینه را برای طـرح شـعار عـدالت حوسـط مارکسیسـت نظام سرمایه

گیری بلوک شرق و حکومت بر حـدود نیمـی از جهـان  محرومین عاَلم به این شعار و شک 
 اگر کشورهایی به اینحوسط این ابرقدرا فراهم کرد. پا باید حوجه داشت که 
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ها و مظالم پی ببرند و به این رونـد ظالمانـه اعتـراض کننـد، در برابـر فشـارهای  فریح 
شوند. زیرا در ایـن  گیرند و سریعًا سرکوب می سهمگین سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار می

حمام یزد بلکه باید سیاست بیام اقتصاد را با عرصه کشوری حع ندارد عرصهزندگی هی   سبک
ن معطـوف نمایـد. در ی حمد د با کاروان حوسعه و قافلهرو فاصله ی را به کاه همت و عزم مل

ها آن اسـت کـه حمـامی  ت سکوا حمامی کشورهای جهان نسبت به مظالم ابرقـدرالواقا ع
جانبـه از سـوی  دانند اعتراض به این امـور، موجـح فشـارهای همه سیاستمداران به روبی می

نیافتگی و عـدم دسترسـی بـه رفـاه و  مانـدگی و حوسـعه و در نتیجـه عقح صاحبان حمدن مدرن
 ه برای عموم رواهد شد.رفتن زندگی مرف اا مردم و از بینناحوانی آنان در پاسخگویی به مطالب

سبک زنهدگی   و تقابل آن با« شرقی، نه غربینه »ضرورت تبیین عمق شعار  .6

 جهانیعرصه مدیریت  غربی و شرقی در

مردم ایـران و آزادگـان  ها و مظالم را برای م رمینی )ره( ابرمردی بود که این فریححضرا اما
برد که این سبک زندگی، ضد انسـانی و ضـد ارالقـی و  اساسی پی جهان افشا کرد و به این نکته

نـه  ،نه شـرقی»ضدقرآنی است و لذا نه حنها به روابط سیاسی موجود در جهان حن نداد بلکه شعار 
جز حبعیـت  ارمغانیدر دنیای مدرن،  مرفهدانست که دستیابی به زندگی  زیرا می ؛ردادرا س« غربی

های قدرا سیاسی در جهان و لگدما  کردن دین و اعتقاداا الهی نخواهد داشت. البته  از قطح
روشن است که درک مردم ایران از سبک زندگی موجود، به همان حفصیلی نبود که در ایـن بحـث 

هایی است که باید برای دستیابی  هزینه له مباحث، به دنبا  رودآگاه کردنین سلسبیان شد و لذا ا
به سبک زندگی غربی پردارت شود. یعنی باید روشن شـود کـه ایـن نحـوه از حیـاا، ناشـی از 

بحـث، ایـن  عی و انسانی آنان اسـت. در ادامـههای طبی ریختن رون مستضعفین و چپاو  ثروا
بیان رواهد شد. شود،  ها مطرح می حقیقت با حکیه بر آمارها و اعداد و ارقامی که حوسط ابرقدرا

گذارد و لذا در صورا دستیابی بـه  غرب بر بسیاری از مظالم سرپوش می حمدن البته نظام آماری
مـامی جـاری در حم ای از ظلـم و سـت ناشـنارتهنظام آمـاری مطلـوب در آینـده، ابعـاد جدیـد و 

 رواهد شد. افشا حمدنهای این  عرصه



3 
تلخ مدرنیته و شکست سبک زندگی  تجربه دهنده ا؛ نشانآماره

 غربی در تأمین نیازهای اولیه بشری

برای  سبک زندگی غربی پیرامون عملکرد« و میدانیدینی »ضرورت بررسی  .4

 کردن زمینه قضاوت نسبت به آن در میان افکار عمومی فراهم

رکن سبک زندگی غربی در سه  عنوان به یافتگی حوسعهدر مباحث گذشته، با حشریح ابعاد 
، روشن شـد کـه اسـتعمار علنـی در قـرون گذشـته بـه «روشی، فلسفی و مصداقی»سطح 

ها را فریح داده و جهالت و ضـاللتی  ملتاستعمار پنهان در این دوران حبدی  شده و حمامی 
ت دینی رسوخ کرده بود و گرفت و در ام یران و روم نشأا میامپراطوری ا مادیکه از فرهنگ 

برد، امروزه نقابی از آزادی و دموکراسی و صلح و رفاه به چهره زده و رفتارهـای  آن را به قهقرا می
کادمیـک نسـبت بـه پلید رود را ححت این شعارها پنهان کرده است. گرچه ن قد حخصصـی و آ

ید دانست کـه اکنـون، زمـان جانبه به مح  رود موکو  است اما با پایدار و همه حوسعهادبیاا 
فکری شیعه در مقابله با این عقالنیت مدرن فرا رسیده و باید قدم در ایـن راه گذاشـت  مجاهده

 قانا کرد. حقایعبصیرا را نسبت به این  بی حا پا از سالیان دراز بتوان رواص
، باید بـه نقـد «روشی، فلسفی و مصداقی»پا از نقد سبک زندگی غربی در سه سطح 

پردارت. البته  ــکه مبتنی بر آمارهای عینی است  ــاین نحوه از حیاا  های میدانی واقعیت
ممکن است حصور شود که نقد سـبک زنـدگی غربـی بایـد بـه مباحـث علمـی در مجـاما 
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ید حوجه داشت که اواًل امکان قضاوا عموم نسبت بـه بحـث و حخصصی محدود شود اما با
علمی که باید در این موضوع حدوین شود، وجود  نامه ها رساله و پایان ن میلیونبررسی پیرامو

ای که از این سبک زندگی جدید در طو  قرون گذشـته شـک   حوان به حجربه ندارد و ثانیًا می
ها به وجدان عمومی حبدی  شده  زیرا این نوع حجربه کا کرد.قع شده، احگرفته و در عینیت مح

ر و حصدیع و اذعان نسبت و سـایر مباحـث نظـری و ضاوا در این موضوع لزومًا به حصوو ق
نگاه انسـانی مبتنـی  براساسعلمی منحصر نیست. البته این نوع نقد فارغ از رویکرد دینی و 

 ـــهـای بشـری اسـت  عی انسـانیت و ارزشکه مد ــقاب  حر بتوان با طرف م حا راحت 1شده
 حفاهم کرد.

در سهبک  « ثهروت و توزیهع  تولیهد  »بعاد ضد انسانی و ضهدمردمیِ  . بررسی ا2

 زندگی غربی با تکیه بر آمارها

های میدانی و آمار عینی از سبک زندگی غربی باید به این  برای ورود به بحث از واقعیت
ت حیاحی را برای بشر به ارمغـان آورده کـه بـه اس مدعینکته حوجه کرد که این سبک زندگی 

کند. این در حـالی اسـت کـه دانشـمندان  ها را حفظ می ملتسود عموم مردم است و منافا 
، ارزش 6331انسانی مل  متحد در سا   اند که طبع آمار حوسعه ریح کردهمباحث حوسعه حص

عیت جهان )دو میلیارد و درصد از ک  جم48نفر از میلیاردهای جهان با درآمد  985دارایی 
 985= 9922222222ی  کند و از این وضعیت به نام معادله سیصد میلیون نفر( برابری می

کسفام که نتایج آن همزمـان بـا اجـالس داووس  های موسسه یا طبع بررسی 2اند! نام برده ی آ

                                                           
ی این مباحث، نگاهی که حضرا امـام و مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه ایـن حجـارب و  البته در ادامه .6

شـده و رونـدهای  دفاع از مسیر طیگیرد حا  اند نیز مورد ححلی  نخبگانی قرار می های عینی داشته واقعیت
ضروری برای آینده از موضا فرهنگ مذهح مشخص شود و پشتیبانی از ادبیاا انقالب، شکلی علمی و 

کادمیک پیدا کند.  آ

؛ دکتر حسین عظیمی، چاپ دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی؛ «ی مباحث حوسعه ایران امروز در آینه» . کتاب9
 .94ی صفحه
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 نفـر از 955حـاکی از ایـن بـود کـه ثـروا  9262منتشر شد، در حالی که آمارها در سـا  
ایـن  9268میلیارد نفر از جمعیت زمین اسـت، در سـا   9.8ثروحمندان دنیا معاد  ثروا 

حریلیون دالر، معاد  ثروا حدود  6.1نفر با مجموع  19نفر رسید؛ یعنی ثروا  19رقم به 
 نیمی از جمعیت زمین است.

 همین روند باید حوجه داشت که سبک حوزیا ثروا غربی نیز ظالمانـه اسـت و در ادامه
حوان این حقیقت را از بررسی دقیع آمارهای درآمد سرانه در سراسر کشورهای جهـان بـه  می

برری کشورها مورد کنکـاش قـرار بگیـرد، یـک  که درآمد سرانه آن جای بهدست آورد. یعنی 
حوزیا ثروا میان عموم مردم جهان در حمامی کشورها ضروری است حـا  بندی از نحوه جما
ی  عـدهشود. در واقا هنگـامی کـه  موجود افشا حمدننافا عموم در بودن ادعای حفظ م پوچ

 دهنـد و دسـته اثـر گرسـنگی جـان می بودن ندارند و بر زیادی از مردم جهان عماًل حع زنده
اند و جمعیت زیادی نیز حنها در حا  گـذران زنـدگی بـا قـوا  دیگری زیررط فقر قرار گرفته

هـای  غربی بـرای حوزیـا ثـروا چـه جنایت آن است که سبک دهنده ند، نشانالیموا هست
، 9228ححقیقاا بانک جهانی در سـا   براساسها روا داشته است.  بزرگی را در حع انسان

درصد مردم در جنوب افریقا نیز زیر رط  82اند؛ میلیارد نفر در جهان زیر رط فقر بوده 4/6
ستند. در این میان، درآمد کنند و با روزانه هفتاد سنت در حا  گذران زندگی ه فقر زندگی می

هزار دالر اسـت امـا درآمـد  644هزار و  656ی شهروندان ژاپنی و امریکایی به حرحیح  سرانه
دهد. بررـی آمارهـا  دالر را نشان می 6422و  6622سرانه در هند و اندونزی به حرحیح عدد 

فقـر را سـالگی حـداق  نـوعی از  18گویند حدود نیمی از جمعیت امریکا قب  از سـن  می
یک  براساسکند.  نفر زیر رط فقر زندگی می 6نفر،  7اند و در این کشور، از هر  حجربه کرده

میلیـارد  9درصد از بزرگساالن جهان )بی  از  15نمودار از وضعیت جهانی حوزیا ثروا، 
درصـد از ثـروا کـ   4حریلیون دالر یعنـی  9/5هزار دالر )معاد   62نفر( ثروحی کمتر از 

 96هزار دالر )معاد   622حا  62درصد آنها )بی  از یک میلیارد نفر( بین  99رند، جهان( دا
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بـین  میلیون نفر( 994درصد )معاد   7درصد از ثروا ک  جهان(،  61حریلیون دالر یعنی 
درصد از ثروا ک  جهـان( و  49حریلیون دالر یعنی  58میلیون دالر )معاد   6هزار حا  622

 13میلیون نفر( بی  از یک میلیون دالر ثروا دارند که معاد  با  94نیم درصد آنها )حدود 
 1 درصد از ثروا ک  جهان است! 98از حریلیون دالر و بی  

 جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کالن براسا . تحلیل توزیع ثروت 4/2

بازار »، «چهار بازار»اقتصادی و در  عرصهاین وضعیت اسفناک ناشی از آن است که در 
قرار گرفته و این در حالی است که کرامـت انسـانی « بازار کاال»و « بازار سرمایه»حابا « کار

کند که اشـتغا  و مشـاغ  دارای جایگـاه اصـلی در ایـن  می اقتضا، حمدنشعار این  عنوان به
ت، بـا محـور قـرار دادن مجموعه باشد. اما سبک زندگی اقتصادی در غرب برای حعیین قیم

های حولید، دستمزد کـارگر را بـه حبـا ایـن  و سایر هزینه «سود سرمایه»و میزان  «سبد کاال»
ی  کند. البته در دستمزدها نیز ارتالف فاحشی جریان پیدا کرده و فاصله عوام  مشخص می

داران  ی، متخصصین، مـدیران و در نهایـت سـهامبین دستمزد کارگر ساده، کارگر فنبسیاری 
وجود دارد و بیشترین پردارتی مربوط به مشاغلی است که سودآوری کالنـی در پـی داشـته 

ها در امریکـا  ی حقوق مدیران عام  شرکت برری آمارها، فاصله براساسی که طور بهباشد. 
حعمیـع و  دلی  بـهبرابر است! همزمان با این رونـد و  922نسبت به کارگران رود، در حدود 

هـا همـواره در  شهرها و پایتخت زندگی روزمره در کالن رفاه و ردماا، هزینهافزای  سطح 
حا  افزای  است و حتی یک وعده غذا یا یک شح اقامت، قیمت گزافـی دارد. در واقـا بـا 

شدن نیازها و افزای  حدریجی حـورم، زنـدگی در ایـن شـهرها قـدرا رریـد بـاالیی  پیچیده
اقشار ضـعیف و  هموانا بزرگی در برابر زندگی روزمر طلبد اما این سبک از حوزیا ثروا، می
در این سبک زنـدگی، عمـاًل بـرای ثروحمنـدان محقـع « ارزانی»دهد. لذا  درآمد قرار می کم

                                                           
اسـت  worldmetersاین گفتار به آنها اشاره شده، مّتخذ از پایگاه اینترنتی مشـهور . اکثر آمارهایی که در 6

 پردازد. های مختلف می ای از وضعیت جهان در عرصه ی آمار لحظه که به ارائه
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کاالهای جدید و ردماا باکیفیت و رفاه و حجم   رغم مشاهده د اما عموم مردم علیشو می
ردماا اولیه همچون  ی حأمین هزینهندارند و حتی برا در سطح باال، قدرحی برای ررید آنها

 شوند. اجاره مسکن، آب، برق، گاز و... دچار مشکالا جدی می

 «اشتغال»در تمدن مدرن با « استراتژی صنعت و تکنولوژی». تضاد 2/2

جایگـاه مهمـی در « احوماسـیون»ها و کاالهـا،  شـدن کاررانـه از سوی دیگر برای بهینه
آن، فرصـت اشـتغا  بـرای نیـروی انسـانی محـدود  یجـهنتکند کـه در  الگوی حولید پیدا می

دیگـر،  عبارا بـهکننـد.  ها با حعدی  نیـرو، بـه ارـرا  کـارگران مبـادرا می شود و بنگاه می
حواند مشک  بیکاری  نمی مداداری در بلند احوماسیون ذاحًا ضد اشتغا  است و نظام سرمایه

وری است که  سطح حکنولوژی و افزای  بهره ارحقای سوی بهرا ح  کند زیرا جهت حرکت آن 
هر چه بیشتر سود سرمایه است و در این روند، انسان و انسـانیت بـه  هدف از آن، باال رفتن

ی رـود، بـه  شود. در واقا این سبک از حولید ثروا در ریشـه ای فاقد ارزش حبدی  می مقوله
نیـز مفهـومی ارزشـی « رفهصرفه و عدم صـ»گردد و  باز می« جویی در مقیاس حولید صرفه»

را بـه « ارزش»داری  رغم شعارهای غرب پیرامون حقوق انسان، نظام سـرمایه   است. اما علی
 کند. سود سرمایه حعریف می

 تئوری تولید ثروت .محرومیت، رکن اساسی در7/2

ن اساسـی در حولیـد و حوزیـا و به رکـ« محرومیت»پیامد این سبک زندگی، حبدی  شدن 
اسـتریت  هایی هماننـد وا  ت. این واقعیت به نحوی آشکار شده که جنب ثروا اس مصرف
اعتراض به حاکمیت یک درصد بر نودونه درصـد در امریکـا بـه راه افتـاد و اساسـًا  با شعار

طبقاحی یک امر ذاحـی بـرای ایـن  داری همین وضعیت است و فاصله یهاقتضای مکتح سرما
افزاری اساسی برای  عموم مردم، نرم کردن حرومشود. یعنی م ر محسوب میساال نظام سرمایه

لـذا  کنـد. َبری در آن جریان پیدا نمی دهی و فرمان مدیریت در این دستگاه است و اال فرمان
این سبک زندگی، یک دروغ زننده و بزرگ بوده و طبیعی است که  ها در نتیجه ُبردن ملت نفا
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همین دلی  بود کـه  لمانه سکوا کند. بهبر این وضا ظادائمی در برا صورا بهحواند  بشر نمی
مکتح مارکسیسم حوانست با طرح شعار عدالت و مبـارزه بـا حبعـیض، محـرومین جهـان را 

رود جذب کند و با حکومت هفتاد ساله بر نیمی از عاَلم، به یک ابرقدرا در برابـر  سوی به
طبی شدن جهان ق لت و حکبلوک غرب حبدی  شود. البته با شکست بلوک شرق در حأمین عدا

جانبه در نظم نوین جهانی نمود دوبـاره  سبک زندگی، این محرومیت شدید و همه در مقوله
 پیدا کرده است.

و ضهد انسهانی در سهبک زنهدگی غربهی، علهت آمهار         مادی. جریان اخالق 7

 ی تولید جرم، سرقت، خیانت و خودکشی ف اینده

افراد زیادی نتوانند نیاز رود را حأمین هنگامی که شدید،  مادیهای  رغم ححریک علی پا
جـرم و سـرقت و  سـوی بهزندگی درمانده شـوند، قهـرًا  ملزوماا اولیه هزینه دلی  بهکنند و 

شوند و بعضًا در صورا فقدان جسارا و ضعف شخصیت، دسـت  جنایت و... کشیده می
حفاظت از سود که سارتارهای اجتماعی برای  زنند. رصوصًا با حوجه به این به رودکشی می

کنند کـه  ا مردم بررورد میداری، با قساوا و رشونت حمام ب سرمایه و امنیت اقتصاد سرمایه
های رود در پی بحران مسـکن  حعداد زیادی امریکایی از رانه رحمانه آن در اررا  بی نمونه

ان سـوم جهـان از نظـر میـز ز نظر آماری، امریکا دارای رحبـهدر این کشور مشاهده شد. لذا ا
گرم به قتـ   از مردم این کشور فقط با اسلحه هزار نفر 99، 9269رودکشی است و در سا  

شـوند.  هـا قربـانی حجـاوز جنسـی می هزار نفـر از امریکایی 969اند و ساالنه حدود  رسیده
آماری که از سوی اینترپ  منتشر شده، بیشترین میزان جنایت به حرحیـح مربـوط بـه  براساس

ای در  عــدهانگلــیا، آلمــان، فرانســه و روســیه اســت. بــاالحر از ایــن،  کشــورهای امریکــا،
کننـد  العم  به این نوع از روابط اجتماعی، به جرم و جنایت در سطح ُررد اکتفـا نمی عکا

 و ضد مادیشوند و بر اثر پرورش در محیطی که حمام وجوه آن  بلکه وارد زندگی مافیایی می
د مخدر، قاچاق انسان، قاچـاق شکی  باندهای قاچاق مواانسانی است، به جنایاحی از قبی  ح
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نمونه، گردش مالی حجارا مواد مخدر در جهان، ساالنه  عنوان بهکنند.  و.... اقدام می اعضا
میلیارد دالر اسـت کـه پـا از صـنعت نفـت و حوریسـم و اسـلحه، آن را در  6122بی  از 

بک زندگی غربی در برابر حمامی این دهد! لذا س جایگاه چهارم از لحاظ گردش مالی قرار می
آنها پاسخگو باشد. در واقا انگشت احهـام در ایـن  است و باید نسبت به همه مسنو ا فجای
گفته یک سبک، شیوه، مکتح،  زیرا روندهای پی  ؛ها متوجه هفت کشور صنعتی است زمینه

می کشـورها و مرام و عقیده است که این کشورها سردمدار آن هستند و از سوی دیگـر، حمـا
کشند.  اند و مشتاقانه انتظار آن را می ها برای دستیابی به این نوع زندگی در صف ایستاده ملت

یعنی کشورهای صنعتی برای صادر کردن سبک زندگی رود و ححقع آن در جهـان، نـه حنهـا 
ثـا  آن نیسـتند دچار مشکالحی از قبی  عدم پذیرش جهانی، حخلف و سرکشی کشورها و ام

ی  فی مانند ویتنام که مظهر مبارزه بـا ابرقـدرحی ماننـد ایـاالا متحـدهکشورهای متخلبلکه 
و  یافتگی حوسـعههای رود دست برداشته و بـرای رسـیدن بـه  امریکا بود، از مواضا و آرمان

 اند. امریکا دراز کرده سوی بهزندگی مرفه، دست رود را 

رغهم   رسوایی تمهدن مهدرن علهی   گر  ؛ بیانسوء تغذیه اثر میر درو آمار مرگ .1

 تولید انبوه در محصوالت کشاورزی و اشباع بازار ادعای

های غربـی منتشـر شـده نشـان  از سوی دیگر، آماری که حوسط مراکـز آمـاری و رسـانه
ای مانند غذا بـرای بشـر ناکـام بـوده بـه  دهد که این سبک زندگی در حأمین نیازهای اولیه می

برند. همچنـین روزانـه  نفر در جهان از سوء حغذیه رنج مینحوی که حدود هشتصد میلیون 
سـاالنه  صورا بهمیرند که این حلفاا  هزار نفر بر اثر گرسنگی می98متوسط بی  از  طور به

هـایی کـه در آسـتانه  مجموعـه گزارش براسـاسرسـد. یـا  میلیون نفر می 3به رقمی بی  از 
لیـون و حداق  سه می صلی مرگ ساالنهحغذیه علت ا سوء اجالس حغذیه در لندن منتشر شد،

ها در حالی است که ادعای کشورهای پیشرفته مبنـی بـر  این یکصد هزار کودک است. همه
های جدید برای افزای  محصو  و...، گوش فلک را  حولید انبوه و کشاورزی صنعتی و روش
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مین حولید ز که غذای کافی برای ک  جمعیت کرهکند  ها حصریح می کرده و برری گزارشکر 
 ها قدرا ررید آن را ندارند. شود اما بسیاری از انسان می

 د ضهد انسهانی  ابعها  گر و مسکن؛ بیان آب، خاک، هوا مربوط به وضعیت آمار .5

 سبک زندگی غربی

سایر نیازهای اولیه از قبیـ  مسـکن و سـرپناه، آب،  همین وضعیت وحشتناک در عرصه
هـای پیشـرفته  رغم دستیابی به حکنولوژی نمونه، علی نعنوا بهراک، هوا و... نیز وجود دارد. 

رراش و...، بسیاری از مردم حتی در کشورهای پیشرفته  برای سارت مسکن و بر  و آسمان
از داشتن یک سرپناه ساده که آنها را از گرما و سرما حفظ کند، محروم هستند. طبع آمـاری 

در امریکـا بـه  9266ی که فقط در سا  های رانمان سی منتشر شده، حعداد بی بی که حوسط بی
 9انـد، حـدود  کم مـدحی را بـدون سـرپناه سـپری کرده مراکز حمایتی مراجعه کرده و دسـت

آوری شده و به هم  میلیون نفر بوده است. البته باید این آمار در حمامی کشورهای جهان جما
نـین در موضـوع ضمیمه شود حا عمع فاجعه در این عرصه نیز حا حدودی آشکار شود. همچ

کند؟ وضعیت  آب و هوا و راک باید روشن شود که بشریت امروز در چه محیطی زندگی می
ا سالم از ای به نام حنف حأمین نیاز اولیه ی رسیده که در بسیاری از روزهای سا ، امکانجای به

 اکسید کربن متصـاعد شـده دهد که در سا  گذشته، میزان دی رود و آمارها نشان می بین می
هـای  میلیون ُحن رسـیده اسـت! همچنـین جنگ  822میلیارد و  95در ک  جهان به بی  از 

هـای زراعـی کـه  میلیون هکتار رسـیده و مسـاحت زمین 4نابود شده در طو  امسا  به حدود 
میلیون هکتار عبـور کـرده و کـویرزایی در  8اند، از مرز  امسا  بر اثر فرسای  راک نابود شده

میلیون هکتار برآورد شده و مواد شیمیایی سّمی رها شـده در آب و هـوا و  3طو  سا  بی  از 
میلیون نفری که در جهان فاقد  192میلیون ُحن رسیده است. البته  7رشکی، امسا  به بی  از 

های مرحبط با  هزار نفری که امسا  بر اثر بیماری 146دسترسی به آب آَشامیدنی سالم هستند و 
دهـد کـه سـبک زنـدگی  نیز باید به آمار فوق اضافه شوند. این آمار نشان میاند  آب از بین رفته
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 اا در مقیـاس حکومـت جهـانی و غلبـهحیـ حأمین نیازهای اولیه برای ادامه عرصهموجود در 
 ی دچار ناکارآمدی عمیقی شده و به وضعیت فجیا و وحشتناکی گرفتار آمده است.حمدن

در  «درمان بهداشت و سالمت،الگوی » سی ابعاد ضد انسانی و ضد اخالقیبرر .6

 ی غربی با تکیه بر آمارهاسبک زندگ

پا از بررسی آمارهای مربوط به نیازهای اولیه مانند غـذا، مسـکن، آب، هـوا و رـاک، 
باید به بحث پیرامون آمارهای بخ  بهداشت، سالمت و درمان پردارت. در این زمینه باید 

ه حاکمیت سبک زندگی غربـی بـر جهـان منتهـی روشن شود که در طو  قرون گذشته که ب
حر شده و  ها چه وضعیتی پیدا کرده است؟ آیا عمر بشر طوالنی شده، طو  عمر متوسط انسان

ها و آمارهـایی در  یا میزان آن در مقایسه با دوران گذشته کاه  یافته است؟ گرچه شـارص
ار و شارصی برای سـنج  شود، اما آیا آم مطرح می حمدندر این « امید به زندگی»موضوع 

متکفـ   عنوان بهمیزان طو  عمر بشر بر اثر این سبک زندگی طرح شده است؟ علم پزشکی 
ی عمر، قوای جسمی انسـان  سالمتی بدن، چه پاسخی در این عرصه دارد؟ گذشته از مسأله

سـبک اعم از بینایی، شنوایی و... و کارکرد اعضای بدن او مانند قلح، کبد، مغز و... در این 
زندگی چه وضعیتی دارد؟ آیا عموم مردم در این زمینه، وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا 

های قلبی که  نمونه، بیماری انسداد شریان عنوان بهاند؟  اند یا دچار ضعف بیشتری شده کرده
درصـد  9/69گذارد که  میلیون کشته برجای می 4/7شود، در سا   ی قلبی می موجح حمله

 7/1ی مغری در سا ، جان  طور که سکته شود؛ همان و میر در جهان را شام  میاز ک  مرگ 
آمـار  براسـاسدرصد از مرگ و میر در جهـان اسـت.  3/66گیرد که معاد   میلیون نفر را می

ی مرگ و میر در دنیا  ده دلی  عمده»، ۰۲۰۰منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در سا  
درصد از ک  آمار مرگ و میر جهان را  86نیز در ارحباط هستند،  که اکثرا با سبک زندگی افراد

 «دهد. حشکی  می
ها چگونه است؟ آیا سبک  ملتهمچنین باید معین شود وضعیت ححرک جسمی در میان 
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زندگی موجود نباید نسبت به افزای  آمار چاقی در دنیا پاسخگو باشد؟ طبع آمـار منتشـره، 
 9اند و سـاالنه بـی  از  میلیون نفـر بـرآورد شـده 182ز افراد دچار چاقی در جهان بی  ا»

میرند و این معض  به پنجمین  هزار نفر در جهان بر اثر پرروری و چاقی و می 422میلیون و 
های  گیری بازار پررونع برای رژیم اساسًا شک «! عام  مرگ و میر در جهان حبدی  شده است

ن بدان معنا نیست کـه سـبک زنـدگی موجـود، گیرد؟ آیا ای ای نشأا می غذایی از چه مسأله
شده  صرف هزینه»شرایط را برای افراط و حفریط در وضعیت جسمی بشر فراهم کرده است؟ 

میلیـون دالر در هـر روز  921های ناشی از چاقی در کشور امریکا که از عـدد  برای بیماری
در  از امـراض گیری  و پی ، حاکی از چه واقعیتی است؟ طبع اعالم مرکز کنتر «عبور کرده

و  و پررـوری زونی اسـتــه فــرو ب سرعت از چاقی به و میر ناشی رگــار مــآم»امریکا، 
 وزن از چاقی و اضـافه و میر ناشی شد حا مرگ سبح 9222در سا   جسمی ححرك نداشتن

 حمـدنالبتـه روشـن اسـت کـه « برسـد. سا  آن حلفاا درصد از ک  67هزار نفر یا  422به
کرده که این مقولـه در  هایی نیز دست پیدا موجود در امر حغذیه و سالمت جسم، به موفقیت

شود که در گذشته سـابقه  ای مشاهده می برری اقشار مانند ورزشکاران حرفه قدرا جسمی
 و به حعداد راص گیرد ا در بر نمینداشته اما حقیقت آن است که این دستاوردها عموم مردم ر

حعمیم سـالمت جسـمی در میـان  معنای بهحوان آن را  شود و ابدًا نمی و معدودی منحصر می
ها دانست. لذا با حوجه به آمارهای فوق، ایـن سـبک زنـدگی نتوانسـته پاسـخگوی  ملت همه

 سالمت در مقیاس مدیریت جهانی باشد. مسأله
سابقه که پـی  از  های جدید و بی حولید بیماری علتاز سوی دیگر، باید معلوم شود که 

هسـتند؟  مسنو رنسانا اثری از آنها نبوده، چیست و چه نهادها و روندهایی در این زمینه 
ها را کاه  دهد یا بر آنها بیفزاید؟ گذشته از این مطلـح،  جدید باید میزان بیماری حمدنآیا 

جـام شـده حـا بتـوان از طریـع بررـورد بـا هـا ان یابی نسبت به این بیماری آیا ححلی  و علت
احـی و حغییـر در یا بدون حوجه به این مهم، به جر های جدید را کنتر  نمود ها، بیماری علت
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های آن  شود؟ آیا بدن انسان همانند یک ماشین است که به حعویض قطعه وضا بدن اقدام می
عضـای آن حـا پایـان عمـر آید که ا مبادرا شود یا یک ارگانیسم و موجود زنده به حساب می

بـروز  علـتانسان باید به فعالیت رود ادامه دهند؟ در واقـا پزشـکی روز بـدون ححلیـ  از 
ناهنجاری در فعالیت اعضای بدن و فرار از بررسی ارحباط ایـن وضـعیت بـا سـبک زنـدگی 

بـه  ـــحواند موجح جلوگیری از ضربه به عملکرد اعضای بدن شود  که طبیعتًا می ــموجود 
ها قـرار داده اسـت. بـا  احی و حعویض قطعاا روی آورده و آن را مبنای بسیاری از درمانجر

حوجه به این مطلح باید با حولید آمارهای جدید به بررسی این مهـم پردارـت کـه ایـن نـوع 
شـود و بـه چـه  ها به چه میزان، باعث حأریر دردهـا و عـود مجـدد آنهـا می درمان و جراحی

گردد؟ این در حـالی اسـت کـه آمارهـایی کـه رانـدمان  ای آنها می مقدار، موجح رفا ریشه
 های مدرن را حعیین کند، وجود ندارد. درمان

 شهوت بر الگوی تغذیههای عینی از حاکمیت  اشاره به نمونه .3

هــا و  کـه متنــاظر آن در اسـالم، روردنی ــــسـبک زنــدگی موجـود  حغذیــهامـا الگـوی 
 مامی امور موجود در طبیعت و همهبه نحوی است که ح ــهای حال  و حرام است  نوشیدنی

های مختلـف از آنهـا، در صـورحی کـه بـه پـذیرش  سـازی انواع حیواناا و گیاهان و حرکیح
روردنی و نوشیدنی  عنوان بهعمومی برسد و در صنعت غذایی به امری سودآور حبدی  شود، 

کیبی معدنی نیز هر نوع حر مواداین در حالی است که حتی در  گیرد! در دسترس عموم قرار می
هایی به دست بیایند که باعث نابودی آهن، مـا و  اگر فرمو  فرضاً شود و  مجاز شمرده نمی

کـه هـر یـک از انـواع  گیرد. همچنان مورد استفاده قرار نمی حمدنسایر معادن شوند، در این 
هسـتند و هـر نـوع  ها گیاهان و حیواناا، دارای ظرفیت محدودی برای حرکیح با سایر پدیده

 رفـتن آنهـا رواهـد گیرد و اال موجح فساد و از بین آنان قرار نمی منبا حغذیه عنوان بهای  ماده
رای معـادالا معدنی، جمـاداا، گیاهـان و حیوانـاا دا سازی در مواد شد. در واقا حرکیح

های مشخصی است و علم و دان  اساسًا به کشف  گذاری و هدف طبیعی و حناسباا راص
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حرکیـح آن بـا  ای و نحوه شود حا برای هر پدیده این معادالا و حناسباا و اهداف حعریف می
ی غربی، ها در حالی است که سبک زندگ این متناسح با آن معرفی گردد. همه محیط، مقوله

هـای مختلـف را بـرای انسـان ُمجـاز  انواع حیوانـاا و گیاهـان بـا حرکیح روردن و نوشیدن
ی جواما  وردنی و آشامیدنی که دارای سودآوری باشد، در الگوی حغذیهشمرد و هر نوع ر می

گرفتن چنین روندی، عوارض آن نمایان رواهد شد  گیرد! طبیعی است که با در پی  جای می
های مختلف گریبـان بشـر را رواهـد گرفـت و لـذا طبـع آمـار منتشـره، مصـرف  و بیماری

در سا  و استعما  سیگار، باعث مـرگ میلیون نفر  9مشروباا الکلی، موجح مرگ حدود 
که الگوی حغذیـه  آن جای بهشود. اما سبک زندگی موجود  میلیون انسان در سا  می 4حدود 

دهد حا راهـی بـرای  میهای نجومی به مراکز ححقیقاحی سفارش  را حغییر دهد، با صرف هزینه
لبتـه داروهـای جدیـد و فاسد و غیرانسانی بیابند! ا ناشی از این الگوی حغذیه درمان عوارض

های گزافی دارند  شود، قیمت های نوین درمانی که برای مبارزه با این عوارض حولید می شیوه
 نیستند. مردم قادر به رریداری و مصرف آن که عموم

هها   و نقش رسانه «سود سرمایه»الگوی بهداشت با محوریت  ابعاد ضد انسانی. 8

 انحراف افکار عمومی از این موضوع در

اما پیرامون الگوی بهداشت در سبک زنـدگی غربـی بایـد حوجـه داشـت کـه پزشـکی و 
کردن  ع  منثری بر متنومبتنی شده و کنتر« عدم پرهیز»بهداشت مدرن در این زمینه، بر اص  

ها  سری حوصیه الگوی حغذیه وجود ندارد. در واقا بهداشت و پزشکی مدرن حنها به طرح یک
رغم  گیرد. یعنی علی نامناسح در پی  نمی عملی با الگوی حغذیه کند اما برروردی می اکتفا

شود  مداوم انجام می صورا بههای بهداشتی نسبت به مراکز و اصناف مختلف  که بازرسی آن
و از طریع بررورد با رفتارهای غیربهداشـتی و حعیـین مجـازاا و جریمـه و پلمـح، سـطح 

غـذایی و  مـوادا ، سـکوحی محـض در برابـر یابد اما در عین ح می ارحقابهداشت جامعه را 
کیـد شود که بارها و بارها بر مضر می کاالهایی در پی  گرفته اا و عوارض سهمگین آنها حأ
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گیـرد! آیـا رشـد روزافـزون  شده است و هی  نوع إعما  حاکمیتی در این زمینه صورا نمی
حغذیـه  عرصهروزآمد در  هحنوع مداوم و حوسعها و این میزان از حبلیغاا که بر محور  فروشگاه

 روزمـرههای پزشکی عم  کنند و رفتـار  دهد که به حوصیه و... سامان یافته به عموم اجازه می
دیگر، سفارش به مردم بـرای دوری از غـذاهای  عبارا بهحعاد  بنا نمایند؟!  براساسرود را 

عملی آشکار در برابر گسترش این صنایا در  فودها و... همزمان با بی ها، فست چرب، روغن
آن اسـت کـه سـالمت و  معنای بـهکشورها و ورود محصوالا مضر به سبد غـذایی مـردم، 

هـای  لیـد بیماریآمیز حو بهداشت جهانی، قربانی سودآوری صنایا شده و ایـن رونـد جنـون
 جدید را در پی آورده است.

صـنایا و کاالهـای مختلـف اثبـاا  سیاری از ححقیقـاا، عـوارض و مفاسـدالبته در ب
داران باعـث  ایههای پردارتـی از سـوی سـرم السـکوا های سـنگین و حع شود اما رشوه می
هـوری کـه نظـام جم این ححقیقاا در دسترس عموم قرار نگیـرد. هنگـامی شود حا نتیجه می

 شـیوههای پیچیده حوانست از سبک زندگی موجود فاصله بگیـرد و  عقبه اسالمی پا از طی
ها بـه  االسـکو ها و حع رواهد شد که آمـار رشـوه افشاجدیدی از حیاا را مهندسی کند، 

آور است که قاب  مقایسه با آمار مفاسـد اقتصـادی در  ی سرسامهای پژوهشی به حد دستگاه
لذا حقیقت آن است که امر حاکم بر سبک زنـدگی غربـی، سـود  کشورهای ضعیف نیست.

داران شـود، امـری  پو  و سرمایه است و هر روندی که موجح افزای  مداوم ثروا سـرمایه
شود. به همین دلی  در مباحث قبلی بیـان شـد کـه علـوم و ححقیقـاا و  مشروع شنارته می

مـامی رای بخـ  رصوصـی، بـر حالتزاید بـ پژوه  به اسارا سرمایه درآمده و ثروا دائم
علم سیطره یافته است. بر همـین اسـاس، مقـوالحی از قبیـ   مراح  حولید و حوزیا و مصرف

ها و محصـوالا  شده در سـردرانه ی بکارگرفته نگهدارنده موادشوینده، لوازم آرایشی،  مواد
وم، ، بـذرها، سـممـوادهای کشـاورزی و باغـداری و دامـداری و اسـتفاده از  صنعتی، شیوه

است و بایـد آمـار مربـوط بـه عـوارض  جدیکودهای مصنوعی و شیمیایی نیز مح  سوا  
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ناشی از آن استخرا  شود و بخ  بهداشت مدرن نسبت به آن پاسخگو باشد. امـا در حـا  
شود حا زمـانی کـه  گرفته می آزمون و رطا پی برمبنایاین کار، روندهای فوق  جای بهحاضر 

موجـود در ایـن  ضـررهایاین صورا است که به حـدریج،  بیند. درمنافا برری اقشار لطمه ب
شود حا عالوه بر حفـظ منـافا، اعتـراض عمـومی  ای اعالم می روندها در یک شیح آرام رسانه

ها در سـبک زنـدگی غربـی نیازمنـد بحـث  برانگیخته نشـود. البتـه بررسـی وضـعیت رسـانه
چه برری از این اربار و آمـار را منتشـر های غربی گر ای است حا معلوم شود که رسانه جداگانه

آمیز  سازی و ایجاد وجدان بر محور ایـن آمـار و اربـار فاجعـه کنند اما ابدًا به دنبا  فرهنگ می
 صورا باید در مقاب  منافا یک قشر محدود اما بسیار قدرحمند قرار بگیرند. نیستند. در غیر این

سهالمت،  »ههای   در نحوه تخصهی  مقهدورات بهه بخهش     عقالیی. رفتار غیر4

 و انعکا  آن در توسعه علوم پ شکی« بهداشت، درمان

« سـالمت»و « درمان»، «بهداشت» سبک زندگی غربی، نسبت بین سه بخ  نتیجهدر 
ها به بخـ   یافته حوسط حاکمیت ای است که پو  و بودجه و نیروی انسانی حخصیص گونه به
ی دوم و بخ   در رحبه« اشتبهد»است، بخ  « بهداشت»سهم بخ  ، باالحر از «درمان»
گیرد. این شیح ناشی از حرکت شهوانی و  از نظر حوزینی، در جایگاه آرر قرار می« سالمت»

ای در مصرف است. این در حالی اسـت کـه نگـاه  دادن می  وهلهنفسانی و مبنا قرار حمنیاا
انجـام « سـالمت»ید با محوریـت بخـ  ها با کند که حخصیص انسانی و عقالنی حکم می

زیرا در صورا حأمین این مقوله از طریع رعایت حعاد  در الگـوی مصـرف جامعـه و  ؛شود
به نحو بسـیار قابـ  « بهداشت و درمان»رفتار منطقی در این عرصه، میزان احتیا  به بخ  

ن حوجهی کاه  رواهد یافت. در این صورا روشن رواهد شـد کـه غوغاسـاالری پیرامـو
ا نیسـت و... نه حنها موجح افتخـار و مسـر دستاوردهای جدید در بخ  جراحی و درمان

های  های جدید و سـپا صـرف هزینـه آمیز بشر در حولید بیماری بلکه حاکی از رفتار جنون
ی رسیده که برای حأمین آسای  جای بهسنگین برای رفا عوارض آن است. متأسفانه امروز کار 
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گرفتن هـر نـوع سـبک  ر نوع رفتار غیرعقالنی و و آزادبودن آنها درپی ثروحمندان در انجام ه
هایی مانند بانک رون بندناف و امثا  آن در دنیا پدید آمده که حا هنگام  زندگی شهوانی، طرح

کـه ناشـی از  ـــهـای پیچیـده را  پایان عمر، امکان انواع پیوند و جراحی و مقابله با بیماری
های جدید  های سنگین این نوع درمان کند. هزینه فراهم می ــ سبک زندگی غیرانسانی است

دهد که این ححقیقاا در جهـت حـأمین نیازهـای همـان یـک درصـدی اسـت کـه  نشان می
انـد و بـه دنبـا  آن هسـتند کـه شـهواا رـود را بـدون  های جهان را در ارتیار گرفته ثروا

 نمایند. احساس نگرانی حخلیه کنند و ارضا محدودیت و

از آمارههای مربهوط    افکار عمومی کردن ها و منحرف رسانهغیراخالقی رفتار  .40

 نیازهای اولیه انسانی تامین سبک زندگی غربی در به شکست

رغم  شـود علـی است که باعـث می ای سید این چه ارالق کثیف و وحشیانهحا  باید پر
اعالم چنین آمارهایی در حمامی ابعاد حیاا اجتماعی حوسـط نهادهـای رسـمی در غـرب و 

مـدیریت جهـانی، هـی  حغییـری در رونـد موجـود  شدن ارحباط این وضعیت با نحوه نروش
ی از سوی سیاستمداران، نخبگان و دانشمندان غربـی منثرشود و هی  واکن   مشاهده نمی

حتی اگـر منجـر بـه محرومیـت  ــشود؟! آیا غیر از این است که این سبک زندگی  ه نمیدید
به نفـا قشـری محـدود بـه نـام  ــحیاا شود  ادامهها از نیازهای اولیه و حیوانی برای  انسان

شـود؟! چـرا ایـن  اعتـراض بـه ایـن رونـد داده نمی اران بزرگ حمام شده و لذا اجازهد سرمایه
شـود، در  رسد؟! یا اگر چنین آمارهایی اعالم می به اطالع مردم دنیا نمی های میدانی واقعیت

های جهـانی پیـدا  گیـرد و چـه ضـریبی در رسـانه ها قـرار می چه چینشی از اربار و گزارش
سـت کـه افکـار هناشی از سبک زنـدگی غربـی بـه نحـوی آمارهای  بیان شیوهکند؟! آیا  می

 عنوان بهو جانح احتیاط را مراعاا نمایند؟!  عمومی احساس رطر کنند و دچار حرس شوند
بیم جان یا قطا عضو از آنها  دلی  بهحرسید و  نمونه، بشریت در گذشته از حیواناا درنده می

کـه  ــها و حم  و نق   کرد. اما آیا آمار و اربار وضعیت کنونی رودروها و جاده اجتناب می
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درصد از ک  مـرگ و میـر  9/9نفر )معاد  همانند درندگان، جان ساالنه بی  از یک میلیون 
گیرد و حعداد بسیار بیشتری را دچـار قطـا عضـو و  ای می در جهان( را بر اثر حصادفاا جاده

شود کـه افکـار عمـومی را دچـار احسـاس رطـر و  به نحوی اعالم می ــکند  معلولیت می
عمومی نسـبت بـه  احتیاط کند و در این زمینه، وجدان عمومی ایجاد نماید؟! فقدان وجدان

مـدرن  حمـدنجهانی حوسـط  غربی است که باعث شده جامعهفجایا ناشی از سبک زندگی 
های سیاسی  سیاسی بیدار شده و بت عرصهکه در  ــایران را  ملتشود. این روند حتی  سحر

های فرهنگـی و اقتصـادی دچـار چـال  کـرده و  در عرصه ــجهان امروز را در هم شکسته 
های رهبری در موضوعاحی چـون  ا برای همراهی مردم و نخبگان با دغدغهموجح شده حا فض

« غربـی و... می ایرانـی، مسـمومیت علـوم انسـانیاقتصاد مقاومتی، الگوی پیشرفت اسال»
 فراهم نگردد.

ادعای آن مبنهی   دلیل بهاصلی وضعیت نابهنجار زندگی بشر  مسؤولتمدن مدرن،  .44

 المللی بر مدیریت جهانی و تسلط آن بر ساختارهای حاکم بر روابط جهانی و بین

هـای  گفتـه ناشـی از ناکارآمـدی حکومت شـود کـه آمارهـای پی  حصـورممکن است 
حدود دویست کشور دنیا را با یکدیگر  متحدنیافته است اما هنگامی که سازمان مل   حوسعه

جهـان  های برحر، بـرای حـا  و آینـده درامثابه ق هور صنعتی بکند و هفت کش هماهنگ می
سبک زندگی سیاسـی،  عنوان بهرا  یافتگی حوسعهگیرند و حمامی کشورهای جهان،  حصمیم می

را بپذیرنـد و  حمدنابعاد این  یت همهمسنولها باید  د، ابرقدراان فرهنگی و اقتصادی پذیرفته
اند، ملتزم شوند و حع ندارنـد در برابـر ایـن  آوردهاین حاکمیت جهانی که به دست  به لوازم

هـای فجیـا پاسـخگو  یت کنند و باید نسـبت بـه ایـن محرومیتمسنولآمار، از رود سلح 
و حشکی  حکومت جهانی، این دولـت )عج( عصر  که با ظهور حضرا ولی باشند. همچنان

حمـامی مـدیریت ه، مدینـه و... نیسـت بلکـه شهرهایی همانند کوفه، مکـ مسنو ا الهی حنه
گیرد. این در حالی است که کشـورهای صـاحح ایـن  عهده می مسائ  در سراسر جهان را به
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بعــاد مختلــف، بــا ســبک زنــدکی در هنگــام گــزارش از وضــعیت کشــورهای پیشــرفته در ا
پردازند اما وقتی که به کشورهایی  ر به ححسین و حقدیر از عملکرد رود میغوغاساالری و حکب

یت از رـود بـه مسنولاند، با سلح  ها قرار گرفته بندی های پایینِی این رده رحبهرسند که در  می
کنند و حمامی مشکالا موجود برای حیـاا اولیـه را بـه گـردن دیگـران  ححقیر آنان اقدام می

همین کشورها، دوباره ژست إعما  مدیریت  و همزمان در هنگام چپاو  و غارا اندازند می
ای بخشـی هماننـد  حوان در مـورد مسـأله گیرند! آیا می لی به رود میالمل جهانی و اقتدار بین

شناسـی وضـعیت  حرافیک شهری به بررسی حمام متغیرها و عوام  پردارت امـا بـرای آسیح
یعنی روشن اسـت کـه   درونی در کشورها بسنده کرد؟! موجود در جهان، حنها به ذکر عوام

گردد اما باید نق   کشورهای ضعیف باز می ه مشکالا درونیها ب سهمی از این ناهنجاری
و سبک زندگی در این وضعیت نیز مشخص شود زیرا  حمدنکشورهای بزرگ و صاحبان این 

های مدیریتی که حوسط این کشورها ارائه شـده، در حمـامی جهـان گسـترش  ها و مد  حروری
 یافته و مورد پذیرش واقا شده است.

مثابه مبنـای سـبک زنـدگی موجـود  هب یافتگی حوسعه هالن پیرامون مقولک یححلیل حا اینجا
حولید ثروا در این سبک زندگی، مبتنی بـر غـارا و  شیوهارائه و در رال  آن روشن شد که 

ها و استثمار نیروی انسـانی آنـان بـوده و ایـن رونـد در گذشـته از طریـع  ملتچپاو  منابا 
آن،  نتیجـهشـود و در  محقـع می استعمار علنی و در دوران کنونی بـا روش اسـتعمار پنهـان

 آید که آمار آن ذکر شـد. گرچـه می هایی از ثروا متراکم برای افراد بسیار معدودی فراهم هقل
کادمیک از گفتمـان »حولید ثروا غربی در کتاب  جریان ارالق رذیله در حروری نحوه حبیین آ

 بک زنـدگی غربـیبرای بیان عملکرد سـ اما از آنجا که 1مطرح شده است« انقالب اسالمی
هـای  بـه طـرح واقعیتا کـرد، حوان عموم مردم را به آشنایی با مباحث حخصصی دعـو نمی

های ناشی از آن پردارته شد. البته این بررسی نـه  میدانی و ادبیاا آماری پیرامون ناهنجاری

                                                           
 گفتار او ، مبحث سوم حا پنجم. ، فص  دوم،اسالمی . رجوع به کتاب گفتمان انقالب6
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زیرا صـاحبان  ؛مبتنی بر قضاوا دینی و ارزشی بلکه در چارچوب نگاه انسانی مطرح گردید
های انسانی و حقوق شهروندی و آزادی و دموکراسی هستند و پشت  ارزش مدعی حمدن این

شـده حوسـط  منـد بـه آمارهـای ارائه اند. لذا با استفاده از نگاه نظام نقاب انسانیت پنهان شده
های غربی، حا حدودی روشن شد که این سبک زندگی حتی از نظر انسـانی و  نهادها و رسانه

ی مادی نیز ناکارآمد و محکوم است و باید پاسخگوی فجایعی باشد که  هحأمین نیازهای اولی
 در ابعاد مختلف بر بشریت ححمی  کرده است.



4 
و تعریف آن  سبک زندگی غربی مظهر جالل و جمال عنوان به« شهر»

 رنسانسهای قبل از رنسانس و بعد از  در تمدن «تمرکز جمعیت» براساس

جالل و جمال شهرهای مدرن، علت مهاجرت مهردم از روسهتاها بهه سهمت      .4

 شهرها و پایتخت شهرها، کالن

سرفص  دیگری که در سبک زندگی غربی باید مورد بررسـی قـرار گیـرد، شهرنشـینی و 
موجـود، شهرنشـینی و رـدماا  حمـدنحعریف شهر است. زیرا یکی از بزرگترین افتخاراا 

شود. در واقـا امـروزه جـال  و  باالحرین سطح به ساکنان شهرها ارائه می زیادی است که در
آنها جـذب شـوند و از روسـتاها بـه  سوی بهجبروا شهرهای مدرن باعث شده عموم مردم 

ای  هـای گسـترده هـا مهاجرا شهرها به پایتخت شهرها و از کالن شهرها و از شهرها به کالن
هـای هفـت کشـور  این روند حا مهاجرا به پایتخت انجام گیرد و باز هم متوقف نشود بلکه

یعنی شهر و شهرنشینی مـدرن  صنعتی که صاحبان این سبک زندگی هستند، حداوم پیدا کند.
کننـد حـا در ایـن  ، از بشـریت دعـوا می1اند که مترفین عاَلم به معبدهای نوینی حبدی  شده

                                                           
قرآنی است که در مواضا مختلفی از کتاب الهی بـر آن حصـریح شـده ای متخذ از فرهنگ  واژه« مترفین. »6

َنا آَباءَنـا َعَلـی »است؛ برای نمونه:  ا َوَجد  َرُفوَها ِإنَّ ِذیر  ِإالَّ َقاَ  ُمت  ن نَّ یة  مِّ ِلک ِفی َقر  َنا ِمن َقب  َسل  َو کَذِلک َما َآر 
َتُدوَن  ق  ا َعَلی آَثاِرِهم مُّ ة  َو ِإنَّ  .99آیه  سوره زررف؛ «ُآمَّ
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برای حبیـین  و مدرن منقطا شوند و در برابر آن به سجده بیفتند. مرفهمعابد، نسبت به زندگی 
گیرد و چـه  باید روشن شود که حمرکز جمعیت در شهرهای مدرن چگونه شک  می این مهم،

حاکمیـت اسـالم  براسـاسآورد؟ و آیا نظام جمهـوری اسـالمی ایـران کـه  حبعاحی در پی می
شور بکارگیرد؟ زیرا هدف از نقد سبک زندگی ک حواند این مسیر را برای اداره یحأسیا شده، م

ن حکلیـف نظـام حعیـی بررسی این موضوع از منظر حاکمیت و غربی در این سلسله مباحث،
دینـی و الهـی  نسخهبرای دستیابی به  و حالش های موجود و نفی روش اسالمی در این مقوله

ابتدا با نفی حمامی معبودها « ال اله اال الله»حوحید  کلمهگونه که  کشور است؛ همان ادارهدر 
 شود. منتهی می« الله»آغاز شده و از این طریع است که به اعالم عبودیت در برابر 

البته در مباحث قبلی اشاره شد که محیط زیست و زندگی در شهرها کاماًل آلوده است و 
. بـرد سبک زندگی غربی، بهداشت آب و راک و هوا در وضعیت اسفناکی به سر می دلی  به

تـدائًا بایـد بـه طور کام  حبیین گـردد، اب که این سرفص  به مطلح و برای آن اما گذشته از این
 پردارته شود. مادیشهر و شهرنشینی در فرهنگ  حعریف و حاریخچه

های  در تمدن ،جغرافیای طبیعی براسا تعری  شهر به تمرک  جمعیت  .2

 قبل از رنسانس

ریز  های حاصـ  ها و در سـرزمین پی  از رنسانا، زندگی عموم مردم در کنار رودرانه
رود را از این طریع فراهم کنند امـا شـهرها بـه حبـا  مادیگرفته حا بتوانند نیازهای  شک  می

آمد. زیرا شاه در منزلتی قرار داشته کـه دیگـران بـر  مح  استقرار شاهان و سالطین پدید می
 حـوایجهای سلطان و رانـدان او و سـپا رفـا  ند و برای حأمین نیازمندیمحور او جما شو

بدان، کاهنـان و... حـالش نسایر طبقاا برحر از قبی  فرماندهان نظامی، درباریان، دبیران، م
و، علـت حمرکـز بـرای شـاه و رانـدان و اطرافیـان ا مرفـهآوردن زنـدگی  کنند. در واقا فراهم

امنیت و نظم و انتظام نیـز مطـرح  و پا از آن، مقولهشده  راص می جمعیت در یک منطقه
آورده و  ورود و رـرو  را در پـی مـی دروازه ت قلعه و دیوارهای بلند و حعبیهشده که سار می
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هـا،  گیری پایتخت از شـک کـرده اسـت. پـا  پیدای  شهر و شهرنشینی را فراهم می زمینه
شـده و  حصرف سالطین واقـا می های ححت دیگر از سرزمین همین رویه در مورد چند نقطه

حوانستند قدرا پادشاه را در پیرامون رود بسط دهند و موجح حبعیت رعایا از  مناطقی که می
اند. به حبا این روند بوده کـه نماینـدگان  گرفته ها قرار می  دربار شوند، در جایگاه مرکز ایالت

اند و با پدید آمدن  شده قدرا حاکم، برای رحع و فتع امور کشاورزی و دامداری مشخص می
انـد. در  گرفته شـک  می« رـوانین»، روستاها و روستانشینی بر محـور «ران»منصبی به نام 

شد و حمـامی مـردم، رعیـت و  یی ممثابه اموا  سلطان حلق ههای یک کشور ب نتیجه، سرزمین
 آمدند. شاه به حساب می برده

 سالطین و دستگاه حاکمه نیازها و سفارشات و تمنیات کننده ؛ تامینشهر .4/2

از سوی دیگر، سالطین در ابتدا برای دستیابی به اهداف مورد نظر و انتقا  اوامر و نواهی 
کردند و و ابزار ارحباط بین حاکمان و رعایا حـا  رود به زیردستان، از کالم و سخن استفاده می

 ا و محـدودهدر نتیجـه، مسـاحت شـهرههای زیادی منحصر در مشافهه و گفتار بـود.  مدا
سلطنت پادشاهان، گستردگی زیادی نداشت. اما ارتراع رط و روا  کتابت باعـث شـد حـا 
ارحباط سالطین با زیردستان و انتقا  مقاصد و اوامر آنها به دوردست کاماًل حسهی  شـود کـه 

بـاالرفتن  دلی  بـههـا بـه شـدا حوسـعه یافـت.  حکومت ها و گستره در پی آن، کشورگشایی
های دربار، حمرکـز جمعیـت در شـهر  ها و افزای  نیازمندی بسط نفوذ حاکمیت ارحباطاا و

 نیز افزای  پیدا کرد. لطان )پایتخت( و سایر شهرهای مهممح  استقرار س
به حبا افزای  نیازهای پادشاهان، ساکنین شهرها نیز مجبور بودند به حـدریج از فرهنـگ 

های شـاه و رانـدان او،  دادن به رواسته تشخصی و رانوادگی رود فاصله بگیرند و با اولوی
شان را  بیشتری در ردمتگزاری به دربار نشان دهند و رود و رانواده و فرزندان و اموا  شدا

 حمنیـاافدای سلطان کنند. لذا در دوران پی  از رنسانا نیز ارالق شهرنشینان بـر محـور 
م ی در آن عصـر را مسـتحکهای شـهر حوان بنیان رانواده گرفت و لذا نمی سالطین شک  می
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کفـر و نفـاق دارای  ائمـهها به پای منـافا  حمامی وجوه انسان ارزیابی کرد. در واقا فدا کردن
شده در دستگاه طغیان است و این امر باعث شده حـا  ای چندهزار ساله و امری نهادینه سابقه

نجا کـه مـنمنین در های کافر و منافع شک  بگیرد. اما از آ همواره حیاحی طوالنی برای دولت
مقابـ  عقـح  اند و از جبهـه بـه بلـوغ نرسـیده اولیای الهـینور و  ائمهفداکاری برای  عرصه
اند.  های حع در حاریخ همواره عمرهای کوحـاه و حعـدادی محـدود داشـته اند، حکومت مانده

ان که ححلی  حاریخی آن در کتـاب گفتمـ ــالبته انتقا  اسالم ناب از قوم عرب به قوم فارس 
بیت عصمت  های اه  ایران در راه آرمان ملتو فداکاری  ــ 1ه استانقالب اسالمی ذکر شد

و طهارا، باعث شد حا نهضت اسالمی حضرا امام به پیـروزی برسـد و نظـام جمهـوری 
 اسالمی نیز حا امروز به همین دلی  حفظ شده و حداوم یافته است.

صاد قته ا2کارخانه  ه4سه مقوله:  براسا غربی  سبک زندگی در تعری  شهر .7

 از تمرک  ثروت ناشی تمرک  جمعیت ه7مدرن 

این شیوه از شهرنشینی و روستانشینی و این روا  حعریف از شهر و روستا پا از رنسانا 
هـای  شد زیرا با آغاز رنسانا، فرهنگ سلطنت و حکومت متحو و در سبک زندگی غربی، 

های فـراوان و گذشـت سـالیان دراز،  ریزی ها و رون گیریاستبدادی از بین رفت و بعد از در
مدیریت جواما بر پایه دموکراسی و مشارکت عمومی شک  گرفت. پا از انقـالب صـنعتی بـود 
که شهر و شهرنشینی و زندگی شهری در شکلی جدید پدید آمد که محوریت این وضعیت نـوین 

نقـ   براسـاسآن را  و سـپا حوسـعهکـرد  ها در زندگی مـردم جسـتجو را باید در نق  کاررانه
دیگر، برای شنارت دقیع از شهر و شهرنشـینی در  عبارا بهها در زندگی مردم ححلی  نمود.  بانک

 و الزاماا آن پردارت.« کاررانه»ای مدرن به نام  دوران مدرن باید به ححلی  پدیده

                                                           
 رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی، فص  او ، گفتار او ، مبحث هشتم. .6
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ظم در تولیهد  تقسیم کار سازمانی و ایجاد ن براسا کارخانه  . تحلیل محیط درونی4/7

 های مختل  و توزیع و مصرف با استفاده از تخص 

اسـت و کارهـای مختلـف در « حقسـیم کـار سـازمانی»ُبعد درونی کاررانه، مبتنی بـر 
شـود حیـاا و دوام  کاررانه به هم پیوند رورده و هماهنگی بین کارها است کـه باعـث می

با آن رعایت نشـود، محصـو  کاررانه حضمین گردد و اگر این هماهنگی و ارالق متناسح 
هـا و اجـزاء کاررانـه حـاکم  بخ  شد. لذا باید نظم دقیقی بر همه مورد نظر حولید نخواهد

به زمـان و باشد حا این واحد بتواند با ظرفیت کام  به فعالیت و حولید بپردازد: نیروی انسانی 
شده و به سـرعت و  اولیه در انبار ذریره مواد ؛های کاری راصی متعهد باشد مکان و کیفیت
سورت الزم از قبی  برق و گاز مهیا باشد  ؛در دسترس نیروی انسانی قرار گیرددر زمان الزم 

را « حولیـد» فرآینـدهای مختلف در کاررانه،  و... . پا نظم و هماهنگی بین ابعاد و فعالیت
 آورد. به وجود می

فروش کاال دقـت شـود و  چگونگی محصو  کاررانه، باید به عنوان بهپا از حولید کاال 
کند. یعنی اگـر کاالهـا بـه  نیز ضرورا پیدا می« نظم در حوزیا»لذا عالوه بر نظم در حولید، 

موقا فرورته نشوند یا بازاریایی مناسبی برای فروش آنها انجـام نگیـرد یـا در زمـان الزم بـه 
 ای برای ادامه هد، سرمایگذاری مناسبی صورا نپذیر ها ححوی  داده نشوند یا قیمت فروشگاه

نیـز امـری « نظـم در مصـرف»حولید کاررانه فراهم نخواهد شد. عالوه بر حوزیـا مناسـح، 
حیاحی است؛ یعنی سرعت مصرف باید با سرعت حولید و حوزیا هماهنگ باشد و این رونـد 

کـردن  مورد کنتر  قرار بگیرد که این مهم حوسط حبلیغاا و ایجاد انگیزه برای مصرف و فراهم
گیرد. لـذا  ط برای ررید مردم از طریع پردارت وام و حسهیالا و حقسیط و... انجام میشرای

علمی مدیریت شده و در این زمینه علـوم و  صورا بهحمایالا عمومی در موضوع مصرف، 
 براسـاسگونه که در بخ  حولید و حوزیا نیـز  شود؛ همان های اقتصادی بکار گرفته می رشته

هـایی  بـا حکیـه بـر دان « حولید، حوزیا و مصرف»د. در نتیجه، ش معیارهای علمی عم  می
 گیرد. پیچیده مورد هدایت و کنتر  و مدیریت قرار می
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 محهیط بیرونهی ماننهد زنجیهره    کارخانهه بها    ضرورت هماهنگی عوامل درونهی  .2/7

 گذاری، صادرات و واردات های داخلی و خارجی، تأمین اعتبارات و سرمایه کارخانه

وجه داشت که این روند مخصوص به یک کاررانه نیست بلکه ما در عینیت بـا اما باید ح
کردن آنها در یک نهاد متمرکـز هماننـد وزارا  ها مواجهیم که هماهنگ ای از کاررانه زنجیره

یـک کشـور  ای از کاررانـه ه هماهنگی زنجیـرهپذیرد. البته کار ب صنایا و معادن صورا می
های رارجی به دارـ  کشـور وارد  ولید شده حوسط کاررانهشود بلکه کاالهای ح منتهی نمی

 گردنـد. لـذا عملکـرد مجموعـه در میشوند و کاالهای دارلی به رـار  از کشـور صـا می
اهنگ شود. عالوه بر این، هم« صادراا و وارداا»ها باید با محیط بیرونی یعنی با  کاررانه
کند و  های متعدد کفایت نمی ررانهگذاری در جهت ایجاد کا ثروحمندان برای سرمایه سرمایه

گذاری  هـا( و سـرمایه های مـردم در بانک به همین دلی ، بحـث اعتبـاراا دارلـی )سـپرده
زیرا اگر پو  و سرمایه و اعتباراا کـافی در زمـان  ؛شود رارجی و سازماندهی آن مطرح می

 رو، هـم مالحظـه اینرواهد شد. از الزم به کاررانجاا نرسد، امکان فعالیت از آنها سلح 
یابد و هـم سـازماندهی اعتبـاراا  محیط بیرونی حولید یعنی صادراا و وارداا ضرورا می

که الزم است به حأسیا نمایندگی  شود. همچنان دارلی و رارجی به امری حیاحی حبدی  می
مختلـف بـرای کـاال، امکـان  «انحصاراا»ها مبادرا شود حا از طریع ایجاد  برای کاررانه

  قیمت فراهم شود و محصوِ  حولیدشده به هر قیمتی در بازار به فروش نرسـد و باعـث کنتر
 ضرر کاررانه و حوقف حولید نشود.

با رشد تولید  )محیط بیرونی کارخانه( رشد تولید ناخال  ملیضرورت هماهنگی  .7/7

 ناخال  ملی دیگر کشورها

حتی زمانی که مجموعه عواملی از قبیـ  حولیـد، حوزیـا، مصـرف، صـنعت، بازرگـانی، 
اعتباراا، صادراا، وارداا و... منظم شده و با یکدیگر هماهنگ گـردد و حولیـد نارـالص 

حـوان  کشور در حوازن با حولید نارالص کشورهای منطقه و جهان قرار گیرد، باز هـم نمی ملی
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ن یافته است. زیرا دستگاه سیاسی و دستگاه فرهنگی نیز بایـد بـا حصور کرد که این روند پایا
نمونـه  عنوان بـهها نباید در مسیری دیگر حرکت کننـد.  این روند هماهنگ شود و این بخ 

ها را حأمین کنـد و لـذا مـدارس و  پرورش نیروی انسانی باید به نحوی باشد که نیاز کاررانه
از بخـ  حولیـد و  حوانند ُبریده و منفـک پژوهشی نمیهای ححقیقاحی و  ها و دستگاه دانشگاه

ها، دیپلماسی و روابـط رـارجی  که دستگاه سیاسی، احزاب، رسانه صنعت باشند. همچنان
های این نهادها حوسط  نیز باید در مسیری متناسح با روند اقتصادی حرکت کنند و لذا هزینه

ــزرگ و قطح شــرکت ــأمین می های ب یــن طریــع ححــت حســلط شــوند و از ا هــای حوســعه ح
آن اسـت کـه « جانبـه ار و همهپایـد ی حوسـعه برنامه»آیند. اساسًا معنای  می داران در سرمایه
ابعـاد  همـهسیاسی و فرهنگی در کشورها با بخ  اقتصـادی آنهـا هماهنـگ شـود و  عرصه

هـا(،  مندی در سطوح ُررد )نظم عمـومی بخ  قاعده رابطهسیاسی و فرهنگی و اقتصادی، 
ها( و حوسعه با یکدیگر برقـرار کننـد. ایـن رونـد پیچیـده اسـت کـه  ها و حوازن حعاد کالن )

 زیرسارت و زیربنای شهر و شهرنشینی را در سبک زندگی غربی رقم زده است.

 ؛صهاد تقنظامهات بها بخهش ا    ضرورت هماهنگی بخش سیاسی و بخش فرهنگی .1/7

 عنوان متغیر اصلی در سبک زندگی غربی هب

پـا از نـابودی فرهنـگ سـلطنت و سـرنگونی حـا  و حخـت پادشـاهان،  حا  باید دید
کند، بـر  ای که در شهرهای مدرن جریان پیدا می جانبه و همه َبری پیچیده دهی و فرمان فرمان

ی قدرا حکیه زده و  اکنون چه قشری بر اریکه شود؟ و هم محور ریاست چه کسانی انجام می
هـا و  ما شهروندان و حمرکز جمعیـت در پایتختحج علتهای چه گروهی،  حأمین نیازمندی

شهرها شده است؟ حقیقـت آن اسـت کـه ثروحمنـدان جـای سـالطین و پادشـاهان را  کالن
حروری این  رانند و شهرها حکم می ها و کالن دار هستند که بر پایتخت اند و قشر سرمایه گرفته

شده است. در واقـا  حمرکز جمعیت و پدید آمدن شهرهای مدرن علتحولید ثروا است که 
ای مانند فرودگاه، ری  و  حواند از ردماا پرهزینه شهری که فاقد سرمایه و ثروا باشد، نمی
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س های مناسح، مدار ها و احوبان ونق  بین شهری، ریابان های حم  آهن، حرمینا  ایستگاه راه
احی و های ارحباطـ بـرق و گـاز و آب و فاضـالب، سیسـتم های با کیفیـت، شـبکه و دانشگاه

روزی بـه سـورت، دارو، بیمارسـتان و...  مخابراحی، مراکز حفریحی مدرن، دسترسی شـبانه
مندی از این امکاناا و ردماا، حتی  برروردار شود و روشن است که در صورا عدم بهره

را بکار نخواهد ُبـرد. بـه حعبیـر دیگـر، « شهر» کلمهای،  عرف عمومی نیز برای چنین منطقه
کـاماًل  صـورا بهردماا در حمامی ابعاد زندگی اجتماعی  ارائهمدرن به گرچه در شهرهای 

شود اما برای حعریـف شـهر نبایـد در ایـن مظـاهر روبنـایی  روزی مبادرا می منظم و شبانه
 ارائـهبسیار سنگینی دارد و  های هزینهاید دانست که حأمین این امکاناا، بلکه ب ؛متوقف شد

. البته بـر دار و بخ  رصوصی وابسته است ا قشر سرمایهنافبه حأمین م این ردماا، کامال
اثر عوارض ناشی از زندگی شهری )مانند آلودگی هوا، آب، راک و...( که به برری آمارهای 

هـای مختلـف  هـا و بیماری مربوط به آن اشاره شد، عموم مردم دچار مشـکالا، ناهنجاری
 قـهدی رواهـد آمـد. امـا طبشوند که حبیین این مطلح در مباحـث بعـ روحی و جسمی می

اند، شرایط مطلوب زنـدگی  هایی که به دست آورده ی ثروحمند در این میان، با حکیه به حوانمند
 کنند که در آینده به این مطلح پردارته رواهد شد. را برای رود فراهم می



5 
سبک زندگی غربی و تحلیل آن در در  «مدیریت شهری» جایگاه

 «رد، کالن، توسعهخ  »سه سطح 

 «، توسعهخُرد، کالن»بررسی مدیریت شهرهای مدرن در سه س    ضرورت .4

هـای  در مبحث گذشته، به حعریف شهر و شهرنشینی در دوران قب  از رنسـانا و حفاوا
دیـد آمـده، اساسی آن با شهر و شهرنشینی در سـبک زنـدگی غربـی کـه پـا از رنسـانا پ

 ،و ابعاد و الزامـاا مختلـف ایـن پدیـده« کاررانه»پردارته شد. در همین راستا، ححلی  از 
بحث  ادامهدر گیری شهر و شهرنشینی مدرن حبیین شود.  شک  نحوهباعث شد حا سطوحی از 

آن در پدیـد  حـأثیرو « مـدیریت» مقولـهپیرامون شهر در سبک زندگی غربی، باید به بررسی 
 ها و حمرکز جمعیت در آنها پردارته شود.آمدن شهر

 براسـاسداران بر شهرها پـا از انقـالب صـنعتی،  باید حوجه داشت که مدیریت سرمایه
شود، شک  گرفتـه بـود.  های اداری حعبیر می کاغذبازی عنوان بهبوروکراسی یا آنچه که از آن 

افـزاِر  افزارهاسـت، نرم افزارهـا همـواره متـأثر از سخت غربـی، نرم حمدنیعنی از آنجا که در 
مدیریت غربی در ابتدا برگرفته از صنعت مکانیک بوده اما پا از حسـخیر مولکـو  و احـم و 

و سـرعت حکنولـوژی،  همدیریت نیز از بوروکراسی و کاغذبازی فاصله گرفتـ نحوهالکترون، 
و مـدیریت نـوین در سـه  هشد افزارها نرم یریتاساسی در روندهای اداری و مد ححو باعث 
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اسـت و ه«نظم»  . مدیریت ُررد، متکفه استپدید آمد« حوسعه»و « کالن»، «ُررد»سطِح 
حغییـر » زمینـهدارد و مـدیریت حوسـعه،  عهـده بههـا را «حـوازن»یت مسـنولمدیریت کالن، 

ین سـطوح پیچیـده گیری ا کند. شک  را فراهم میو ارحقای آن « ظرفیت جامعه» در« مقیاس
برای مدیریت شهرها و ضرورا ححلی  از این سطوح مدیریتی در بحـث سـبک زنـدگی، از 

ربی، شهر یک موجـود زنـده اسـت. در شناسی غ جامعه براساسشود که  این نکته ناشی می
سیاسـی جهـان، مشـارکت  عرصـهها از  شدن بسـاط سـلطنت با نفی استبداد و برچیده واقا

که به مح  زنـدگی سـالطین  آن جای بهته شده و در نتیجه، شهرها عمومی به رسمیت شنار
های مردم به یکدیگر و پدید آمدن ِررد جمعـی حبـدی   وابستگی اراده حعریف شود، به مح 

 ارحقـایشود کـه ایـن نـوع از حیـاا و  ظرفیت برای آن مطرح می ارحقایشده و لذا حیاا و 
 پذیر نیست. امکانجانبه  و همهبدون یک نظام مدیریتی پیچیده  ،ظرفیت

و مقایسه آن با  ی مدرندر شهرها ها( )نظم« ردمدیریت خُ». تبیین تمثیلی از 2

 در زندگی فردی نظم

کـه  یک شخص وابسـته بـه آن اسـت نظم کارِی حوان به این مثا  حوجه کرد که  میابتدائًا 
از انجام ورزش و روردن ها به موقا بیدار شود و پا  ها در زمان مناسح بخوابد و صبح شح

اش را آمـاده کنـد و در وقـت  صبحانه، رود را به سرویا اداره برساند یا احومبیـ  شخصـی
کارهـای رـود را بـه  همهمقّرر، در مح  کار رود حاضر شود. در واقا هنگامی که یک فرد 

د؛ له را رها نکند و به حمامی آنهـا رسـیدگی نمایـمحو وظایفیک از  انجام دهد و هی موقا 
حوان بر شهر نیز حطبیـع داد؛  شود. همین مطلح را می شنارته می منظمیک شهروند  عنوان به

ردماحی از قبی  صدور شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه و... باعث  مناسح و سریا ارائهیعنی 
 محسوب شود. فعا و زنده و  منظمشهری  عنوان بهرواهد شد که یک شهر 

کننـد،  وزادی کـه پـدر و مـادر او در یـک شـهر زنـدگی مینـ مثا ، مح  حولـد عنوان به
نوزاد به رانه  ای، برای آوردن هی  نظم و قاعده حوان بدون رعایت بیمارستان است و لذا نمی
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حـرریص حوسـط بخـ  اداری  ار حنهـا زمـانی ممکـن اسـت کـه برگـهاقدام کرد بلکه این ک
ت برای نوزاد ضرورا دارد و اال او ثب . همچنین ارذ شناسنامه از ادارهبیمارستان صادر شود

منـدی از انـواع رـدماا  هویـت حلقـی شـده و بـرای بهره فردی بی عنوان بهاز سوی جامعه 
سا ( نیز اشخاصی که از  65بلوغ اجتماعی ) عی دچار مشک  رواهد شد. پا از سناجتما

نخواهنـد یافـت و راننـدگی احومبیـ   گی، گواهینامه ارذ نکنند، اجـازهراهنمایی و رانند اداره
کسـح و  اجتماعی مانند پروانه کسانی که به ردمت سربازی نرفتند، از دستیابی به ردماا

حواننـد از  بسیاری امور دیگر محروم رواهند شد و افرادی که گذرنامـه دریافـت نکننـد، نمی
 کشور رار  شوند.

انـدازی یـک  راهمثـا  بـرای  عنوان بـهاقتصادی نیز وجود دارد.  عرصهها در  این نوع نظم
کسح از صنف مربوطه، شهرداری و... الزم است یـا  د حوزیعی یا ردماحی، ارذ پروانهواح

شـود و در غیـر  برای کـار و فعالیـت حولیـدی، ثبـت شـرکت امـری ضـروری محسـوب می
ها در جهت حأمین نقدینگی برای آن واحـد حولیـدی، اعتبـاری ارتصـاص  صورا، بانک این

مـورد نیـاز یـک کاررانـه، ارـذ کـارا  اولیه مواد ه برای وارد کردنک د داد. همچناننخواهن
اعم از حولید و حوزیـا و ی بر هر بخ  اقتصادی راصهای  بازرگانی ضرورا دارد. پا نظم

 ی کودکان نابغه ملـزم هسـتند حـا سـنحاکم است. در بخ  فرهنگی، همگان حتمصرف، 
در مقطا ابتدایی حنهـا بـا رعایـت  سالگی برای ورود به مدرسه صبر کنند و ارذ مدرک هفت

حواند ححصی  رود را از فروردین مـاه  کسی نمی ت. از نظر زمانی نیزپذیر اس این نظم امکان
آغاز کند و یا در حابستان به مدرسه برود بلکه سا  ححصیلی در ابتدای پاییز آغـاز شـده و در 

صبح رود  5یا  7:92اعت رسد. همچنین کودکان باید رآس س انتهای فص  بهار به پایان می
انضـباط  آمـوز بی یـک دان  عنوان بـهرا به مح  ححصی  برسـانند و اال در صـورا حـأریر، 

پـایین  د در دروس عقح رواهند افتـاد و سـنهای رو کالسی شوند و از سایر هم شنارته می
ه های فوق کنـار گذاشـت ها و قانون شود حا نظم کودکان و ضرورا مالطفت با آنها باعث نمی
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ها  ها و کوچـه ی برای رانهراصشوند. یا در بخ  مسکن، شهرداری به حعیین عرض و طو  
هالی کند حا امکان عبور و مرور وسای  نقلیه فراهم شود و لذا حوافع ا ها مبادرا می و ریابان

 گیرد. آن، مالک عم  قرار نمی یک کوچه برای حغییر اندازه
ی است؛ یعنی هی  شأنی از شرون حیـاا کـه پا این روند در حمامی ابعاد زندگی جار
ی بـر آن حـاکم نباشـد. ایـن راصشود که نظم  در زندگی شهری موضوعیت دارد، پیدا نمی

ها به نحوی گسترده و فراگیر هستند و در کشورهای پیشرفته، مبنای عم  حمامی شهروندان  نظم
در حا  عمـ  بـه اسـالم و م کرده که کشورهای غربی گیرند که برری را دچار این حوه یقرار م

حبعیت از دستورهای آن در مورد نظم و انتظام امور هستند و در مقاب ، این مسلمانان هستند که 
حواند مصداق کاملی برای  که چنین رویکردهایی می اند! غاف  از آن بویی از فرهنگ اسالم نبرده

ِذیَن  ِإَلی َحَر  َآَلم  »شریفه باشد که:  این آیه ِکَتاِب  ِمَن  َنِصیًبا ُآوُحوا اَلّ ِمُنوَن  ال  ـِت  ُین  ِجب  ـاُغوِا  ِبال   َوالَطّ
َیُقوُلوَن  ِذیَن  َو ُناَلءِ  َکَفُروا ِلَلّ َدیَٰ  َهَٰ ِذیَن  ِمَن  َآه   1«َسِبیاًل  آَمُنوا اَلّ

ها( در شهرهای مدرن و  ها یا تعادل )توازن« مدیریت کالن». تبیین تمثیلی از 7

 مقایسه آن با تعادل در زندگی فردی

انجام دهد که  منظم صورا بههای رود را  حواند حمامی فعالیت حنها زمانی می یک فرد اما
 او در حالت حعاد  قرار داشته باشد. یعنی اگر شخصی به« جسمی، فکری و روحی» سه قوه

ی در عملکـرد سیسـتم دالیلـمناسح برروردار نباشد و یا به  بیماری گرفتار شود یا از حغذیه
رالصه در حعاد  جسمی او  طور بهگوارشی، حنفسی، شنوایی، بینایی و... مشکلی پدید آید و 

رود پی  گرفته بـود، محقـع  روزمرهحواند نظمی را که برای کارهای  ارتاللی رخ دهد، نمی
 بدهد یارود را از دست  ز نظر فکری، قدرا سنج  و محاسبهکه اگر کسی ا کند. همچنان

گیری امور باشد، حوانایی برای انجام امور زنـدگی  مستحکم برای پی از نظر روحی فاقد اراده

                                                           
گروند و  بت و طاغوا میز کتاب آسمانی داشتند چگونه به جای ا ندیدی آنان که بهره: »86. سوره نسا، آیه 6

 «. !گویند که راه آنان به صواب نزدیکتر از طریقه اه  ایمان است؟ درباره کافران مشرک می
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رود را نخواهد داشت. پا نظم رفتاری در یک انسان فقط در هنگامی ممکن است که هـر 
 هـر گونـه   باشد و به روبی کار کند و ححقـعسه سیستم جسمی، فکری و روحی او متعاد

 عملکرد متوازن این سه قوه دارد.به  نظمی، وابستگی حام
دیگـری نیـز جریـان دارد و نظـم شـهری و  قت در شهرها و در هر موجود زنـدهاین حقی

 است. های کالن آن شهر مدیریت نظم در شهرهای مدرن، منوط به حعاد  و حوازن در سیستم
ه نـاظر شود ک نیز مطرح می« مدیریت کالن»گفته،  پی  های بنابراین پا از مدیریت بر نظم

قی از این معمواًل در سطح فرهنگ عمومی، درک دقی ها است اما ه موازنه و حعاد  در بخ ب
هـای ذیـ  حوجـه  حوان برای حبیین این سطح از مدیریت به مثا  مدیریت وجود ندارد. لذا می

مدیریت نظم در عبور و مرور، با حوجه به عالئم و حابلوهای راهنمایی و رانندگی و  گرچه کرد:
شود اما کنتر  حرافیک در شهر فقط با حکیه بـه ایـن عالئـم میسـر  وانین آن انجام میعایت قر

دارای حفـاوا مـاهوی بـا مـدیریت حجـم  ها و مدیریت بـر آن، نیست. زیرا إعما  این نظم
های نظارحی و  حرافیک در شهر و ایجاد حوازن و حعاد  در آن است که نه حنها از طریع دوربین

هـای  هـا و احوبان شود بلکه در سـارت ریابان ها کنتر  می ی حرافیکی در رسانهها اعالم پیام
گـردد.  ی شهر و سایر حدابیر دیگر مـنعکا می های حاشیه جدید و انتقا  جمعیت به شهرک

ها و اداراا راهنمایی و رانندگی برای مدیریت حرافیک باید به این مسأله متوجه  لذا شهرداری
هایی که پـالک دریافـت  حواند پاسخگوی حعداد ماشین لی شهر، میباشند که آیا وضعیت فع

 حوازن و حعـاد  در موضـوع حرافیـک و عبـور و مـرور در شـهر،اند، باشد یا ریر؟ یعنی  کرده
ای شـهر و میـزان ه شده با حعداد ریابان های پالک نسبت بین حجم ماشین مالحظه معنای به

عالئم راهنمایی و رانندگی حوسـط شـهروندان  به رعایت اکتفاعرض و طو  آنهاست و صرفًا 
 ارائـهدهی و  در نوبـت راصکه رعایت نظم  همچنان حواند مساله حرافیک را کنتر  کند. نمی

بنـدی نمـوداری از  ها، حفاوا بسیاری بـا جما مدارک برای دریافت و پردارت پو  در بانک
 ارائـهو اال برای  و... دارد.هایی همچون پردارت وام، فروش ارز  ها در عرصه عملکرد بانک
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ها، ححصیالحی در سطح  ردماحی ساده مانند دریافت و پردارت پو  به مشتریان شعح بانک
ها، رئـیا شـعبه و  ی بانک کند. اما پا از احمام فعالیت روزانه دیپلم کفایت می دیپلم یا فوق

شده، میزان  ارائه های معاون او به بررسی حجم پو  ورودی و رروجی، حعداد حسهیالا و وام
هـا، بـرای حمـامی ایـن  فعالیت سنجی بین حجم کّمـی زند و با نسبتپردا فروش ارز و... می

دهد.  کنند که عملکرد این شعبه را نشان می هایی حرسیم می ها و منحنی«نمودار»ها  سرفص 
های مختلف بـه بانـک  های نموداری در حمامی شعح حهیه شده و از طریع بانک این گزارش

دقیع، نمودارهـایی بـرای عملکـرد کـ  محاسباا پیچیده و  براساسشود حا  مرکزی ارائه می
گشای  اعتبـار  بانکی حرسیم شود و حجم فشاری که به بخ  وام و حسهیالا، بخ  شبکه

 بانکی، حوسط بانک مرکزی کنتر  شود. و... وارد شده معین گردد و حعاد  در شبکه
هایی  ت کـه ابتـدا از پرسـ ررورد پزشکان با بیماران اسـمثا  دیگر در این زمینه، نوع ب

بنـدی از  شـود. سـپا پزشـک بـا جما نظم بدن و عملکردهای متـداو  آن آغـاز می درباره
زنـد و بـر ایـن  های مختلف بـدن را حخمـین می های بیمار، وضعیت حعاد  در سیستم پاسخ

بتـه افـراد عـادی متوجـه ی را انجـام دهـد. الراصـهـای  رواهد حا آزمای  اساس، از او می
اما  ،هایی مبادرا کرده ها به نوشتن چنان آزمای  شوند که چگونه پزشک با این پرس  نمی

 صـورا بهرا های کیفی و کّمـی آن  های بدن و شارصه پزشک کسی است که حعاد  سیستم
منتقـ   هـا و حعاد  آن ها ی بدن، به عملکرد سیستماطالع از نظم عاد حخصصی آمورته و با

کند و با حعیـین داروی  شود و حشخیص رود را از از طریع آزمای ، عکا و... کنتر  می می
هنگـامی کـه  همچنـین در موضـوع آشـپزی، گردانـد. مناسح، بدن را به حالت اولیه باز می

نظـم »شود،  غذایی با یکدیگر مطرح می مواد، نحوه و زمان حرکیح   این حرفهقواعد  براساس
ها و  رود از روردنی افراد میزان استفاده زمانی که اما ،رد حوجه واقا شدهمو« در غذا و حغذیه

کنند که احساس کسالت و سنگینی نکننـد و در طـو  روز  ها را به نحوی حنظیم می نوشیدنی
حعاد  در موضوع غذا و »بتوانند با سبکی و راحتی به کارهای رود بپردازند، در واقا به دنبا  

 اند. هبود« حغذیه



408  سبک زندگی 

ها و دسهتگاه   دانشگاه ی علوم کاربردی انسانی و اجتماعیها نقش پایان نامه. 1

 (ها ها و توازن مهندسی تعادل) مدیریت کالن کارشناسی در

هـا و  هایی بر حمامی شـرون زنـدگی شـهری حـاکم اسـت، حعاد  طور که نظم پا همان
گفتـه را  هـای پی  هـای شـهر و شهرنشـینی وجـود دارد کـه نظم بخ  همـههایی در  حوازن

نظمـی کـه در امـور اجتمـاعی، اقتصـادی،  دیگر، هر نظم یـا بی عبارا بهکند.  مدیریت می
ها است که بر آنها  شود، وابسته به حعاد  و یا عدم حعاد  بخ  سیاسی، فرهنگی و... دیده می

اد  و یـا فاقـد آن ستند و حرکت نیز یا دارای حعها دارای حرکت ه حاکم است؛ زیرا مجموعه
شـود،  هایی که در سطوح باالی دانشـگاهی حـدریا می علوم و حخصص است. اساسًا کلیه

هـا را کنتـر  و  هـا و حوازن برای پرورش نیروی انسانی مـاهری اسـت کـه بتوانـد ایـن حعاد 
تلف شهر اسـت و بـه های مخ مدیریت کالن، ناظر به کنتر  حوازِن بخ  پا مدیریت کند.

گونه که  رو، همان های علوم انسانی دانشگاهی نیاز دارد. از این علم مدیریت و سایر حخصص
نیـز  ریت کـالنبرای مدیریت نظم شهری، احکامی )بایدها و نبایدهایی( وجـود دارد، مـدی

ای است که موجح حفظ حعاد  و نظـام موازنـه  دارای احکامی و شرح وظایف بسیار پیچیده
 معـینهای سیاسی و فرهنگـی و اقتصـادی  های مختلف در بخ  آنها حعاد  براساسه و شد
از  اعـموضعیت موجود از طریع نمودارها، مشکالا هـر بخـ   شود. سپا با مطالعه می

متناسح ارائه  ح  گردد و راه تخصص و... مشخص میکمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی م
جستجو کرد. الگوی حخصیص « الگوی حخصیص»وان در ح این روند را می نتیجهشود که  می

شود.  ها و مراکز ححقیقاحی حولید می ای است که در دانشگاه های پیچیده نیز برگرفته از معادله
ها را  یـا نماینـدگان مجلـا، ایـن معادلـه مهور یا رئیا بانک مرکـزی یـا وزراج یعنی رئیا

گیرند اما حولید این  ر مدیریت رود بکار میاند، آمورته و د ححصیالحی که انجام داده براساس
هــا و ححقیقــاا ســازمانی، مشــغو   ها بــه دســت دانشــمندانی اســت کــه در پروژه معادلــه
های علمی هستند در واقا محاسباا دقیع حنها منحصر به علوم پایه همانند فیزیـک  پژوه 

است و برآوردها در و ریاضی نیست بلکه معادالا مربوط به علوم انسانی نیز بسیار پیچیده 



 404 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

هنگـامی کـه نمودارهـا  مثـا ، عنوان بهآید.  این عرصه با سختی و حالش زیادی به دست می
اسـت، از طریـع اسـتفاده از  رـاصنیروی کار در یک بخـ   حراکم غیرمعمو  دهنده نشان

شوند.  ی هدایت میهای دیگر ، عموم مردم به بخ کالنابزارها و احکام مربوط به مدیریت 
گیرد و جایگاه  های دستگاه کارشناسی کشورها شک  می فعالیت براساسن دیریت کاللذا م

نه با همکـاری دسـتگاه کارشناسـِی سـازمان برنامـه و مقن قوههای امروزین،  آن در حکومت
مجریـه  قوهگونه که  کند؛ همان گذاری برای حرکت کشور مبادرا می بودجه است که به ری 

 پردازد. ها می عملیاا، سازماندهی و مدیریت نظمها به گردش  رانه و وزارا

 اف ارهای مدیریتی شهرها شهرها و تحول در نرم «کالن مدیریت»نقش ریاضیات در  .5

هـا ظـاهر  های کارشناسـی کـه در قالـح نمودارهـا و منحنی ها و بررسی این حالش همه
حـوازن و حعـاد  را  یتمسنولشود، به این دلی  است که ادبیاا نموداری برای مدیری که  می

سـالطین  بر عهده گرفته، کاماًل معنادار است. یعنی اگر در گذشته، مشافهاا یـا مکتوبـاا
دربار برای اطاعت و امتثـا  در برابـر اوامـر آنهـا بـوده، امـروزه  درآمدن ک  باعث به حرکت

هاست که در بخـ  مـدیریت، جـایگزین کـالم و نوشـتار شـده و دارای  نمودارها و منحنی
های پی  از رنسانا است؛ زیـرا  اوحی ماهوی با ادبیاا شفاهی و ادبیاا کتبی در زندگیحف

در نهایت، زمینه را کند و  های مختلف را گزارش می ها و صنف حعاد  یا عدم حعاد  در بخ 
سازمان برنامـه »پیچیده و چندُبعدی نسبت به وضعیت جامعه در مرکزی به نام  برای مطالعه

سـا ،  همین نمودارها به حـدوین برنامـه براساسنماید. این سازمان نیز  میفراهم « و بودجه
پردازد؛ مفاهیمی که مدیریت جواما  انداز می های کلی و چشم ساله، سیاست های پنج برنامه

امروز وابسته به آنهاست اما در دوران حاکمیت فرهنگ استبداد و سلطنت، اثری از آنهـا بـه 
 ر آن دوران، بـی  از نیمـی از کـرهای پادشاهی بزرگی کـه ده رورد. حتی سلسله چشم نمی

زمین را حصرف کرده بودند، از این مفاهیم بیگانه بودند و حنها بـر اوامـر و نـواهی پادشـاهان 
مدیریت در آن زمان، هماننـد نگـاهی بـود کـه در علـم  مقولهها به  حکیه داشتند؛ یعنی نگاه
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که رویکرد به مدیریت حغییر یافت و هماننـد  فیزیک قدیم وجود داشت. پا از رنسانا بود
فیزیک جدید یعنی فیزیک مولکولی شد و لذا امـروز بـا اصـطالحاحی همچـون اسـتراحژی، 

 انداز، آمای  سرزمین و امثا  آن مواجهیم. راهبرد، چشم

از طریق  مدیریت شهری در علم «سازی و اجرا گیری، تصمیم تصمیم»جریان  .6

 ومیساختارهای اداری، صنفی، نهادهای عم

های جـاری در جوامـا و شـهرها، از  ها و حوازن الذکر بدان معناست که حعاد  روند فوق
ها و سایر مراکـز مـدیریتی  رانه قبی  امور فطری و جبری و طبیعی نیستند بلکه حوسط وزارا

پـذیرد. الگـوی  صـورا می« الگـوی حخصـیص»هـا از طریـع  شوند و این کنتر  کنتر  می
ی بـرای حعـاد  در معینهای  شود و ردیف های ساالنه منعکا می حخصیص ابتدائًا در بودجه

یابد. اما بودجه منحصر بـه نهادهـای مـدیریتی نیسـت  های مختلف جامعه ارتصاص می بخ 
ها دارنــد و در رونــد  ها و اصــناف و مشــاغ  مختلــف نیــز ســهمی در حخصــیص بلکــه اححادیــه

حوانند بدون مشورا آنها مدیریت مـوفقی را إعمـا   کنند و مدیران نمی گیری مشارکت می حصمیم
مثابه بت بزرگ در عصر جاهلیت مدرن و قلح حپنـده بـرای سـبک  هب ــنمایند. زیرا بانک مرکزی 

آمار و ارقام مربوط به فعالیت صنوف و مشاغ  و حبـدی  آنهـا بـه نمـودار،  با حهیه ــزندگی غربی 
 دهد. قرار می ها و این اطالعاا را در ارتیار دستگاهکند  بازارها را مشخص می آینده مسیر

ی و ریاضی و بسیار پیچیده هستند؛ بـه نحـوی های امروزین کاماًل فن ه، مدیریتدر نتیج
ای از  جمهور و نمایندگان مجلا، هر نوع مطالبـه که شهروندان غربی پا از انتخاب رییا

داننـد  اند، می حکیه به ارحکازی که از ححصیالا دانشگاهی به دست آوردهآنها ندارند بلکه با 
افزارهـایی دقیـع و چندُبعـدی اسـت و رونـد  که رفتار مدیران وابسته به قواعـد علمـی و نرم

جوامـا و شـهرها بـا انطبـاق  ادارهگیری به راحتی قابلیت حغییر ندارد. به بیان دیگـر،  حصمیم
های مختلف و مدیریت  د بلکه برای دستیابی به حعاد  بخ رو کلیاا بر مصادیع پی  نمی

های  نامـه از طریـع پایان« معادلـه»حوازن بین آنها، مراکز دانشگاهی و ححقیقـاحی بـه حولیـد 
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نو، مدیران را با راهکارهـا و راهبردهـای جدیـد و  روزانه و نوبه صورا بهاند و  دکتری مشغو 
کنند و اال مدیریت شهر و کشور، در عاَلم واقعیت و  روز، حجهیز و پشتیبانی می های به نسخه

مـدیریت »مـدیریت در سـبک زنـدگی غربـی،  سطح بعدیالبته عینیت ممتنا رواهد شد. 
 شود. مباحث به بحث و بررسی پیرامون آن پردارته می ادامهاست که در  «حوسعه

. ضرورت مقایسه فهم از مدیریت در فرهنگ مذهب بها فرهنهگ مدرنیتهه و    3

 تفاوت هر دو با مدیریت معصومین)ع(

شود که درک متدینین و منمنین  ضرورا حأم  در سطوح مدیریت نوین از آنجا ناشی می
آنـان را هماننـد  عـامو نـواب  )ع( معصومین ائمهپیدا کند و  ارحقانسبت به والیت و امامت 

کند.  ری را صادر میسلطانی حصور نکنند که بر حختی نشسته و مقوالحی را اعتبار کرده و اوام
های بسیاری است کـه آشـنایی بـا  در واقا امر والیت و مدیریت و حکومت دارای پیچیدگی

فراهم  اولیای الهیسطح موجود از شنارت و معرفت نسبت به مقام  ارحقایآن، زمینه را برای 
گفتمـان انقـالب »پیرامـون ایـن مبحـث و مبـاحثی کـه در کتـاب  دقتکند. لذا حوجه و  می
فهم  ، امری کاماًل ضروری و حیاحی در جهتکشورها مطرح شد ادارهپیرامون مد  « المیاس

از رفتار حضرا امام و مقام معظم رهبری و کمک و یاری شایسته به این بزرگواران است. اما 
حناسبی با این ابعاد پیچیده از مدیریت ندارد و در مقاب ، ادبیاا دانشگاه « فرهنگ مولویت»

دهد.  داران را مورد انتقاد و اشکا  قرار می ها و علوم مرحبط با آن، دین این مدیریتبا حسلط بر 
البته همین مباحث پیرامون سطوح مدیریت نیـز ناشـی از عقالنیـت غیرمعصـوم و ظرفیـت 

 و فرزنـدان مطهـر)ص( اکـرم  که مدیریت نبی منطقی و فلسفی و ریاضی آن است؛ در حالی
الحصوِ  غیرمعصـومین  ت که قاب  مقایسه با ادراکاا حدریجیایشان مبتنی بر علم الهی اس

 و ظرفیت عقالنی آنان نیست.



6 
تئوری » برمبنای در شهرهای مدرن« توسعه مدیریت»ل از تحلی

 رالق رذیله باخ آن در حاکمیت نقشو  تکاثر(ربا و ) «تولید ثروت
 سبک زندگی غربی تمامی ابعاد

 «خُرد»و « کالن»امر حاکم بر مدیریت  عنوان به« مدیریت توسعه»بیان تمثیلی از  .4

است که با این مثا  قابـ  حبیـین « مدیریت حوسعه»سومین سطح از مدیریت در شهرها، 
ا و احتـرام بـرای او در یک فـرد، باعـث ایجـاد آبـرو و عـزها  ها و حوازن است: حاص  نظم

شود حـا افـراد در طـو   ها موجح می رواهد شد. یعنی رعایت نظم و حفظ حعاد  در سیستم
هایی برسند که حشویع و ححسین  زمان، در کار و شغ  و فعالیت رود رشد کنند و به موفقیت

انگیزد و اعتبـار سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی بـرای اشـخاص بـه ارمغـان  جامعه را بر می
ی باالیی وارد  آموزی که با حالش فردی و حمایت رانواده از او، با نمره آورد. همانند دان  می

کنـد. در واقـا  مسیر حرقـی و پیشـرفت آمـاده مـی ادامهدانشگاهی معتبر شده و رود را برای 
جریان نظم در شهرها و مدیریت حوازن و حعاد  در آنها، موجح اعتبار برای شهر رواهد شد 

فت ا رقم رواهد زد. مدیریت حوسعه نیز دارای احکامی متناسح با رشـد و پیشـرو رشد آن ر
 ن بر احکاممدیریت کال گونه که احکام همان حاکم است؛ مدیریت کالن است که بر احکام

 کند. مدیریت نظم حکومت می
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و چهالش   در سبک زندگی غربی . تولید ثروت و تکاثر، مبنای مدیریت توسعه2

 ناپایداری آن

شود؟ در  باید مالحظه کرد که رشد در سبک زندگی غربی به چه چیزی حعریف میحا  
شود که ثروحمندحر باشد؛ زیـرا  حر محسوب می این سبک زندگی، شهر و کشور و نظامی قوی

آورد. یعنـی مبنـای  قدرا و اقتدار را فراهم مـی زمینهثروا، موجح حولید علم شده و علم، 
اسـت و نظـام و  «افزایی پو  در زمـان دائم»و  «ود سرمایهس»غربی،  حمدناحکام حوسعه در 

کشور و شهری که به این مهم دست پیدا نکند، در حـا  نـزو  و حجزیـه و سـقوط ارزیـابی 
رـورد کـه شـرایط را بـرای  شود. پا در سبک زندگی غربی، مرگ شهرها زمانی رقم می می

حولید ثروا فراهم نکند. به همین دلی  است که ایران در نظر کارشناسان اقتصادی، کشوری 
درصـد  32شـده،  ود که رو به مـرگ و سـقوط اسـت؛ زیـرا طبـع آمـار اعالمش محسوب می

هـای  درصـد از آن، بـه طرح 62شـود و حنهـا  های جـاری می ی کشور، صرف هزینـه بودجه
کنـد کـه بـا  می ضـار حـالی اسـت کـه احکـام حوسـعه اقتیابد. این د عمرانی حخصیص می

تصادی هستند، ثروا حولید شـود و ای که دارای حوجیه اق های حوسعه گذاری در طرح سرمایه
ردماا به شـهروندان از  ارائه ،اال اگر حولید ثروا محقع نشود، امکان ارذ مالیاا و به حبا

های اقتصادی  انگیزه شدامند نباشند،  رود و شهروندانی که از ردماا مطلوب بهره بین می
در صورحی که این سـیک  یابد کار و فعالیت مطلوبی انجام نخواهند داد. اما  آنها کاه  می

یـت، بـه ثـروا های اقتصادی افزای  یافته و در نها انگیزه شدابه درستی به گردش درآید، 
   رواهد شد.حری مبد افزون

که اگـر  اعتقادی اشاره شود و آن این ه از بحث، مناسح است به یک نکتهمرحل در همین
مبنـای  عنوان بـهلیـد علـم و... ثروا و سود سرمایه، امور دیگری از قبی  قـدرا، حو جای به

ای کـه در  ای گشوده نخواهد شد. زیرا هر مقوله احکام مدیریت حوسعه قرار گیرد، باز هم گره
اشـد کـه بـه یک سیستم و مجموعه دارای جایگاه متغیر اصلی باشد اما مخلوِق محـدودی ب

گونه کـه  مانص  نشود، امکان حداوم را از مجموعه رواهد گرفت. هنهایت مت نامحدود و بی



441  سبک زندگی 

 مثابه متغیر اصـلی در سیسـتم هب« سود سرمایه» جای به« کار اجتماعًا الزم»در بلوک شرق، 
دیگـر،  عبارا بـهگرفت، اما در نهایت به فروپاشی اردوگـاه شـرق انجامیـد.  قرار می اقتصاد

ص  شود و حنها نهایت و نامحدود مت است که به بیحداوم یک سیستم و مجموعه منوط به آن 
حوان رشد و حوسعه و پیشرفت و کما  و سایر مقوالا ارزشـی را  ر این صورا است که مید

رشد و پیشرفت و حکام  و مفاهیمی از همـین سـنخ ماننـد  سوی بهحعریف کرد. لذا حرکت 
نهایـت او همـراه  سعادا و روشبختی و آرام  و... اگر با ردای متعا  و قدرا و علـم بی

بازی و لهو و لعح را در پی نخواهد داشت. البته بحـث دقیـع و ای جز فریح و  نشود، نتیجه
 فلسفهشناسی و ارحباط آن با  جامعه وط به طرح مباحثی پیرامون فلسفهباره، من حفصیلی در این

اما آنچه در سطح فرهنگ عمومی باید بـه آن حوجـه شـود ایـن  .حکوین است فلسفهحاریخ و 
یک امر  عنوان بهگردد و ثروا  به ثروا باز میاست که احکام حوسعه در سبک زندگی غربی 

 حواند رشد و حوسعه و حکام  را نتیجه دهد. محدود، نمی

، علت تمرک  جمعیت و مبنای تعری  «اف ایی پول در زمان دائم» معنای به. ربا 7

 شهر در تمدن مدرن

زنـدگی در آن، حولیـد ثـروا و جـذب  نحوهپا اولین گام در سارت شهرها و سفارش 
ر نخواهد بـود. ردماا در آن میس ارائهسرمایه است و شهری که در این زمینه موفع نباشد، 

حوزیا برق ضـروری اسـت  دی یک شهر از برق، وجود یک شبکهمن نمونه برای بهره عنوان به
ــه و حوســعه  سبراســاایــن شــبکه  ارحقــایو  امــا هــم ســارت، هــم نگهــداری و هــم بهین

ی که در های سنگین نیاز دارد. راه حل ینهگذاری و صرف هز های جدید، به سرمایه حکنولوژی
سبک زندگی غربی برای این چال  پدید آمده، حضور و مشارکت فعـا  در حولیـد ثـروا و 

طور که حولید  است. یعنی همان« حولید، حجارا و معامالا پولی»دستیابی به سود از طریع 
شـود امـا آنچـه  ر است، حجارا کاالهای حولید شده نیز موجح حولید ثـروا میانبوه کاال سودآو

شـود،  التزایـد می حر باعث دستیابی بـه سـود و ثـروا دائم بی  از همه و در مقیاسی بسیار وسیا
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ی آن کـاالیی وجـود کـه در ازا ررید و فروش پو  و گردش آن در سیستم بانکی اسـت؛ بـدون آن
افزایِی سود را به  نفسه و در طو  زمان دائم در سبک زندگی غربی، پو  فی بیان دیگر داشته باشد. به

 شود. های مرکزی محقع می بانکی و بانک شبکهدنبا  دارد و این امر از طریع 
؛ 1ثروحمنـدحرین کشـور دنیـا شـنارته شـده عنوان بـهسوئیا  ،لذا طبع مطالعاا جدید

، شرایطی فراهم کرده حا بیشتر ثروحمنـدان جهـان، مداکشوری که با حأمین امنیت پولی بلند
کشور دوم  عنوان بهدر امریکا  که همچنانهای این کشور بسپرند.  های رود را به بانک سرمایه

داران از طریـع  بیشترین گـردش مـالی، ثـروا اکثـر سـرمایه جهان از لحاظ ثروا و دارنده
گونه گزارش شده بود که  قالب اینهای ابتدایی ان ردماا مالی به دست آمده است. در سا 

میلیارد دالر است. این  1222مالی و اقتصاد جهانی، در حدود  شبکهحجم گردش دالر در 
کشـورها بـر  همـهحواند داشته باشد جز آن که حوانمنـدی مـالی  اعداد و ارقام چه معنایی می

سـومین  عنـوان بـهکند. انگلیا نیز که در این ححقیـع،  محور قدرا مالی امریکا طواف می
کشور ثروحمند جهان معرفی شده، ثروا جدید رود را از بخـ  بانکـداری و مـالی کسـح 
کرده است. بنابراین شهرهای مدرن و دستیابی به ردماا و امکاناا ناشـی از شهرنشـینی، 
وابسته به حولید ثروا است و مهمتـرین عامـ  در حولیـد ثـروا، سیسـتم بـانکی محسـوب 

« ربـا»نا شده است. در نتیجه، حعریف شهر در سبک زندگی غربی بـه ب« ربا»شود که بر  می
گردد که آثـار ایـن امـور در دسـتگاه کارشناسـی  قدرا گردش مالی شهرها باز می معنای به

 کشور، در مباحث آینده مورد بررسی قرار رواهد گرفت.

در سبک زنهدگی   «توسعه مدیریت» مبنای عنوان بهسرمایه  . قرارگرفتن سود1

 اخالق رذیله)تبدیل  «مدیریت خُرد»و  «مدیریت کالن» شدن مادی علت ،یغرب

 به وص  جامعه مدرن و ساختارهای آن(

رکـن اصـلی در بـاالحرین سـطح مـدیریت  عنوان بـهافزایِی سود سرمایه  هنگامی که دائم
                                                           

 میالدی. 9261در سا   موسسه آلیانز. مطالعاا 6



446  سبک زندگی 

به نفـا  های اجتماعی نیز ها و انواع موازنه ها و حعاد  )مدیریت حوسعه( قرار گیرد، قهرًا حوازن
رورد و ربری از منافا عموم مردم در مدیریت حوازن نخواهد بود. زیرا  رقم می راصقشری 

ی  طبقـه وونه نیسـت کـه حمـامی شـهروندان جـزگ سرمایه در دست عموم مردم نیست و این
، زیردستان باید در محرومیت قرار بگیرند حا از رؤسا مادیهای  ثروحمند باشند. بلکه در نظام

ای در  حبعیت کنند. در دوران پی  از رنسانا نیز همین فرهنگ حاکم بوده و مـردم بـه گونـه
شـدند کـه بـه  داشـته می ور بودنـد و در مـرز زنـدگی و مـرگ نگه گرسنگی و بیچارگی غوطه

ن برای حضور در جنگ اطاعت نمایند حـا مثا ، در برابر امر سلطا عنوان بهاستیصا  بیفتند و 
مند شوند و سیری را حجربه  شود، بهره ی غذایی که به سربازان جنگی داده می حداق  از وعده

ارـالق رذیلـه اسـتوار  براسـاسکنند! در واقا دستگاه کفر و نفاق همواره مـدیریت رـود را 
کشـور حبـدی   ادارههـای  ها و مـد  کنند و امروزه این ارالق را به وصـفی بـرای سیسـتم می

 ادارهذکر و روشن شد کـه مـد  « گفتمان انقالب اسالمی»اند که حفصی  آن در کتاب  نموده
حــرص، حســد، »ی  وصــف رذیلــه 3 براســاس در بخــ  اقتصــاد و حولیــد ثــروا، غربــی

 1شک  گرفته است.« حکاثر، ربا، روض در دنیا»و « اسراف، حفارر، استکبار»، «محرومیت
 ارتصاص ندارد بلکه بـه وصـف جامعـهها  ها حنها به افراد و انسان ه این ُرلعصاف بیعنی اح

آن  نتیجـهجوامـا مـدرن ممکـن نیسـت. در  ادارهغربی حبدی  شده؛ به نحوی که بدون آنها 
دار حمـام  ها در شهرهای غربی، به نفا قشر سـرمایه های حوسعه است که مدیریت حوازن مد 
گیـرد.  شود و به حبا، هی  اعتمادی بین مردم شـک  نمی میشود و اثری از عدالت دیده ن می

آیـد و  درونی پدیـد می حمنیااع به حعل براساسها  ای، روابط بین انسان زیرا در چنین جامعه
تـی کنـد و محب گـران ارحبـاط برقـرار مینیازهای رود، با دی یارضاهر شخصی با محوریت 

رحمی و حجاوز  ر سبک زندگی غربی، بر بیشود. در واقا احکاِم مدیریت حوسعه د ایجاد نمی
اگر نگاه عقالنی و  حکاثر و حفارر مبتنی شده است.و استکبار و استعمار و حرص و حسد و 

                                                           
صورا اجمـالی انجـام شـده و بـرای بحثـی  در این سلسله بحث به« حروری حولید ثروا غربی»بررسی  .6

 مراجعه کرد.« گفتمان انقالب اسالمی»حوان به فص  دوم از کتاب  در این رابطه، می حر حفصیلی
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طلبی نیـز دچـار چـال   الـذ برمبنایانسانی کنار گذاشته شود، سبک زندگی غربی حتی 
همیشـه بـرای حفـظ و  طلبان الذ حواند پایدار بماند و طلبی در این دنیا نمی لذا است زیرا

 حداوم لذا رود دچار اضطراب هستند.

 عنوان به شهرنشینی مدرن و تحلیل قرآنی از سبک زندگی غربیبندی:  جمع .5

 آیین دنیاپرستی

)کـه بـه حنهـایی « نیویورک»هایی مانند  حا  اگر میزان رفاه و حمرکز جمعیت در پایتخت
المللـی اسـت(  فرودگاه بین 8)که به حنهایی دارای « لندن»رراش است( و  آسمان 89دارای 

های زمینی و هوایی وارد این شـهرها  ها نفر از طریع حرمینا  ی رسیده که روزانه میلیونجای به
هـا  ملتها به چیزی جز دزدی و چپاو  و حطاو  و اسـتعمار  این فعالیت نتیجها شوند، آی می

زمین برچیده شد، امـا آیـا  از کره )ص( ها با قیام پیامبر اکرم منجر شده است؟! گرچه بتکده
ارعاب و حهدید مردم، آنان را به رود مشتاق  جای بهشهرها معابد مدرنی نیستند که  این کالن

داران قربانی کنند و در  ضور در این مراکز، حمامی وجوه رود را به پای منافا سرمایهاند حا با ح کرده
و قـوم « فروشی کم»مقاب  دنیا و دنیاپرستی به سجده بیفتند؟! اگر در گذشته قوم شعیح با وصف 

از حفـرعن  حـدیمـدرن بـه  حمـدنبه کفر و شرک در غلتیدنـد، « لواط»عم  شنیا  براساسلوط 
ها با هفتاد وصف از ارالق رذیله، به سجده در برابـر سـبک زنـدگی غربـی وادار  ملترسیده که 

 ، حقیقتی جز این ندارد.مادیشهرها در نظام  ها و کالن شوند و پایتخت می
های  اسـت و مـد  مـادی یارضادر واقا موضوع شهرها در سبک زندگی مدرن، نیاز و 

ی نظم، بر همین مقوله  حوازن و قوانین پدید آورنده کننده های حأمین حوسعه و معادلهمربوط به 
و « ححصـی »، هویـت انسـان بـه مادی یارضااند. برای مدیریت جریان نیاز و  متمرکز شده

حعریف شـده اسـت و بـه همـین دلیـ ، در حمـامی اطالعـاا و اسـناد هـویتی، « اشتغا »
در حقیقـت یـک  شود. چنین هویتی شغ  و میزان ححصیالا مطرح می دربارههایی  پرس 

هـای بـاالی  چون حتـی کسـانی کـه در ردهاست؛ نوع بردگی مدرن را برای بشریت رقم زده 
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اند که در ردمت  گیرند، الجرم در نظامی از سازماندهی مشاغ  حعریف شده شغلی قرار می
داری است. یعنی غیـر از کـارگران سـاده، متخصصـین و مـدیران نیـز در حـا   نظام سرمایه

 دار هستند. در نتیجه، نیروی انسانی و منابا طبیعی و سایر د منافا قشر سرمایهبیگاری به سو
نام « سرمایه»شوند که  ولی برای یک موجود زنده حبدی  میمقدوراا و امکاناا کشورها به سل

دار را در رآس هرم جامعه قـرار داده و ارـتالف  دارد و حیاا اجتماعی پیدا کرده و قشر سرمایه
شـود و  پدید آورده است. این ارگانیزم، موجح حمرکز جمعیـت در شـهرها میطبقاحی شدیدی 

کند و حکنولوژی، ابزاری است که ارحباط  حکنولوژی حرکت می ارحقای سوی بهرود،  بهینهبرای 
 کند. دهد و دستیابی او به شهواا را حسهی  می انسان با طبیعت را افزای  می

هـای وحیـانی شـک  نگرفتـه بلکـه  و گزاره یقـین براساسحقیقت آن است که این روند 
های بزرگ  اوهام و مشتهیاا اه  طغیان ایجاد شده و به همین دلی  است که قدرا برمبنای

سـوز بـه راه  هـای رانمان در صورا بررورد با موانا و مشکالا در راه اهداف رود، جنگ
کشـانند. امـروزه نیـز  ی میهای بسیاری را به نابود وار، جمعیت اندازند و با رفتاری دیوانه می

شـود و در برابـر قـدرا اسـالم و  ردپای رژیم امریکا در حمامی نقاط بحرانی جهان دیده می
رغم نظم و  نظام جمهوری اسالمی به سردرگمی و جنون دچار شده است. از سوی دیگر علی

ان دارد، های حوسعه که در حمامی ابعاد زندگی مدرن جریـ های علمی و برنامه قانون و معادله
های علمی را در حمامی  قوانین و قاعده همهمدرن پدید آمده که  حمدنای به نام مافیا در  مقوله

کنـد و  نـه و قضـائیه عمـ  میشـته و فراحـر از قـوای مجریـه و مقنکشورهای دنیا زیرپـا گذا
هـایی  ها و سارتارها و روند حکام  جامعه را عماًل بـه سـخره گرفتـه اسـت و جنایت سیستم

نند قاچاق انسان و قاچاق کودکان و قاچاق اعضای بدن و قاچاق مواد مخدر را در سراسـر ما
دهد. این در حالی است که صاحبان این سبک زندگی، عموم مـردم را بـه  جهان گسترش می
کنند  ی از سود و حقوق و امکاناا حوصیه میمعینقناعت به میزان  معنای بهریاضت اقتصادی 

کننـد و از هـر راه ممکـن بـه چپـاو   آور را درو می ود سـودهای سرسـامکه ر اما با وجود آن
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کرده نیـز قـانا نیسـتند بلکـه از  معینپرستی برای آنها  مادهها مشغولند، به قواعدی که  ملت
جـوالن آنهـا در کشـورهای مختلـف، بـه دنبـا   اری با باندهای مافیایی و اجازهطریع همک

دستیابی به سود بیشتری هستند! باید حوجه داشت که این فجایا ناشی از یـک رونـد جبـری 
نیستند بلکه عوارض قهری این سبک زندگی هستند. متاسفانه این سبک زندگی کـه سراسـر 

ندگی زیبا معرفی ز عنوان بهزشتی و پلیدی است و کرامت و حقوق بشریت را لگدما  کرده، 
کـه حنهـا سـطح او  از مـدیریت غربـی را شـک   ـــهـای موجـود  شود و با حکیه بر نظم می
 براسـاسهـا زنـدگی رـود را  گیرد که غربی این ححلی  در ارتیار متدینین قرار می ــ دهد می

 د هستند!بی  از مسلمین به رعایت نظم مقی اند و قرآن سامان داده



7 
عد عنوان به تئوری تولید اطالع در سبک زندگی غربی تئوری » ب 

آیین سازی برای  و ابزار فرهنگ «تولید ثروت و قدرت
 دنیاپرستی )مدرنیته(

 «قدرت، اطالع، ثروت» ه تئوری تولیدِس قالب در «توسعه مدیریت»ضرورت بررسی  .4

حوسـعه، حـوازن و » سه سطح مـدیریت برراسته از غربی، احکامبرای نقد سبک زندگی 
دارد کـه نسـبت بـین « یضـرائح فنـ»، احکام حوسعه ریشـه در در این میان بیان شد.« نظم

 ،حوسـعهمربوط بـه مـدیریت احکام  دیگر، عبارا به 1کند. را حمام می« ها مد »و « حکام »
حرـوری حولیـد » و احکـام« ید اطـالعحروری حول»، احکام «حروری حولید ثروا»همان احکام 

حوسعه در ابتدا منحصـر بـه موضـوع  زمینه باید حوجه داشت که نظریه . در ایناست« قدرا
های جدیـد حوسـعه و  گیری نظریـه اقتصاد بود و بر رشد اقتصادی حمرکز داشت. اما با شـک 

صه اقتصاد فراحر حالش شده حا روند حوسعه از عر« جانبه پایدار و همه ی حوسعه»طرح ادبیاا 
فرهنگ و سیاست را نیز به دست بگیرد حـا ابعـاد فرهنگـی و  ود و مدیریت ححو  در عرصهر

سیاسِی یک جامعه با استراحژی اقتصادی آن هماهنگ شود و حکام  و پیشرفت اجتماعی بـه 

                                                           
نقـد و بررسـی نظـام »های اداره کشـور، در کتـاب    بـا مـد . بحث حفصیلی پیرامون نسـبت بـین حکامـ6

 گیری است. از انتشاراا حسینیه اندیشه قاب  پی« داری در سه سطح ُررد، کالن، حوسعه سرمایه
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کـه در ایـن  ــنیز « مدیریت حوسعه»جانبه حبدی  گردد. متناظر با این روند،  یک حرکت همه
ها( معرفی شـد  ها( و مدیریت ُررد )نظم امر حاکم بر مدیریت کالن )حوازن عنوان بهاحث مب
، «حروری حولید ثـروا» براساساست و « سیاست»و « فرهنگ»، «اقتصاد» دارای سه ُبعد ــ
کنـد کـه حمـامی  ، احکـامی را معـین می«حرـوری حولیـد قـدرا»و « حروری حولیـد اطـالع»

 سـوی بهو از ابعاد مختلف، جوامـا انسـانی را  شود شام  میهای حیاا اجتماعی را  عرصه
 دهد. ظرفیت سوق می ارحقایرشد و حکام  و 
مـدیریت حوسـعه  مثابه ابعاد اصلی هجریان ارالق رذیله در این سه حروری )ب هنگامی که

فهم احکـام حوسـعه از قـرآن  سوی بهحوان به حدریج  روشن شود، می در سبک زندگی غربی(
حبیین این حقیقت فراهم رواهد شد کـه  زمینهکریم حرکت کرد. یعنی در انتهای این بحث، 

قرآن کریم دارای احکـام حوسـعه، احکـام حعـاد  و احکـام اعتمـاد عمـومی اسـت. اساسـًا 
انـد از حو همین احکام حعریف شود؛ زیرا همین احکام اسـت کـه می براساساعتقاداا باید 
کند. اما در این مرحله از بحث، فعاًل به نقد سبک زندگی غربی صیانت  ملتاعتقاداا یک 

ه آن، مشـخص شـود کـ نتیجهشود حا در  نگاه انسانی و آمارهای موجود پردارته می براساس
غربـی  حمـدنانسانی و بررالف شعارهایی است کـه در  حمامی ابعاد این سبک زندگی، ضد

 گردد. بشر و... مطرح میپیرامون انسانیت و حقوق 

و ابه ار  « تئهوری تولیهد ثهروت و قهدرت    »عنوان بُعد  هب . تئوری تولید اطالع2

 (مدرنیته)آیین دنیاپرستی برای سازی  فرهنگ

مرکزی بـرای حولیـد کـاال،  عنوان به« کاررانه»در مباحث گذشته، با حبیین ابعاد مختلف 
حـا  مـادی یارضـانیـاز و  براسـاسگیری آن  و شک « اقتصادی»سبک زندگی غربی در ُبعد 
موضوع علم که  ــ حروری حولید ثروا در سبک زندگی غربی بیان حدودی حشریح گردید و با

 از سـود سـرمایه مـادی یارضـانیـاز و جریـان  روشن شد که ــریزی است  اقتصاد و برنامه
و احکـام  در مدیریت کـالن ها حوازن همه و رددر مدیریت ُر  ها نظم یحمام کند و بعیت میح

در  فرهنـگ عرصـه شود. حا  بایـد بـه بررسـی افزایی سرمایه طراحی می حوسعه به نفا دائم
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شـود کـه  از چگونگی حولیـد حرـوری اطـالع معلـومحا با بحث  سبک زندگی غربی پردارت
 شود. ارحکاز و وجدان سارته میهای جهان،  ملتچگونه برای 

« پسند اجتمهاعی »گیری مراک  تولید  . تبیین تئوری تولید اطالع با توجه به شکل4/2

 ها و...( در شهرهای مدرن ها، بوستان ها، استادیوم )سینما، رسانه

و حولید کاال و حصرف در طبیعت و حسخیر  ارضادر واقا شرون بشر حنها محدود به نیاز و 
آن محدود نیست بلکه برای ححقع حدابیر عق  رود در جهت گـذران زنـدگی، بـه معاملـه و 

نیز محتا  است و باید از زبان و سخن « برقراری ارحباط»رالصه به  طور بهدادن و ستاندن و 
مثا ، کاالهای حولیدی  عنوان بهو کالم استفاده کند حا مقاصد رود را به دیگران انتقا  دهد و 
 رود را بفروشد و کاالهای مورد نیاز رود را از دیگران بخرد.

پا در شهر و شهرنشینی، غیر از کاررانه و حولید کاال برای حأمین نیازهای اجتماعی، به 
های مختلف برای اغـراض  رحباطست و حاص  اا حولید ارحباط و مراکز متناسح با آن نیز نیاز

ها و جوامعی رواهد بود که به دنبا  زندگی  های اجتماعی برای انسان«پسند»حأمین  د،متعد
حنفر از بوی بد یا می  به پرستی( هستند. البته پسندها و ناپسندهای فطری )مانند  )هوی مرفه

ها وجود دارد اما آنچه در شـهر محقـع  طبیعی و قهری در حمامی انسان طور بهروش(  رائحه
است. بر این اساس، باید به این نکته حوجه  «پسندها و ناپسندهای اجتماعی»شود، حولید  می

گشت، ارحباطـاا و پسـندها  باز می« حروری حولید ثروا»گونه که حولید کاال به  کرد که همان
ی بـرای حولیـد ها محلـ طور کـه کاررانـه لذا همان است.« حروری حولید اطالع»مبتنی بر  نیز

ها و  ها، باشـگاه های سینما و حراحر، فرهنگسـراها، کنسـرا سالن کاالست، در مراکزی مانند
ها  ای و سایر رسـانه های ماهواره ها، شبکه ها، دانسینگ ها، کاباره های ورزشی، پارک استادیوم

پسند اجتمـاعی  ــشود  داران و مترفین حأمین می های سنگین آنها، حوسط سرمایه که هزینه ــ
 1کند. یابد و ارالق و باورهای شهروندان حغییر پیدا می گردد و حوسعه می حولید می

                                                           
حـوان بـه  جریان دارد به دقت روشن شود، در آینده می« حولید پسند»البته اگر مظالم و مفاسدی که در شیوه مدرن  .6

 ی ایمانی در مساجد و هیأا شک  بگیرد و حغییر پیدا کند و ارحقا یابد. ه پسند جامعهسمتی حرکت کرد ک



 427 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

)تغییهر مقیها  در    راب ه انسان با طبیعهت  ارتقایعوامل انسانی با هدف  . بهینه2/2

 موضوع تئوری تولید اطالع عنوان بهتولید ثروت و تکنولوژی( 

حولید ثروا در سبک زندگی غربی روشن شد که این امـر  حروری البته در هنگام بحث از
حکنولـوژی  حوسـعهکاماًل به حکنولوژی وابسته است و لذا حوسعه و پیشرفت در مدرنیتـه، بـه 

که با فکر و ححقیع و  حکنولوژی شوند ارحقایحوانند باعث  می حنها کسانیشود. اما  حعریف می
رواهد بـا فعالیـت  دارند. یعنی کسی که می پژوه  مداوم، حوانایی حغییر وضعیت موجود را

دهد و سطح بعدی حکنولوژی را  ارحقا باالحر مرحله ی رود، ظرفیت موجود کاررانه را بهعلم
رـود  نسبت به سطح قبلی و ظرفیت پیشین جدیدی را های انسانی نمندیپدید آورد، باید حوا

های  نـوط بـه پـرورش انسـاندیگر، حولید حکنولوژی جدیـد م عبارا بهبه دست آورده باشد. 
روز شـد و در  بـه رـاصجدید است و هنگامی که انسان از طریع پـرورش در یـک محـیط 

حواند سطح جدید حکنولوژی را به ارمغان بیـاورد و در نتیجـه،  ظرفیت نوینی قرار گرفت، می
 سود سرمایه و حولید ثروا را افزای  دهد.

شهوات  و تمنیات از طریق دسترسی به انسان« حسی، عقلی، روحی»ابعادِ  بهینه .7/2

 غربی در تئوری تولید اطالع

دهنـد حـا  ها را پرورش می داری و سبک زندگی غربی، چگونه انسان حا  در نظام سرمایه
د؟ روشن است که این کار بـدون نحولید ثروا، به سطح باالحری از آن نائ  شو از سطح او 

روحی، »های  زمینه همهیست و لذا بشر باید در ن میسررسیدگی به حمامی ابعاد وجود انسان 
گونه که بـرای دسـتیابی بـه  رو همان روز شود و نشاط داشته باشد. از این به« عقلی و جسمی

ای، شـکار و... روا   قدرا و نشاط جسـمی در دوران پـی  از رنسـانا، ورزش زوررانـه
روی آب و... پدیـد  های نوینی از قبی  فوحبا ، گلـف، حنـیا، اسـکی داشت، امروز ورزش

هایی مانند رقص، موسیقی و... شک  گرفته است. این امـور نیازهـایی اسـت  آمده و فعالیت
قوای جسـمی رـود بهینـه شـود و بـا  زمینهکه در سبک زندگی غربی حولید شده حا انسان در 
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کـه  های بعـدی را داشـته باشـد. همچنان یافتن در این بخ ، حوانایی انجام رسـالت پرورش
ها، مطبوعاا، مجالا، طنز و مراکز مربوط بـه آن باعـث  ب، رمان، فیلم، سریا ، رسانهکتا
د روحـی و مورد نظر، در بخ  عقلی و فکری نیز محقع گردد. امـا در ُبعـ شود که بهینه می

ی در برابـر افـراد قـرار تنـوعد و مهای جنسـی متعـد برای ایجاد وضعیت روانی بهینه، ارحباط
اس رسـتگی و ماللـت و کسـالت نشـوند. یعنـی اگـر طبـع بررـی گیرد حا دچار احسـ می

ها پانصد مرکز پژوهشی در فرانسه وجـود دارد کـه پیرامـون مسـائ  جنسـی ححقیـع  گزارش
صوص به رود است و هماننـد طراحـی آن است که این امر دارای بازار مخ دلی  بهکنند،  می

جنسـی  رابطهن ُمدهایی برای مدر حمدنمداوم، در  صورا بهپوشاک و روراک  عرصهد در مُ 
شود حا نیروی انسانی در حالت سکون و روزمرگی قـرار نگیـرد بلکـه همـواره  نیز طراحی می

 سطح حکنولوژی افزای  دهد. ارحقایرود را متناسح با  حأثیرسرعت و دقت و 
روحـی نیـروی انسـانی در سـبک زنـدگی غربـی  ارحقـاییکی دیگر از اموری که باعث 

شود، حوصیه به افراد برای شکستن هنجارهای قبلی اسـت. البتـه مقصـود از هنجارهـای  می
قبلی در اینجا، هنجارهایی نیست که مربوط به دوران قب  از رنسانا بوده است. زیرا واضح 

حوانـد قابلیـت  کسـی نمی ای، های باستانی و زوررانه مثا  با انجام ورزش عنوان بهاست که 
های بسیار بلند را به دسـت  های نوینی همچون چتربازی و پریدن از ارحفاع الزم برای ورزش
گذشته هم باشند، بایـد شکسـته شـده و  رهای قبلی حتی اگر مربوط به دههآورد. بلکه هنجا

ن روند، نیروها کنار گذاشته شوند حا انسان در برابر هنجارها و شرایط جدید قرار گیرد و در ای
 ی ظهور برسد. هو استعدادهای نوینی از او به منص

هشهی، آموزشهی،   وپژ» ههای  گیری عرفان و مناسک مادی از طریق محیط . شکل1/2

 انسانی قوایظرفیت  ارتقایدر  آن تأثیرو  «فرهنگی

شود که  های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی با این هدف طراحی می عالوه بر این، محیط
انسانی برای مشارکت در حولید کاالی جدید و حکنولوژی نوین و رفتار متناسح با این نیروی 
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بپـردازد و  مـادیا از نـوع ا، پرورش پیدا کند و همانند عرفا به حمـرین و ریاضـت امـه پدیده
شود، در اردوهایی شـرکت کنـد یـا عمـ  بـه  هایی که در عرفان به آن حوصیه می هچل جای به

های آن به مراحح از  دوری از محیط رانواده و ...، مرارا دلی  بهرد که ی را بپذیراصمناسک 
ها و حضور در این  ححم  ریاضت نتیجهاعتکاف و سایر ریاضاا مذهبی بیشتر است. البته 

هـای  های جهـانی و المپیـک و دریافـت جایز ها در او  رود، به دست آوردن مـدا  محیط
 وم مختلف است.پژوهشی و علمی همانند نشان نوب  در عل

ی ذی  حوجه شود و سپا ححلی  عمیقی از آنها  برای حبیین این مطلح، باید به چند نمونه
ارائه گردد. همانند یک متخصص ایرانی که با سـفر بـه رـار  از کشـور بـرای ححصـی  در 

ی دکتری و احمام آن در حداق  زمان ممکن و با باالحرین نمره، از دانشگاه مح  ححصی   دوره
ای برای رسیدن به این هدف در ارتیار او بگذارنـد. بـه او  بود حا برنامهرود دررواست کرده 

روز حنها چهار ساعت بخوابد و در  گفته شده بود که برای دستیابی به این هدف باید در شبانه
کـرد کـه بایـد فشـارهای  ساعاا باقیمانده به مطالعه و ححقیع بپردازد. این شخص گمان می

  به این برنامه متحم  شود زیرا مجبور رواهد بود در ساعاحی روحی زیادی را در جریان عم
که همگان مشغو  استراحت و حفریح هستند، به ححصی  مبادرا کند. اما هنگـامی کـه در 

ی دانشگاه شده بود و جمعیت زیادی را دیده بود که با شور و شوق در  شح وارد کتابخانه نیمه
یط جدیدی قرار گرفته که نیروهـا و اسـتعدادهای حا  مطالعه هستند، فهمیده بود که در شرا

رساند و در  های جدیدی از انسان را به ظهور می آورد و قدرا درونی را او را به فعلیت در می
نهایت حوانسته بود در مدا یکسا  و با باالحرین نمره، مدرک دکتری رود را از دانشگاه معتبر 

چنان فشاری قرار گرفته بود که با پایـان که این شخص ححت  رارجی دریافت کند. در حالی
ده  ـــکه ناشی از ُبعـد مسـافت بـود  ــساعت  94دوره و هنگام بازگشت به ایران و در طو  

ی دیگر در همین زمینه، اظهار نظر یک رانم نخبه بـود  کیلو به وزن  اضافه شده بود! نمونه
کشـور در صـورا دریافـت  از که در هنگام مواجهه با سوا  ربرنگار پیرامون سفر به رار 
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یک مادر متعهد نسبت به رشد  عنوان بهکرد: این کار را  همکاری، صریحًا ابراز می نامه دعوا
فرزندان  حتمًا انجام رواهد داد زیرا یکی از اقوام رود را که از نظر درسی در سطح کـاماًل 

ن در محـیط آموزشـی پایینی قرار داشته، مشاهده کرده که پا از سفر بـه رـار  و قرارگـرفت
مانـدگی  ماندن در کشور، احساس عقح باقی دلی  بهکشورهای پیشرفته، از او جلو افتاده و او 

کند. لـذا بایـد فرزنـدان رـود را بـه کشـوری ببـرد و در محیطـی قـرار دهـد کـه چنـین  می
 هایی را برای آنها ایجاد رواهد کرد. حوانایی

اههداف مهادی در    سهوی  بهه « گ ینشیانگی شی، پرورشی، »نظامات  دهی . جهت5/2

 تئوری تولید اطالع غربی

انگیزشی، پرورشی و »های  فرهنگ در سبک زندگی غربی، حوسط دستگاه در واقا عرصه
کنند، آنهـا را پـرورش  شود که برای نیروی انسانی، انگیزش ایجاد می مدیریت می« گزینشی

ها با هدایت و کنتـر   زشی، رسانهپردازند. در بخ  انگی دهند و سپا به گزین  آنها می می
شوند که باید در حولید ثـروا و  می هایی نگیزش اجتماعی برای انسانافکار عمومی، باعث ا

 ارائهی در راصهای  کیفیت کارگیری بهسود بیشتر مشارکت کنند و این مهم از طریع حولید و 
ود. در بخـ  شـ های گفتگومحـور محقـع می اربار، سارت فیلم و سریا  و پخ  برنامـه

ها، اردوهـا،  ها، روابگاه ها، رستوران ها، پارک پرورشی، مراکزی مانند سینماها، حراحرها، هت 
ها و... فعا  هستند و از کودکـان رردسـا  حـا جوانـان و  مهدهای کودک، مدارس، دانشگاه

 های آن، ردمت نظـام دهند که یکی از نمونه میانساالن و سالمندان را ححت پوش  قرار می
مثابه ظلم و ححمی  و  هیک از این حدابیر ب ی اجباری در عنفوان جوانی است. البته هی  وظیفه

شناسـی، بـرای حوجیـه آنهـا  شناسی و جامعه های روان شود بلکه استدال  فشار شنارته نمی
 ـــها باید از اشتغا  به روابط رانوادگی و همسایگی و ارحام و...  گردد. لذا انسان مطرح می

رار  شوند و در سطح روابـط  ــشود  ُررافاا گذشتگان دانسته می عنوان بهر این نگاه که د
عرفـان »حکنیکا  قرار بگیرند. در این صورا است که برری اقشار بـه رصـوص نخبگـان، 
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های سفید امضـا و اسـتفاده  مندی از مواهبی مانند چک بهره دلی  بهرا رواهند چشید و « مادی
 همهبازی با دنیا احساس مستی پیدا رواهند کرد.  ین سطوح رفاه، از عشعبدون قواعد از باالحر

ه، شـدهم کـه  شود حا این نخبه یا مغز متفکر حتی برای یکبار در سا  ها پردارت می این هزینه
 ححقیقاحی جدیدی ارائه دهد که موجح حسخیر بازار و دستیابی به سودهای نجومی شود.  ایده

کید    و پلیدییکردن مفاسد و رذا حجربهزینشی بر اما در بخ  گ شود  میهای مختلف حأ
مانعی در برابر ارحکـاب  مثابه بهو سایر امور فطری و وجدانی که  ی رودداری و حیا حا روحیه

ها هستند، از بین برود و انواع ظلم و سـتم و سـرقت و غـارا و حجـاوز بـه  جنایاا و حعدی
ی  شود و کسانی کـه اهـ  ایـن اوصـاف زشـت حقوق دیگران به امری عادی و عمومی حبد

گردند. در واقا  حلقیعرضه  مانده و بی افراد نادان و جاه  و عقح عنوان بهنباشند، در جامعه 
 ـــو نه فقط افراد  ــداری، ارالق رذیله به فرهنگ جامعه  برای گزین  افراد در نظام سرمایه

کند و حمامی هفتـاد و  را همراهی میشود و محیط اجتماعی نیز هوای نفا درونی  حبدی  می
ایـن  همـهگردد امـا  ، حروریزه می1جنود جه  در روایاا معرفی شده عنوان بهپنج وصفی که 

ُرلـع اسـتکبار  کـه همچنانشـود.  ها با عناوین جذاب دیگری به جهانیان معرفی می پلیدی
بـه  مـادیاا لـذ سطح موجود از ارحقایها برای  یا ححم  سختی« اعتماد به نفا» عنوان به

حتی طبـع بررـی آمـار، حـدود  شود! معرفی می« صبر و فداکاری» عنوان بهسطحی باالحر، 
های  چه  درصد از کودکان متولدشده در امریکا، حاص  ازدوا  رسمی نیستند و شناسـنامه

آن است که زنا در  معنای بهوالدینی است؛ یعنی پدر یا مادر قانونی ندارند. این روند  آنها حک
به پذیرش رسیده و جمعیت زیادی از آنها زنازاده هستند و نه حنها این آمـار را  ملتمیان یک 
انواع حدابیر بـرای اطفـا  ذبلکه احخا ،بینند کنند و هی  مشکلی در این وضعیت نمی اعالم می

دهند. لذا در  ت در مقاب  حمامی مردم جهان نمای  میشهوا جنسی را به اسم عشع و محب
شـود یـا در  های معروف، عالوه بر منوی غذا، لیسـتی از زنـان هـرزه و فاسـد ارائـه می هت 
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کشور این شود و دولت  یح میحصو نینی برای ساماندهی به صنعت فحشاپارلمان حایلند، قوا
 کند. حساب باز میفروشی  ساالنه، بر ارز حاص  از صادراا حن در بودجه

 حلقـیامری ضدارزش در سـبک زنـدگی غربـی  عنوان بهیک از روندهای فوق  البته هی 
 شده در جامعـه هنجارهای پذیرفته سازی در جهان، این امور را به شود زیرا صنعت فیلم نمی

ا ای که به زبان هنر درآید، بنیان روابط اجتماعی ر جهانی حبدی  کرده است. در واقا هر مقوله
اسـت کـه « رشونت، هیجان و سکا»دهد و زیرسارت هنر امروز نیز حرکیبی از  شک  می

باری ناشـی از  ها حعمیم پیدا کند. چنـین وضـعیت فاجعـه ملتباعث شده این امور در میان 
کنـد و از  کردن و شکستن هنجارهای قبلـی دعـوا می فرهنگی است که همگان را به حجربه

ُبرد اهداف  ای جرآا و جسارا روحی بیشتری هستند و در پی این طریع، افرادی را که دار
کند و آنها را در راستای آیین دنیاپرسـتی در شـک   کارآیی بیشتری دارند، شناسایی می مادی

های مختلف  گیرد و این عناصر را به ردمت باندهای مافیایی که در عرصه مدرن آن بکار می
 آورد. مشغو  فعالیت هستند، در می

 کهارگیری  بهه از طریق  «تئوری تولید اطالع غربی»در  اخالق رذیلهدن ش هادینهن .6/2

 بخش هنر و رسانهمعادالت پیچیده علمی در 

 ای سـه دسـتگاهدار« فرهنگ سبک زندگی غربی در عرصه»یا « عهفرهنگ حوس»بنابراین 
سـبک زنـدگی غربـی در »است که در هماهنگی کامـ  بـا « انگیزشی، پرورشی، گزینشی»

هایی بـا ایـن ارـالق و اوصـاف پـرورش پیـدا  کند. زیرا اگر انسان عم  می« اقتصاد هعرص
بخ  مربوط به حولید ثروا نیز ممکن نخواهد بود. البته برای مـدیریت حمـامی  ادارهنکنند، 
هایی علمی حوسـط مراکـز دانشـگاهی و  های انگیزشی و پرورشی و گزینشی، معادله دستگاه

هـای  های حلویزیونی، کمپانی ها، شبکه رسانه لذا مدیریت و راهبریشود.  لید میپژوهشی حو
های علمی که برای  سازی و... به دست نخبگان است و همانند حقسیم کار سازمانی و فرمو  فیلم
های  گیـرد، معادلـه بخ  اقتصادی و افزای  سود سرمایه حولید شده و مورد استفاده قـرار می اداره
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هــای  آیــد و فعالیت فرهنگــی و روابــط انســانی نیــز بــه دســت می صــهعرای در  دقیــع و پیچیــده
هایی بـرای مـدیریت فرهنـگ را رقـم  گیری سـازمان های پژوهشی در این موضوع، شک  سازمان

سـازی در ایجـاد  حادثه»شود، ارحباط و حباد  فرهنگی نیست بلکه  زند. در نتیجه آنچه واقا می می
رغم وجـود ادیـان و مـذاهح مختلـف و  ه نحوی کـه علـینام دارد ب« ارحکاز و وجدان اجتماعی

د در سراسر جهان، یک فیلم هالیوودی حوسط بی  از نیمـی های متعد ها و مذاق ع و فرهنگیالس
 شود. جهانی واقا میاز جمعیت جهان حماشا شده و مورد پسند 



8 
 عنوان به« نشیانگیزشی، پرورشی، گزی»نظامات  تحلیل از

و نقش آنها  در سبک زندگی غربیساختارهای تئوری تولید اطالع 
 برای جامعه مادیدر ایجاد اخالق و پسند 

آمارهای میهدانی؛   براسا . تعمیم باندهای مافیایی به تمامی ابعاد حیات بشر 4

 تئوری تولید اطالع غربی عنوان الزمه قهری هب

رغم  اطالع غربی باید به این مساله حوجـه کـرد کـه علـی برای حبیین سارتارهای حروری حولید
های  ی سـاالنه و برنامـهها حکیه به محاسباا علمـی و نظـم و قـانون و حـوازن و معادلـه و بودجـه

ای بـه نـام بانـدهای  انداز و... در زندگی شهری و مدیریت غربـی، مقولـه حوسعه و چشم ساله پنج
رواهانـه و  ت که معنایی جز رفتارهـای فراقـانونی و زیادهغربی پدید آمده اس حمدنمافیایی نیز در 

نمونه، در کشور ایتالیا که یکـی از هفـت کشـور  عنوان بهکردن نظم و قواعد موجود ندارد!  لگدما 
و  1رسـد! میلیارد دالر در سا  می 692صنعتی جهان است، گردش مالی مافیا به رقمی در حدود 

های مافیـایی حعلـع دارد و  ر این کشور یا مستقیمًا به رانوادههای بازرگانی د هنوز بزرگترین شرکت
کـه در  کننـد. همچنان های کالنی بـه مافیـا پردارـت می شود و با  یا به نحوی به آنها مربوط می

میلیارد دالر در سیستم بانکی  69، 6339شود در سا   مورد قدرا مافیا در کشور روسیه گفته می
 یها باندهای مافیایی در کشـورهای ا نشده است! طبع برری ارزیابیاین کشور گم شده و هرگز پید
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های مافیایی در جهان به شمار  حرین سازمان مانند امریکا، ژاپن، چین، مکزیک و اسرائی ، از قوی
 6122در سراسر جهـان در حـدود  مخدر موادروند. یا طبع برری آمارها گردش مالی مافیای  می

که روشن است این حجم از ثـروا و گـردش آن، بـدون همـاهنگی بـا  1میلیارد دالر برآورد شده
 پذیر نیست. مراکز قدرا سیاسی و اقتصادی جهانی امکان

آمیز و  ی از مافیا در رابطه با گانگسترهایی است کـه بـه اعمـا  رشـونتیابتدا حصورگرچه 
مـامی ابعـاد زنند اما واقعیت آن است که باندهای مافیایی در ح های مسلحانه دست می جنایت

شـویی و اعطـای مـدارک  زندگی مدرن حضور دارند: از مافیـای ورزش و مافیـای هنـر حـا پو 
ــازمان ــو  و فســاد س ــ  پ ــگاهی در مقاب ــتم اداری و منفعت دانش هــای  طلبی یافته در سیس

سیاستمداران در دوران حضور در قدرا. از مافیا در محاکم و ررید و فروش احکام قضایی با 
دهند. از مافیـا در نظـام  در پلیا که نظم عمومی را موضوع ررید و فروش قرار می پو  حا مافیا

غیرقـانونی حـا مافیـا بـرای غـارا  صـورا بههای سـودآور  آوردن پروژه دست مهندسی برای به
ها کـه  زدگان و سایر حواد  غیرمترقبه. از مافیای زندان زدگان، زلزله های مردمی به سی  کمک

کنـد حـا حبـاد  رسـمی جاسوسـان بـین    جنایتکاران از حـبا فـراهم میشرایط را برای ررو
کشورهای مختلف. از مافیای هالیوود و سینمای جهان حا مافیا در امور فرهنگی از قبی  صنعت 
چاپ و نشر و کتاب و رمان و... . این روند حا جایی ادامه پیدا کرده که فساد در شورای امنیت و 

هـا بـه  ملتهای این نهادها با منـافا  گیری حصمیم مل  و حضاد های مختلف سازمان یونکمیس
هایی هستند کـه هـر از  امری واضح و آشکار حبدی  شده است. البته عناوین فوق حنها سرفص 
کـه  گـردد؛ عـالوه بـر آن چندگاهی، آمار مربوط بـه آن حوسـط مراکـز آمـاری غـرب اعـالم می

شود!  جویی در این موضوعاا برگزار می چارههای متعددی در کشورهای پیشرفته برای  همای 
های مذکور حنها بـرای کـاه   و حالش ها معنایی واقعی ندارد جویی ها و چاره البته این همای 

 ی قهـری الزمه عنوان بهزیرا فسادهای مافیایی  شود بار انجام می درصدی از این آمارهای فاجعه
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ی گـذرا بـه قـدرا مافیـا در  م اشـارهرغ علـییعنـی  1.اسـت سبک زندگی غربی پذیرفته شده
های غربی، این سوا  مطرح اسـت کـه چـرا  های آنان در رسانه کشورهای جهان و آمار فعالیت

شود؟ چرا وجـدان بشـری در برابـر  باره دیده نمی العملی از مردم و نخبگان جهان در این عکا
پرسـ  اساسـی این وضعیت سکوا کرده است؟ برای پاسخ بـه ایـن سـواالا بایـد بـه ایـن 

 رسد؟ مدرن، چگونه امور فاسد و باط  به پذیرش عموم می حمدنپردارت که در 

اخالق رذیلهه بهر    میِدانشگاه عمو عنوان به ها رسانه عملکرد غیرانسانیابعاد  .2

 (نظامات انگی شی) محور هنر مادی

دسـتیابی بـه  مافیا در حمامی ابعاد سبک زندگی غربی جریان پیـدا کـرده و بـرای در واقا
رسـانی و هـدایت  دنیوی، انسانیت به هی  انگاشته شده است. اما در هنگـام اطالع حمنیاا

ا های رفـاه و لـذ شود، فتح قلـه به نمای  گذاشته می چه ها، آن افکار عمومی حوسط رسانه
ی که در جنگ با رود و ردای متعا  دارند، زندگی پلید رود را در او  باست. یعنی با حعص

ای مشـاهده  مـاهواره شـبکهکنند که انعکاس آن در هـزاران  حصویر می مادیو جما  جال  
ها طراحی شده که اولین  ها و کارکردهای مختلفی برای این شبکه گذاری شود. البته هدف می

کـه  بـدون آنآنها، حبلیغ مداوم کاالهای جدید و حشریح رصوصیاا و کارآمـدی آنهاسـت؛ 
االها به میان آورند. سپا با گذشت زمان و پایان سودآوری این ک سخنی از عوارض و مضار

گیری از آن و در جریان حنازع بر سر دنیاست که بـه حبلیـغ  کاال یا با هدف حذف رقیح و با 
شود حا فضا برای پذیرش عموم نسبت به کاالهایی که در  عوارض کاالهای قبلی پردارته می

ای آن اسـت کـه  های مـاهواره کـارکرد دیگـر شـبکه 2آینده به بازار رواهند آمد، فراهم شود.
                                                           

ـتیژ و عقح رسد همین حالش  گرچه به نظر می. 6 نمانـدن حمـدن غربـی در برابـر  های حـداقلی نیـز ناشـی از حفـظ پرس
ای بـرای ایـن  آمـد، بعیـد بـود کـه انگیـزه ی انسانی انقالب اسالمی است و اال اگر انقالب اسالمی پدیـد نمی جاذبه

 .های ابتر ایجاد شود کوش 

ای فراهم نماید حا برای بشریت روشن شـود  بارک جمهوری اسالمی در ادامه حرکت حکاملی رود باید زمینهلذا نظام م .9
ـتیابی بـه حکنولـوژِی رـدمت بایـد به سـوی  که این حکنولوژی، حکنولوژِی شهوا و رفاه ضدانسانی است و بـرای دس

ـ که از حعابیر دقیع مقام« رفاه منطقی»هایی حرکت کند که  آوری فن ـ به ارمغان بیاورد. راـ   معظم رهبری استـ 
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ها و رردادهای ورزشی، هنـری، علمـی و... کـه  ها، کنفرانا ، همای ااها، مراسم جشن
شود حا بمباران  زنده و مستقیم پخ  می صورا بههای مختلف از دنیاست،  مندی بهره معرف

 شود.روزآمد انجام  صورا بهمدرن  حمدنحبلیغاحی پیرامون دستاوردهای 
گردد که در آنها روش عبـور  هایی پخ  می ها و سریا  ها، فیلم که در این شبکه همچنان

ورسم حسخیر افراد بـه نفـا مشـتهیاا رـود آمـوزش داده  و راه مادیهای زندگی  ورم از پی 
هایی کـه  به عقبـه« 1و ما ادراک ما العقبه»شود. یعنی اگر در قرآن کریم با آیاحی همچون  می

هایی به نمـای  در  ها عقبه ها و سریا  اید از آنها عبور کنند اشاره شده، در این فیلممنمنین ب
آید که حا در قالح یک دانشگاه عمومی برای مردم روشن شود که در جهت پرسـت  دنیـا  می

های ناشی از آن مقابله نمود! لـذا بـه  ی محیط اندارت و با چال  باید چگونه پنجه در پنجه
شـود دزدی، سـرقت، قتـ ،  یح و با زبـان هنـر، بـه عمـوم نشـان داده مینحوی علنی و صر
چه مراحلی و با  ن شهواا جنسی و... چگونه و در طیکالهبرداری، حأمی جنایت، ارتالس،

گیرد و عالوه بر این، شخص یا اشخاصی که در فیلم به انجـام  فی انجام مییرعایت چه ظرا
داشـتنی معرفـی  قهرمان یا شخصیت مثبـت و دوست انعنو بهاند،  این افعا  پلید مبادرا کرده

اربار و اطالعـاا و آمارهـا و نمودارهـایی  ارائهای همچنین به  های ماهواره شود. این شبکه می
ِکـن  »آنها، دنیا است اما بنا به حوصیف قرآنِی  زند که محور اصلیپردا می رِ  َشـَرَح  َمـن   َوَلَٰ ُکف   ِبـال 

ًرا دهند و اربـار مربـوط بـه مافیاهـا را  مشکالا را در حاشیه قرار میها و  اربار چال « 2َصد 
 نمایند که حساسیت عمومی نسبت به آن برانگیخته نشود. کنند یا به نحوی مطرح می پنهان می

و « انسهانی » ،«الهی»توجه نظام اسالمی به تعادل و توازن بین ابعاد  ضرورت .7

 ای غرب نگ رسانهدر مقابل خ ر فره ؛در عرصه فرهنگ« اجتماعی»

قاب  حعریـف اسـت: صـدا و « صدا و سیما»در همین زمینه باید حوجه داشت که سه نوع 

                                                           
 .69. سوره بلد، آیه 6
 ...«ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده اند : »621. سوره نح ، آیه 9
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اسـت و  «قـرآن کـریم»رداوند متعا ،  «صدای» ؛ها ای ردای متعا ، جواما و انسانسیم
 یو اوصـیا انبیـامعصـومین و  ائمـهرفتار و افعـا  »عظمته در  حضرا حع جلت «سیمای»

او محسـوب  «رفتـار»او و سـیمای او،  «گفتـار»شود. صدای انسـان نیـز  متجلی می «الهی
پـا از  جامعـه «سـیمای»موجـود،  «حمـدن»و  شود. جواما نیز صدا و سـیمایی دارنـد می

ای  هایی که آینـه ؛ یعنی رادیوها و حلویزیونهستند «ها رسانه»آن،  «صدای»رنسانا است و 
انـد کـه  های برای آن ایجاد کرد گی غربی هستند و جاذبهسبک زند موجود و حمدنرفتار برای 

اند.  و سبک زندگی، مشتاق و منقطا شده حمدناین زمین نسبت به  هفت میلیارد جمعیت کره
َبُد َفَیذَهُح ُجفاءً »این در حالی است که به حسح قرآن کریم:  ا الزَّ ـذیَن  َمَثُ  »و  1«َفَأمَّ  َکَفـُروا الَّ

ِهم   ماُلُهم   ِبَربِّ ا   َکَرماد   َآع  َتدَّ یُح  ِبهِ  اش  م    في الرِّ ـِدُروَن  عاِصـف   َیو  ـا الَیق   2«ء   َشـي    َعلـي َکَسـُبوا ِممَّ
و دستگاه باط  مانند کف روی آب یا همچون راکستری است کـه طوفـان بـر آن  کفارزندگی 

د و ایـن امـور مدرن به ادبیاا و هنری دست یافته که ایـن زنـدگی پسـت و پلیـ حمدنبوزد اما 
ها روش و در قالح هـزاران شـبکه بـا موضـوعاا مختلـف )از  مقدار را با میلیون ناپایدار و بی

کند.  کرده و به بشریت ححمی  می تنوعسرگرمی و ورزش حا سالمت و بهداشت و بازار و...(، م
ر بـرای و حکث حنوعدر مقاب ، حبلیغاا دینی در وضعیتی است که نه حنها ضعف بزرگی در ایجاد 

گران  های دنیوی که ناشی از فسـاد و ظلـم کفـار و طغیـان الهی دارد بلکه مصیبت حقایعبیان 
اراده و رضای الهی که منمنان باید به آن رضایت دهند و در مقاب  آن سر حعظیم  عنوان بهاست، 

 کند! فرو آورند، معرفی می

 «، خُردتوسعه، کالن». اشاره به فرهنگ سبک زندگی غربی در سه س   1

نیـاز داشـت، حولیـد و حوزیـا و کاال بـه نظـم  حوزیا و مصرفگونه که حولید و  همان پا
                                                           

 کنـاری بـه کـف آری،. اسـت شدنی محو فلّز، کف و سیالب کف همچون باط  و: »67. سوره رعد، آیه 6
 «.شود می نابود و رود می

 کـه ماند می راکستری به َمَث  در اعمالشان اند، شده کافر پروردگارشان به که کسانی: »65سوره ابراهیم، آیه  .9
 «.یافت حوانند نمی دست اند آورده فراهم آنچه از هم اندکی بر که بوَزد آن بر حندبادی طوفانی، روزی در
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پذیر شـود  روابط و پسندها نیز محتا  نظم است حا مدیریت در این عرصه نیز امکان مصرف
فرهنگ و  مقولهپذیرند و  زیرا حاکمان و مدیران جامعه، هر  و مر  در هی  موضوعی را نمی
هـای قبلـی، هـر نظمـی  حولید اطالع نیز از این قاعده مستثنی نیست. همچنین بنـا بـه بحث

هـای  ها و حوازن های فرهنگی باید از طریع حعاد  هاست و لذا نظم ها و حعاد  وابسته به حوازن
ته آن، حناسح داش مادیفرهنگی کنتر  شود حا رابطه و پسندی پدید آید که با انسان به حعریف 

، کـالن حوسـعه»مدیریت در سه سـطح باشد و این روند در ادامه باید حوسعه پیدا کند. یعنی 
مثا ، میـزان اسـتقبا   عنوان بهفرهنگ نیز جریان یابد.  باید در عرصه« )حوازن(، ُررد )نظم(

گیرد حا  میداری مورد بررسی قرار ازندگی غربی دائمًا و به نحو معن عموم از سینماها در سبک
سـازی و حمـامی  حی در صنعت فیلمححوال  در این شارص، حغییر و حنز ر صورا مشاهدهد

های رقص یا روابـط  ها و مد  که وضعیت کاباره های مرحبط با آن ایجاد شود؛ همچنان بخ 
در آن حداوم داشـته باشـد؛ گرچـه  حنوعگیرد حا حغییر و  موضوع ححقیع قرار می عنوان بهجنسی 

 حمـدنایـن امـور در  مهمشود. جایگاه  حلقیدیان و مذاهح، ضد ارزش این مسائ  از نظر ا
مدرن و سبک زندگی غربی ناشی از آن اسـت کـه حولیـد کـاال و حکنولـوژی جدیـد و رشـد 

این سیر، بـه انگیـزه  ادامهاکتشافاا و ارتراعاا وابسته به ظرفیت انسان است و انسان برای 
عی  و نوش و امور جنسی و موسیقی و سایر شهواا در  حنوعنیاز دارد و این انگیزه از طریع 

)حرـوری حولیـد اطـالع( بـه  مـادیشـود. در نتیجـه، پسـند و فرهنـگ و ارـالق  حاص  می
شـود.  )حرـوری حولیـد ثـروا( حبـدی  می ارضـای مـادیای برای حولید کاال و نیاز و  پشتوانه

دنیاپرستی دارد و این نقـ   حوسعهدیگر، حمامی ارالق رذیله نق  لجستیک برای  عبارا به
امـاکن فرهنگـی و »گردد؛ گرچـه بـر آنهـا عنـاوینی همچـون  گفته ایفا می حوسط مراکز پی 

 اطالق شود.« هنری
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بندی جامعه در  عامل طبقه، در تئوری تولید اطالع غربی« گ ینشی». نظامات 5

 «ها فرهنگ مخالفین و خرده» ،«ها تکنوکرات»، «مافیا» ی سه طبقه

به سه دسته ورد و استفاده از این مدیریت فرهنگی و مراکز مرحبط با آن، شهروندان در برر
های انگیزشی و  دستگاه حأثیرکه رابطه و پسند آنها ححت  او  پا از آن شوند. دسته حقسیم می

پرورشی حغییر کرد و بر اثر فعالیت مراکز فرهنگی با ارالق رذیلـه آشـنا شـدند و بـا آن رـو 
ی و... دسـت زدنـد، بـه ایـن راه و روش زدی و حجاوز و قتـ  و چپـاو  و حعـدگرفتند و به د

های  افزایند. لذا باندها و شبکه برند و بر شرارا رود می می لذاشوند و از آن  مند می عالقه
کردن   کننـد و بـا محـو شناسایی و جـذب می های مختلف، این عناصر را مافیایی در عرصه

حـر  هـای بزرگ حر و جنایت ین دسته را برای رفتارهای رطرنـاکهای جدید به آنها، ا مأموریت
کننــد حــا آنــان در هنگــام نیــاز، فجــایعی ماننــد بمبــاران هیروشــیما و ناکــازاکی و  آمــاده می

کردن هواپیمای مسافربری ایران و... را به راحتی انجام دهند. در اینجاست که پـا از  ساقط
مـورد نیـاز  شود حـا نیـروی انسـانی محقع مینیز  «مادیگزین  »، مادیانگیزش و پرورش 

نـای یـک جمـا قـرار گیـرد، های مافیایی فراهم شود. اساسًا هنگامی که دنیاپرستی مب شبکه
طالـح بـرای  ابی بن گونـه کـه وقتـی عقی  کنـد. همان نیز ضرورا پیدا می سازماندهی اشقیا

، وی را به رخ او کشـیدُعما  و فرمانداران امسح َپست و نامشروع نسح و ح ،ححقیر معاویه
بـه )معاویـه( زادگی او  حراممعاویه از عقی  رواست حا حسح و نسح رود او را بیان کند حا 

سعد و شمر و حرملـه نیـز در  جنایتکارانی همانند عمربن 1!امری عادی و بهنجار حبدی  شود
چنین دستگاهی پرورش یافته بودند و با امید دستیابی به شهواحی که به آنها وعـده داده شـده 

کردند کسانی مانا دسترسی آنها بـه  زدند و هنگامی که حا می بود، دست به آن فجایا می
ذارندنــد. آنــان کــاماًل دریافتــه بودنــد کــه گ اند، آنــان را از دم حیــغ می رــود شــده حمنیــاا

گری و روض در دنیا و چپاو  و  نشینی و اشرافی چه رطری برای کاخ)ع( الحسین  اباعبدالله

                                                           
 .669، ص49لدبحار، ج ؛698و 694ص، 9لدالحدید، ج شرح ابن ابی ؛18و 14، ص6لد غاراا، جال. 6
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ی ربیثه و ملعونه، امروزه به شـک   ی و استثمار بندگان ردا ایجاد رواهد کرد. آن شجرهحعد
ماندهی کـرده و بـرای آن ارـالق رذیلـه را سـاز همـهمدرن درآمده و حمامی جنـود جهـ  و 

 آورند و اال مقیاس شهواا افزای  نخواهد یافت. و متمرکزی فراهم می حشکیالا پیچیده
رغم دنیاپرستی و گرای  به شرارا، بـه حفـظ ظـواهر  دوم، کسانی هستند که علی دسته
ها، حاضـر بـه حـداوم آن  ها و پلیـدی برری جنایت رغم حجربه مای  دارند و لذا علیقانونی ح

و چپاو  دیگران، استفاده از طرق قانونی را حرجیح  مادیشوند؛ یعنی برای ححقع اهداف  نمی
برای آورند که  را در جواما غربی پدید می« ها حکنوکراا»ای به نام  دهند. این دسته، طبقه می
کنند بلکه با حکیه به ححصیالا و  های مجرمانه و رشن استفاده نمی ی در مدار  از روشحرق

پذیرنـد و حـالش و  را می حمنیـاارشد حدریجی در مناصح، قانونمندی در رسـیدن بـه  قبو 
کننـد کـه ایـن معنـای فرمـای   مبنای جایگاه اجتماعی رـود معرفـی می عنوان بهلیاقت را 

 است. 1«منظم  حوح» دربارهحضرا امام )ره( 
ه آنهـا انـد و بـ گیری موجـود مخالف سوم، کسانی هستند که بـا نظـم و جهـت اما دسته

انی، از مظـالم حرین درجـاا فطـرا انسـ حوجه به نـاز  دلی  بهشود و  اپوزیسیون اطالق می
کننـد کـه یـک  برسـند، درک میر دارند اما هنگامی که رود بـه قـدرا جاری در جامعه حنف

تمـاع معادالا انسانی اداره کـرد و بـرای مـدیریت اج براساسحوان  دنیاپرست را نمی جامعه
سابع وجود ندارد. البتـه بخشـی از مخـالفین وضـا  همان جنایاا حکام راهی جز ارحکاب

                                                           
 ای عـده ایـن باشیم، ما و همه ببندند ما به را ممالکشان درهای عالم همه: »83ررداد  64. امام رمینی، 6

 همـین در   را مـا و بکشـند ایران دور دیواری یک کنیم، می زندگی ایران این در که میلیونی چند و سی   که،
. مـا مملکـت به بریزند   چپاولگرها و باشد باز درها اینکه به دهیم می حرجیح را این ما بکنند، حبا ایران

 در بیابـان حیوانـاا کـه حمـدنی این   است، بدحر حوح  از که حمدنی این به که بکنیم چه رواهیم می ما
 شـاه کـه حمـدنی دروازه ایـن. برسـیم حمـدن این   به بکنیم چه رواهیم می ما است، بهتر آنها از رفتارشان

 چنـد و ببـرد را ما دارایی همه و کند، مسلط ما بر را قدرحها   یعنی بکند، باز ما روی به رواست می مخلوع
 حمـدن ایـن ما بکنند، درست رودشان برای پایگاه ما برای و ببرند را ما نفت  بفرستد، ما برای عروسک حا

 «.است؟!! حمدن این بکنیم؟!! چه رواهیم می   را بزرگ
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گیرند و بعضًا با حکیـه  ها جای می فرهنگ شوند بلکه در ُررده ها نمی موجود، وارد این عرصه
گونه که مدیریت نیروی انسانی در بخ   گزینند. پا همان به ادیان و مذاهح، کنج انزوا می

دهـد، مـدیریت نیـروی انسـانی در بخـ  فرهنگـی و  می را نتیجه« قدرا ررید»اقتصاد، 
کنـد و  ایجـاد می مـادیهای انگیزشی و گزینشی و پرورشی، باور و ارالق و پسـند  فعالیت

 زند. زارها و حکنولوژی را رقم میاف افزاری است که رشد سخت همین بخ  نرم



9 
هنر »و « علوم مدرن»، «فرهنگیساختارهای »تحلیل جایگاه 

 در تئوری تولید اطالع غربی« مادی

از طریهق   انسان و جوامع مدرن« روحی، فکری، جسمی»بهینه وضعیت  . ضرورت4

 در تناسب با تولید ثروت و تغییرات تکنولوژیکساختارهای فرهنگی  مهندسی

 حوسـعهی در آن، که متغیر اصل ــپا از حبیین حروری حولید ثروا در سبک زندگی غربی 
حر در طبیعت و ایجاد محـیط  کاال، حصرف گسترده عت و حکنولوژی است و موجح بهینهصن

شد که روند فـوق، بـدون هـوش و فهـم و شـنارت  به این مساله پردارته ــشود  حرص می
ی یک حروری برای حولید اطالع ضرور براساساجتماعی محقع نخواهد شد و پشتیبانی از آن 

انسـانی نیـاز  اقتصادی، به یک جاذبه از سارت و مهندسی محیط و جاذبه است. یعنی پا
دنیـا در ابعـاد مختلـف و  حمنیـااپـذیری انسـان در رویـارویی بـا حأثیراست زیـرا پـا از 

شدن و انگیزش او از سوی محیط، او نباید در ظرفیت قبلی باقی بماند بلکه بایـد از  ححریک
رود را بهینه کند. لذا الزم است حـا یـک  جسمیشود و وضعیت روحی و عقلی و  آن رار 

هـای  دستگاه فرهنگی و یک محیط انسـانی طراحـی و مهندسـی شـود حـا از طریـع پرورش
را بـرای او رقـم بزنـد. در نتیجـه،  مـادی کنـد و بهینـه ارضای، مشتهیاا نفسانی او را راص

ها و مراکـز مـرحبط بـا آنهـا پدیـد  ها و ماهواره مقوالحی از قبی  ورزش، هنر، سرگرمی، رسانه
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گـزین  شـده و در سـه  مـادی حمدنآیند و از این رهگذر، نیروی انسانی مورد نیاز برای  می
در « زن، حوسـعهنظـم، حـوا»شوند. روشن است که این روند، محتا   سطح سازماندهی می

های ححقیقـاحی پیرامـون انسـان و  گیری سـازمان بدون شک  مهمفرهنگ است و این  عرصه
 پذیر نیست. حولید معادالا علمی در این زمینه امکان

تحهوالت   ای غربی، تهابع رسانه ه پشتوانه اصلی عنوان به هنر مادی و ادبیات .2

 ازمانیو محصول تحقیقات پیچیده و تقسیم کار س سخت اف اری

ادبیاا، رمان، فیلم و... صرفًا با حکیه به برری عناصر  عرصهپا دستاوردهای مدرن در 
ححقیقـاا پیچیـده و دقیـع نسـبت بـه  نتیجـهقریحه حاص  نشده بلکـه  ذوق و روش روش

گونـه کـه دانـ  فیزیـک در دو شـک   انسان و پسند اجتماعی است. در واقـا همان حمنیاا
شـود.  قاب  بررسی است، ادبیاا نیز در همین قالح ححلی  میفیزیک قدیم و فیزیک جدید 

صـویر و دهـد کـه بـا نـور و صـدا و ح ای به نام فیلمنامـه رخ می او  ادبیاا مدرن در پدیده
ه حرکیح شده است. یعنی متناسح با حغییراا و رشد صنعت و ی حیاا روزمر ی زنده صحنه

کاسی آغـاز شـد و بـا گـذر از فـیلم ا دستگاه فرهنگی در غرب از عححوالسخت افزارها، 
یافتـه و  ارحقـاهای مرحبط  بخ  همهصامت، به هنر هفتم حبدی  شده که هر از چندگاهی در 

  جداگانه نسبت به هر یک از که حصور و حخی بدون آن ــد انسانی را و نیازهای متعد حمنیاا
این روند، انتقـا   ادامهگذارد و اکنون در  در یک فضای واحد به نمای  می ــآنها الزم باشد 

های علمی در صنعت سینما حبدی  گشته اسـت.  حه از طریع فیلم به موضوع بررسییبو و را
ای، حوانسته هنر هفتم و سایر هنرها را در رـود  حلویزیونی و ماهواره شبکهکه هزاران  همچنان

بنـابراین همزمـان بـا  برای مخاطبین به ارمغـان بیـاورد. ها امی زمینهرا در حم حنوعگردآورد و 
یافتـه و  ارحقـادر علوم پایه و انعکاس آن در صنعت و حکنولوژی، دستگاه فرهنگی نیـز  ححو 

و مشتهیاا او را متناسح  مادینسبت به انسان « پرورش و گزین  ،انگیزش»روزآمد شده و 
 افزاری جریان دارد، رقم زده است. تاقتصادی و سخ عرصهبا سرعتی که در 



 414 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

 ؛در همهه جوامهع   یکسهان های عینی از چهارچوب فرهنگهی    اشاره به نمونه .7

در  ق و پسهندها یسهال  آزادی های موجود پیرامون تکثرگرایهی و رغم ادعا علی

 سبک زندگی غربی

حوانـد  شـبکه گسـترش یافتـه، می هـزارانای که حا  های ماهواره شبکه در نتیجه، حجم کّمی
سو الزم است یک چارچوب واحد فرهنگی، متناسح با سـنین  ناشی از دو مطلح باشد. از یک

ت و نژادهای گوناگون در سراسر جهان حکثیر شـود و از سـوی دیگـر، بـا ملیمختلف و اقوام و 
نگـی و هـا بـه نحـوی مـورد بمبـاران فره ملت نمای  سبک زندگی غربی در این حجم وسیا،

این شیوه از حیاا اجتماعی را از  دربارهحبلیغاحی قرار بگیرند که فرصت حفکر و قدرا قضاوا 
هـا و  زبان حنـوعرغم  دست بدهند و آن را بپذیرند و با آن همراه شـوند. در همـین راسـتا و علـی

م بـر یت حـاکاقل عنوان بهدار  شود که قشر سرمایه ها و پسندها، مشاهده می ها و فرهنگ قومیت
ت و فرهنـگ ملیدنیا دارای یک سبک زندگی واحد و یکسان در سراسر جهان هستند و اثری از 

های شهرهای بزرگ جهان کـه  شود. لذا در فرودگاه در زندگی و رفتارهای آنان دیده نمی راص
در روراک و پوشـ  و آرایـ  و  رویهوآمد این قشر است، یک نوع وحدا  معمواًل مح  رفت

معاشرا و سایر ابعاد شخصـیتی آنهـا مشـهود  شیوهاحومبی  و مح  ححصی  و  انتخاب هت  و
ی  دهنده نشـان ،رویـهای در بین آنان وجـود نـدارد. ایـن وحـدا  است و حفاوا قاب  مالحظه

سایر اقشار جامعه نیز  برای که مبنای رفتار و زندگیهای فرهنگی در این سبک زندگی است  هقل
دار همگی با هم در حا  سـجده بـر  ین حقیقت است که قشر سرمایهگر ا گیرد و نمایان قرار می

شـود. البتـه پـا از  شرون حیـاا عرضـه می همهمداوم در  صورا بهُمدهای غربی هستند که 
های مـذهبی فـراهم شـده و  انقالب اسالمی، آبرو و اعتبـاری بـرای بررـی از شـعائر و نشـانه

استثنائاحی در این زمینه )از قبی  حجاب برری زنان سیاسـتمدار در کشـورهایی ماننـد حرکیـه( 
ه در بررـی کشـورها، آداب ی رسانده کـجای بهپدید آمده است و اال سبک زندگی غربی کار را 

کنندگان مـرد  شدن حوسط مراجعه کند که کارمندان زن باید رود را برای بوسیده اداری حکم می
 اند! شده را رعایت نکرده عرضه کنند و اال حشریفاا حعریف
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 سهاخت و  مبانی معرفتی برای مثابه به« علوم انسانی و پ شکی و علوم پایه». 1

 طراحی فرهنگ مادی

د معلوم شود رصوصیاا انسانی که حوسط ایـن دسـتگاه فرهنگـی پـرورش داده حا  بای
حوان در این محیط به ححصی  پردارـت و پـرورش  شود می می حصورشود، چیست؟ گاه  می

یافت اما از نظر فردی، ارالق و مذهح را رعایت کرد ولی باید حوجه داشت که هـم جسـم، 
ها حعریـف  ای از سـلو  و به حوده مادی صورا بههم عق  و هم روح انسان در این دستگاه، 

شناسـی  شناسـی، پزشـکی و روان های آن در علومی مانند زیست شود که کن  و واکن  می
العم  متناسـح بـا  در این مبنا، به عکا« علم»گیرد. در نتیجه، حعریف  مورد بحث قرار می

ط ( موضوعًا منتفی شده )ارتیار نسبت به حع و با« انگیزه»گردد و حعریف از  محیط باز می
که کیفیت پیدای  انسان در علـوم  شود. همچنان منحصر می مادیهای  و در انتخاب کیفیت

شـود و کیفیـت  ها بازگردانـده می سـلولی مدرن، به کیفیت پیدای  حیواناا و گیاهان و حک
 .گردد ها و انفجار بزرگ حشریح می ها و ستاره ارهبررورد سی براساسپیدای  جهان نیز 

اظر به چنین انسانی بـوده یعنی حمامی عملکردهای دستگاه انگیزشی و پرورشی و گزینشی، ن
هـای آزمایشـگاهی در علـوم انسـانی و  هـای علمـی و محیط ها و حروری حعاریف و نظریـه و پایه

مسائ  فردی، رانوادگی، اجتماعی، کـاری، مـدیریتی کـه  همهاست. لذا  مادیاجتماعی، کاماًل 
 ، در جهت مشتهیاا و پسند اجتمـاعیزند ها را رقم می فرهنگ ارحباط با طبیعت و ارحباط با انسان

گفته حعریف شده اسـت. ایـن مباحـث و حعـاریف  پی  صورا بهانسانی است که از نظر علمی، 
هـایی در جهـت دسـتیابی  زیستن و روش رای چگونههایی ب دستورالعم  ارائهعلمی در نهایت، به 

گیـرد  عهده می شناسی به یت این مهم را علم روانمسنولشود که  به زندگی روب و شاد منتهی می
های مختلـف کـاری،  مشـاوره در نسـبیت ارائـهشـود و بـه  و در حمامی سطوح جامعه حاضر می

هـای  کی نیـز داروهـا و فرمو کنـد. در علـم پزشـ ورزشی، رـانوادگی، هنـری و... مبـادرا می
گیرند و با حکیه به آثار و کارآمدی آن  شده در بدن موش و سگ را برای درمان انسان بکار می ِحست

 نمایند. سازی پیرامون آن اقدام می ها، به فرهنگ در درمان بیماری
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 برمبنهای ضرورت مقابله با فرهنگ غربی از من لهت مبهانی و تولیهد علهوم      .5

 یانیهای وح گ اره

 حمـدنهای  کشیدِن کارآمدی ضعف و انزوای منمنین، به چال  دلی  بهالبته در گذشته و 
غربی بسیار دشوار بود اما امروزه و به برکت قیام حضرا امام رمینـی )ره( و حأسـیا نظـام 

های  روز در عرصـه های علمی و پیچیده قابله با روشجمهوری اسالمی و کارآمدی آن در م
حوان بحث و چال  و پرسـ  در موضـوع کارآمـدی را آغـاز  و دفاعی، می سیاسی و امنیتی

هـا سـا  آینـده نیـز  کرد. گرچه نظام اسالمی فعاًل در شرایط اضطرار علمی قرار دارد و حـا ده
اما این بدان معنـا نیسـت کـه  ؛نیست میسرمدرن  حمدنهای ناشی از  کنارگذاشتن کارآمدی

 کننـدبه سمتی حرکـت باید منمنین در مقاب  کارآمدی غربی به سجده و انفعا  بیفتند بلکه 
متناسـح بـا عبـادا حولیـد شـود و  ، حکنولـوژی)عج(عصـر که قب  از ظهور حضـرا ولی

و های باالحر و بیشتر آن در مقایسه با دستاوردهای سبک زندگی غربـی، بـه ظهـور  کارآمدی
که علـوم انسـانی و  بروز برسد. روشن است که دستیابی به این هدف ممکن نیست مگر این

استداللی با علوم  صورا بهادبیاا وحی طراحی شده باشد و بتواند  برمبنایای که  علوم پایه
 صـورا بهحـوان  گونـه کـه نمی ها هماوری کند، حولید شود. یعنـی همان زمینه همهمدرن در 

ای، این انرژی را به  واسطهی رورشید استفاده کرد و باید از طریع حولید علوم مستقیم از انرژ
زندگی عموم وارد نمود، استضائه از نور قرآن و روایاا بـرای مهندسـی یـک زنـدگی  صحنه

دینی در دوران غیبت، بدون علومی کـه حوسـط غیرمعصـوم حولیـد شـود، امکـان نـدارد کـه 
رواهند  )عج(زمان  شیعه در این عرصه، وجود مبارک امام بزرگترین راهبر و یاور برای علمای

این معارف نورانی در مـتن  واسطه از منابا دینی و ورود بی مندی مستقیم بود. در نتیجه، بهره
زندگی بشری، مخصوص به دوران حضور امام معصوم و مربوط بـه زمـان ظهـور حضـرا 

 رواهد بود. )عج( عصر ولی
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در تحوالت گرفته از  غربی؛ نشأت تئوری تولید اطالعدر تحوالت 

 وتتئوری تولید ثر 

ههوش، حافظهه، زبهان    » ارتقهای ی و فرهنگه  ی، موجب تحولاقتصاد تحول .4

 «ها و مدار  ها، دانشگاه رسانه»توسط « یاجتماع

فرهنگ نیز  عرصهدر مباحث گذشته به این مطلح پردارته شد که سبک زندگی غربی در 
یت مسـنولاررانـه اقتصـادی، ک عرصـهگونه که در  دارای چارچوب مشخصی است و همان

شـود.  نیز حوسط منطع و زبان انجـام می« روابط اجتماعی»عهده دارد، حولید  حولید کاال را به
اسـتوار شـده، « ربـا، حولیـد، حجـارا»بر سـه رکـن « ید ثرواحروری حول»طور که  لذا همان

هـای اجتمـاعی(  زبان همـهجاما  عنوان به« )رسانه»نیز بر سه محور « حروری حولید اطالع»
هـای مربـوط بـه  نظم»های حولید و حوزیا علـم( و  دستگاه عنوان به« )ها و مدارس دانشگاه»

کننـد.  را حولیـد می« پسـند اجتمـاعی»که  سامان یافته و این مراکز هستند« روابط اجتماعی
، «حـوزین اربـار»شـود حـا از طریـع  ها برداشـته می البته گام او  در این مسیر، حوسط رسانه

جـنا افـزاری از  ، نرم«ها، مسـتندها میزگردهـا، مصـاحبه»و « ها ها و سریا  سارت فیلم»
د کـه متناسـح بـا اجتماعی و زبان اجتماعی پدیـد آورنـ هوش و شنارت اجتماعی، حافظه

 باشد. حمدنافزارهای  سخت
در واقا با رشد حکنولوژی در طو  زمان و عدم حوقف در اسـتراحژی صـنعت، حوقـف در 
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در زبـان و روابـط اجتمـاعی نیـز  ححـو شود بلکـه  فرهنگ نه حنها به امری ممتنا حبدی  می
یابد. زیرا انسـان  ت میافزارها حتمی نگی، متناسح با سختفره کند و حغییر ضرورا پیدا می

 که به ظرفیـت روحـی، فکـری و جسـمی نحواند حکام  در حکنولوژی را رقم بزند مگر آ نمی
شـود کـه حوسـعه در  حر می جدیدی دست یافته باشد. این واقعیت به ویژه در زمـانی واضـح

ف در مثا ، گاه حصـر عنوان بهباشد. « حوسعه در مقیاس»افزارها، از سنخ  حکنولوژی و سخت
شود؛ گاه بـا حصـرف در مولکـو  و  طبیعت محقع می ت حنها با حصرف در حجسِد عینیطبیع

ف ه حغییر مقیاسی در حکنولوژی )حصرگردد. لذا ممکن نیست ک احم یا حسخیر فضا همراه می
هـا وارد ایـن  هـا و دولت ملتمیکرون دقیع شود و  طبیعت( پدید آید و محاسباا حا حددر 

در حالت قبلی باقی بماند و اموری از قبی  قومیت « پسند و روابط اجتماعی»روند شوند اما 
سـبک  دار کـه در قلـه ن دلی ، قشر سرمایهو مذهح و... همچنان موضوعیت داشته باشد. به همی

سان هسـتند نگ یکو رفتار و فره رویهفرهنگی دارای وحدا  عرصهزندگی موجود قرار دارند، در 
 وکشـند و جـز بی و نژادی رود دست میقومی و مذه های فرهنگی و هو پی  از همه، از مشخص

 دارند. در روابط اجتماعی گام برمی ححو اولین کسانی هستند که در مسیر 

، موجهب انحهالل   «تئهوری تولیهد ثهروت   »از  «تئوری تولید اطهالع ». تبعیت 2

 ها در فرهنگ توسعه فرهنگ خرده

حکنولوژی و به حبا آن، افزای  سرعت در حولیـد و حوزیـا و  حوسعهرشد و  گرفتن شتاب با
مصرف و حجارا و گردش مالی در مقیاس جهانی، موجود زنده و ارگـانیزم واحـدی شـک  

ها باید همراه بـا  شرکت همههای آن باید متناسح با آن حرکت کنند. یعنی  سلو که گیرد  می
جهانی حرکت کنند و حغییراا متناسح با آن را در مدیریت، رط حولید و...  حوسعهاستراحژی 

ــاد  ــام اقتص ــتگی در نظ ــا ورشکس ــد. در واق ــد ش ــت رواهن ــد و اال ورشکس ــا  نماین إعم
بدن انسان نیز بعـد از  های فرسوده ن حوجیه که حتی سلو داری یک اص  است؛ با ای سرمایه

روند یا این بهانه کـه بـاالرره بایـد حشـراا  میمعینی، از بدن جدا شده و از بین  مدا طی
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موذی را با ابزارهای مختلف نابود کرد حا ضرری به حیاا انسانی وارد نیاورند! لذا کشورها و 
های  ها اگر اقتصاد رود را با سرعت اقتصاد جهانی هماهنگ نکننـد، هماننـد سـلو  شرکت

هایی  شرکت مالی یا شبکه شکستگان بهشوند و اموا  ور نظام اقتصادی دفا می پیکرهُمرده از 
نـی سـرعت حکنولـوژی و منتق  رواهند شد که با سرعت اقتصاد جهانی همـراه هسـتند. یع

ناشی از آن، روندی را پدید آورده که نه حنها به افراد بلکه بـه حعـداد بسـیاری از  ارزش افزوده
ه به وضعیت زندگی و کردن انسانیت و بدون حوج شود و با لگدما  ها هی  رحمی نمی شرکت

ها در کشورهای مختلف رقم  سرنوشت ورشکستگان، موجی از ورشکستگی و حذف شرکت
 صنعت و حکنولوژی جهانی به پی  رود. حوسعهرورد حا استراحژی  می

نیز جریان دارد و اص  ورشکستگی در ایـن « پسندها و روابط اجتماعی»همین روند در 
در پسند و روابط اجتماعی و سرعت حغییراا  ححو ی با گیرد. یعن عرصه مبنای عم  قرار می

روز شوند و از نظر روحی و فکری و جسمی رشد  ها و جواما نیز باید به افزارها، انسان در نرم
هایی که با این روند همراه نشوند، ورشکسـته و حـذف  فرهنگ ها و ُررده پیدا کنند و فرهنگ

یراز که در زمان رژیم پهلـوی برگـزار شـد، هـم نمونه، در جشن هنر ش عنوان بهرواهند شد. 
میزان جذابیت هـر  گی علنی انجام شد حا با مقایسهمراسم حعزیه به نمای  درآمد و هم برهن

 1یک از آنها، به زعم رود ورشکستگی هنر و فرهنگ مذهبی را ثابت کنند.
                                                           

البته امروز و به برکت قیام حضرا امام و حداوم حیاا نظام جمهوری اسالمی، راهپیمایی بیست میلیونی  .6
های غربی و حبلیغاا دروغ پیرامون عـزاداری حسـینی  عظیم در رسانه اربعین و سانسور ربری این واقعه

در حمـامی طـو   شیعه کـه دهد که ورشکسته کیست! جامعه عنوان عام  رشونت، به روبی نشان می به
دیگــران قــرار داشــته امــا هرســاله چنــین جمعیــت عظیمــی را  حــاریخ، ححــت فشــار و هجمــه و حملــه

هـای متمـادی و بـا چپـاو   هایی که در طـو  قرن انگیزاند، باید ورشکسته محسوب شود یا قدرا برمی
ند اما امروز در برابـر ا ها به این سطح از هنر و پسند و روابط اجتماعی رسیده کردن دولت ها و همراه ملت

اند؟! آیا عزادارن حسینی اه  رشونت هستند یا کشورهایی کـه قبـ  از  این اقلیت مظلوم به انفعا  افتاده
آمیز استفاده کردند و پا از انقالب  های رشونت انقالب و برای حفظ منافا رود در ایران، از انواع شیوه

روشن است که اگر وجدان انسانی باقی مانـده باشـد، نیز جنگ بر ضد نظام اسالمی را طراحی کردند؟! 
 حقیقت در این معرکه به روبی قاب  حشخیص رواهد بود.



 413 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

 به تمامی شئون حیات و جریان فاصله طبقاتی در الگوی پسهند « مُد»تعمیم  .7

 یکی از ال امات تئوری تولید اطالع عنوان بهاجتماعی، 

نباید ساده انگاشته شود و به پوشـ  و آرایـ  زنـان و جوانـان منحصـر « ُمد» مقولهلذا 
های حیاا حعمـیم یافتـه اسـت.  گردد بلکه باید حوجه داشت که ُمد به حمامی شرون و عرصه

هـا،  ارهکند و کیفیت فضای سبز، فو میییر ُمدهای جدید حغ براساسامروزه آرای  شهرها نیز 
ها  یابـد و معاونـت زیباسـازی در شـهرداری می ححـو ها، مبلمـان شـهری و...  نورپردازی

ادرا حخصصی بر این موضوع متمرکز شده و بـه پـرورش نیـرو در ایـن زمینـه مبـ صورا به
و اداراا و ها  به رود را داراست. در واقا دکوراسیون رانـه ی مختص کند و ردیف بودجه می

احاق مدیران و... دائمًا در حا  حغییر است و این حغییراا به یک الزام اجتماعی بـد  شـده و 
لذا اگر یک کاسح یا حاجر یا مدیر شرکت از این ُمدها در رانه یـا محـ  کـار رـود حبعیـت 

ده از دیگر میزان اسـتفا عبارا بهنکند، اعتبار و جایگاه رود در بازار را از دست رواهد داد. 
بـه « معنـادار»و امـری « زبان اجتماعی»ُمد در روراک و پوشاک و دکوراسیون و... از سنخ 

 اقتصادی، الگوی پسند اجتماعی در سبک عرصهرود و همانند الگوی مصرف در  شمار می
طبقـاحی اسـت. بـه همـین دلیـ  اسـت کـه در حبـادالا  زندگی غربی نیز مبتنی بـر فاصـله

هـای  یک، اقامـت در هت  هـای درجـه از قبی  رزرو بلیط از ایرالیناقتصادی، اگر امکاناحی 
لوکا، سفر بـه امـاکن حفریحـی و گردشـگری و... بـه طـرف مقابـ  ارائـه نشـود، انعقـاد 
قراردادهای اقتصادی ممکن نخواهد شد و اگر چنین ارالقی در جامعه ایجاد نشـود، حولیـد 

زدگی  گرایی و مصرف  ت و دوری از حجمقناعنخواهد بود. در نتیجه، حوصیه به  میسرثروا 
در حبلیغاا دینی، اثری بر رفتار مردم نخواهد داشـت؛ زیـرا سـارتارهای اجتمـاعی، پسـند 

 دیگری سوق داده است. سوی بهعمومی را 
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ضرورت شناخت عمیق نسبت به سبک زندگی غربی از منظر حاکمیت بهرای   .1

 ینفوذ فرهنگ غرب مقابله با خ ر مسخ شدن جامعه و

های مکتبی و التـزام بـه هنجارهـای  رغم حاکمیت ارزش این واقعیت باعث شده حا علی
کنند  های شرعی را رعایت نمی دینی در نظام جمهوری اسالمی، برری عناصری که انضباط

ای  های ویـژه ها و کارآمـدی های مختلف نظام حفظ شوند زیـرا حخصـص به ناچار در ارگان
ی سـازمان مربوطـه دچـار ذف آنان از اداراا، عملکـرد کلـو حدارند که در صورا اررا  

دهد که در سبک زندگی غربـی، اگـر نیـروی انسـانی از  ها نشان می ارتال  شود. این نمونه
نشود، حوانایی و مهارا و پیچیدگی الزم  ارضااو  تنوعروابط آزاد برروردار نباشد و شهواا م

ام ححقیقـاا و اکتشـافاا جدیـد را پیـدا های سطح بـاال و انجـ ها و مأموریت برای فعالیت
با  یافتن شواهدی برای اثباا نین به دنن در حالی است که هنوز برری متدینخواهد کرد. ای

برری دانشمندان غربی هستند! اما چنین برروردی، ناشی از عدم شنارت نسـبت بـه  حدین
هنـر نـوین،  فهو روابط اجتماعی مدرن، فلسـ حمدنرنسانا،  ححوالا پا از اموری مانند

دینی  امتها و عدم حوجه به رفتار و گفتار ابرمردی همچون امام رمینی )ره( است که  رسانه
موجود بیـدار کـرد و در حوصـیف غـرب از  حمدنهای  ها و جنایت را نسبت به عمع ضاللت

نمـود. حتـی اگـر چنـان  استفاده می« منظم  حوح»و « پرستی مدرن بت»حی همچون عبارا
حواند ححلیلی دقیع از اوصاف  شواهد و مدارکی در مورد برری افراد صحت داشته باشد، نمی

که و ابزار ححریک و انگیـزش در ارائه دهد؛ دستگاهی که موحور محریک سیستم و دستگاه را 
و بخ  علمـی بین بخ  اقتصادی  است و هماهنگی مادیآن، مشتهیاا نفسانی و ارالق 

حر  و فرهنگی آن عماًل قاب  انکار نیست. بنابراین فقر فرهنگی در اروپا و امریکا بدحر و فجیـا
ی از آن است زیرا محـور ی افریقا و مرگ و میر ناش های اقتصادی در قاره از فقر و محرومیت

هـا و  هـا و اراده مشتهیاا نفسانی و حیوانی در پسند اجتماعی، موجح مـرگ روح قرار دادن
 .ها را مسخ کرده است ملتها و  ها شده و انسان عق 
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 غیر انسانی،»از ابعاد  ینعقالتحلیل بررسی میدانی و 

 تئوری تولید قدرت غربی «اخالقیضد مردمی، ضد

تئوری تولید  پایه مثابه بهگیری مراک  تولید تصمیم در شهرهای مدرن،  . شکل4

 قدرت غربی و ضرورت بررسی میدانی در این زمینه

پا از بررسی سبک زندگی غربی در ُبعد اقتصادی و ُبعـد فرهنگـی، بایـد بـه بحـث از 
سیاسی پردارته شود. در این زمینه باید حوجه داشت که عالوه  عرصهسبک زندگی غربی در 

دیگری نیـز در شـهرها حولیـد  مقولهدر شهرها، « پسند و روابط اجتماعی»و « کاال»بر حولید 
دارد. « حصـمیم»مسـتقیمی بـا  رابطه« اسارا»یا « آزادی»است و « حصمیم»شود و آن،  می

هـا  ملتیعنی کسی آزاد است که بتواند برای ابعاد مختلف زندگی رـود حصـمیم بگیـرد یـا 
 1.ر رود و سرنوشت آن حصـمیم بگیرنـدکشو دربارهشوند که بتوانند  زمانی آزاد محسوب می

سـازی( بـرای عمـوم شـهروندان  یکی از نهادهایی که در شهرها بـه حولیـد حصـمیم )حصمیم
 ارائـهو دفاحر و مطبوعاا و عناصر وابسته به آنها هسـتند کـه بـا « احزاب»کنند،  مبادرا می

                                                           
البته اراده و حصمیم انسان، بر مقوالحی مانند کاال و حکنولوژی یا محیط فرهنگی و شنارت اجتماعی و...  .6

ایـن شـیوه از حیـاا نیـز از است، نقـد « اقتصادمحور»حاکم است؛ اما از آنجا که سبک زندگی غربی 
 مباحث اقتصادی و فرهنگ متناسح با آن آغاز شد.
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که برراسته از فرهنگ دموکراسـی  ــها از طریع این نهاد  ملتگیرند و  رود از مردم رآی می برنامه
کننـد. همچنـین  نـه و... انتخـاب میمجریـه و مقن قـوهنمایندگان رـود را در  ــرکت است و مشا

شـرح  براسـاسهای مدیریتی نیز یکـی از مراکـز حولیـد حصـمیم هسـتند و  اداراا و سایر دستگاه
کننـد. البتـه حصـمیم در بخـ   ها حعیین شده، عمـ  می رانه فی که در مرکز و حوسط وزراایوظا

 شود. ها نیز جاری می ها و حتی رانواده ها، اححادیه ها، انجمن NGOعمومی، 
ی «نظم، حوازن و حوسـعه»حصمیم و همچنین « حولید، حوزیا و مصرِف »پا باید دید که 

ها با وجود سـارتارها و  ملتحصمیم چگونه است و نفوذ حصمیم و بسط اراده و میزان آزادی 
ها چـه  ها، اداراا دولتـی، شـرکت رانـه نهادهایی همچون سـازمان ملـ ، احـزاب، وزارا

های غربی منتشر شده،  وضعیتی دارد و آمارهای موجود در این زمینه که حوسط مراکز و رسانه
ر احزاب و مطبوعاا و نهادهای مدنی، سیاسی و حکث حوسعهحاکی از چه واقعیتی است؟ آیا 

 ارحقـاحقوق شـهروندی را آورد و صیانت از  آزادی بیشتری را برای مردم جهان به ارمغان می
اند و بـه آزادی  روندهای سیاسی موجود، مردم به حاکمیـت رسـیده نتیجهبخشد؟ آیا در  می

در بخـ   «پسند اجتمـاعی»در بخ  اقتصادی و  «سرمایه»طور که  اند؟ همان دست یافته
شود و ماشـینی کـه در  در بخ  سیاسی چگونه حروریزه می «حصمیم»فرهنگی حروریزه شده، 

گیرد، چیست؟ آیا  کند و در حمامی جهان مورد استفاده قرار می یت، این عرصه را اداره میعین
کـه در حنـاظر بـا  ـــغربی  حمدنحوسط « آزادی زنان»طرح شعار حساوی حقوق زن و مرد و 

بـه چـه دسـتاوردها و  ـــمطرح شد « آزادی کارگران و کشاورزان»شعار بلوک شرق مبنی بر 
 ت؟شده اس تهیجی منینتا

 . اشاره به تئوری تولید قدرت در تمدن قبل از رنسانس4/4

گیری بـرای  ها حوانـایی حصـمیم در طرف مقاب  و در دوران پی  از رنسانا، انسـانالبته 
شد و مجبور بودنـد امـوری از  می« سلح ارتیار»از آنان  ،زندگی شخصی رود نیز نداشتند

 قبی  ازدوا ، شغ ، مح  زندگی و... را به پدر یا بزرگ راندان یا رئیا قبیله بسپارند.
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اسهتعمار  » از رنسانس در دو مرحلهه  دموکراسی پس . بررسی وضعیت جهانی2

 «استعمار پنهان» و «علنی

باید ابتدائًا به آمار و ارقـام منتشـر  ه سیاستاما برای بررسی سبک زندگی غربی در عرص
هـای عینـی ناشـی از آن را  شده حوجه کرد و حجارب حاص  از این سبک زندگی را و واقعیت

غربی به طرح شـعار آزادی  حمدنها قب  از انقالب صنعتی،  مورد مالحظه قرار داد. زیرا سا 
های  ملـی کـرده و لـذا حجربـهو دموکراسی پردارته و سپا آن را در نقاط مختلف جهـان ع

حوان میـزان  متعدد و متراکمی در این زمینه محقع شده که با کنکاش پیرامون آمار مربوطه می
 صداقت و موفقیت غرب در این عرصه را ارزیابی نمود.

« استعمار علنی»ا ناشی از آن واقا شد، قب  از هر چیزی ححوالآنچه پا از رنسانا و 
است؛ یعنی با حغییر در مقیاس قدرا نظامی و پیشتازی غرب در  در اقصی نقاط جهان بوده

این زمینه، لشگرکشی به کشورهای مختلف و چپاو  منـابا آنهـا حـا حـدود دو قـرن پـا از 
رنسانا ادامه داشته و اگـر در کشـورهایی مثـ  فرانسـه نظـام سیاسـی جدیـدی مبتنـی بـر 

ورها وجـود نداشـته اسـت. بلکـه ی آن بـه دیگـر کشـکراسی پدید آمده، بنایی برای حسردمو
های دیگر، فرمانداران مورد حمای  رـود را در نقـاط  های اروپایی با حجاوز به سرزمین قدرا

مختلف دنیا نصح کردند و بدون حوجه بـه دموکراسـی و آزادی، دیکتـاحوری را بـر مـردم آن 
خـ  در علـوم انسـانی و ب ححـو کشورها ححمی  نمودنـد. پـا از انقـالب صـنعتی و بـا 

ها برای حأمین حمامی شـروناا حیـاا بـه سـبک  ملتافزاری و حغییر در مقیاس شهوا،  نرم
رود برگزیدند کـه در  مادی حمنیاازندگی غربی اشتیاق نشان دادند و آن را برای دستیابی به 

پدیـد آمـد و صـادرکردن دموکراسـی در دسـتور کـار « اسـتعمار پنهـان»ایـن رونـد،  نتیجه
فرهنـگ دموکراسـی،  براسـاسگرفت و لذا امروزه اکثر کشورهای دنیا  های بزرگ قرار قدرا

 کنند. امور رود را اداره می
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 استعمار پنهان داری در مرحله تب و آیین سرمایه. مقیدشدن دموکراسی به مک4/2

شـرکت عمـوم در فارغ از این روند حاریخی، باید به بررسی این مسأله پردارـت کـه آیـا 
حاکمیـت مـردم بـر مـردم و  معنای بهامور،  ادارهو حصمیماا مردم برای  انتخاباا و ارذ آرا

ای است که به یک مکتح  مقوله حکومت از پایین به باال است یا دموکراسی در عاَلم ححقع،
حر است و اگر در  مرفهد شده؟ در واقا موضوع رآی مردم، دستیابی به دنیای بهتر و زندگی مقی

یــا « داری ســرمایه» در چـارچوب یکــی از دو مکتـح ادیمــهای  گذشـته حــأمین نیازمنـدی
داری است  مایهم است که در دنیا غلبه با مکتح سرشده، امروزه مسل انجام می« نیستیکمو»

 داری نیست. د به مکتح و آیین سرمایهوکراسی مقیعا کرد که دمحوان اد و لذا نمی
یاسی )حولید قدرا س عرصهاز سوی دیگر، در جریان صادرکردن سبک زندگی غربی در 

نمونـه، در دنیـای امـروز حنهـا  عنوان بـهو گردش حصـمیم( نیـز قیـود مختلفـی وجـود دارد. 
داری  گیرند که نمایندگان مکتح سرمایه های بزرگ قرار می هایی مورد قبو  قدرا دموکراسی

م ای باشند. لذا دموکراسی در نظا در آن کشورها دارای حع حیاا حزبی و مطبوعاحی و رسانه
گیرد زیرا نظام اسالمی بـه  های جهانی قرار نمی جمهوری اسالمی ایران مورد پذیرش قدرا

مرام و مکتح رود اعالم کنند و به دنبا  حعمـیم  عنوان بهداری را  ها و احزابی که سرمایه گروه
دهد. یعنی ضروری اسـت حـا  شهواا در جامعه باشند، حع حیاا اجتماعی و سیاسی نمی

گیری جریان داشته باشـد و اال آن نـوع از  و با  مادیهای  بستان ا نوعی از بدهه پرده در پشت
ساالری که چنین وضعیتی را نپذیرد، محکوم به فنا رواهد بود. به همین دلی  است کـه  مردم

های امنیتی و نظامی و کودحـا و... کـه از سـوی  ها با حهدیدها و هجمه بسیاری از دموکراسی
ام شوند. پا حک شته، روبرو شده و میای طراحی گ المللی و منطقه نهای جهانی و بی قدرا

هـای  حیاا و امکان حداوم پیدا کند، باید با  شان اجازه ای آن که رود و حکومتکشورها بر
معنـای  ههای حوسعه بدهند که این بـ دی به قطحهای متعد ردارت کنند و ضمانتمختلفی پ

( در جهان است. در مقاب ، کشورهایی در دنیا یملفقدان استقال  حقیقی )آزادی در سطح 
شـوند امـا از سـوی  فرهنـگ اسـتبداد و سـلطنت اداره می براسـاسوجود دارند که همچنان 



 457 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

ی منـافا  کننـده زیـرا حأمین ؛گیرنـد ان دموکراسی ابدًا مورد هجمه یا اعتـراض قـرار نمیمدعی
نیستی است که مشروعیت های بزرگ هستند. بدحر از این کشورها، رژیم جعلی صهیو قدرا

ایجـاد شـده  ملـتهای یک  ها گرفته و با غصح سرزمین رود را از سازمان مل  و ابرقدرا
های بزرگ محکوم نشده بلکـه مـورد پشـتیبانی آنهـا قـرار  است. اما نه حنها حوسط دموکراسی

ا در گرفته حا مهاجرین یهودی را از سرحاسر دنیا به آن منطقه منتق  کنـد و یـک دموکراسـی ر
های بزرگ برای حفـظ منـافا  قدرا لم و حجاوز آشکار ناشی از ارادهآنجا سامان دهد! این ظ

حسـاس جغرافیـایی در سـاماندهی  منبا انرژی جهانی و منطقه عنوان بهرود در غرب آسیا 
ها وابسته است و  منافا اقتصادی است زیرا حوان و اقتدار این کشورها به حکنولوژی و کاررانه

نیز محتا  انرژی و سورت هسـتند. لـذا یـک دموکراسـی و یـک دولـت، سـارته و این دو 
 عرصهدر  ملتیک  شود که ریشه در حجاوز علنی و آشکار به حقوق اولیه پردارته و حولید می

بـر این روند چندصدسـاله کـه مبتنـی  او  اشته و دارد! بنابراین چه مرحلهآزادی و حصمیم د
د و ظالمانـه مقیـ مـادیدوم آن که دموکراسی را به انواع قیود  استعمار علنی بود و چه مرحله

رواهند با استفاده  رورده و همانند یک شخص فلج است که می کند، یک حجربه شکست می
ها و  های گوناگون، آن را در برابر چشم جهانیان سرپا نگهدارند. البته فهـم از حیلـه از فریح

قیام حضرا امام )ره( و بیداری بزرگی اسـت  های جاری در دموکراسی غربی، ناشی از ظلم
ها و  ها پدید آمد و اال کنتر  افکار عمومی حوسط رسانه ملتنظیر آن ابرمرد در  که با رفتار بی

های  و به دروغ های ربری باعث شده بود که وجدان بشری در رواب زمستانی فرو رود بنگاه
جاء »نظام مبارک جمهوری اسالمی،  ها مشغو  شود. لذا با حشکی  قدرا سارته و پردارته

 حقـایعدینی بـه بخشـی از  امتمحقع گردید و بصیرحی پدید آمد حا « 1الحع و زهع الباط 
داری بـه  دورغـین مکتـح سـرمایه و نفاق برای حفظ وجهـهموجود در جهان پی ببرد و کفر 

 انفعا  بیفتند.

                                                           
 .56، آیه ءسرا. سوره إ6
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 ومیگر شکست تجربه دموکراسی در جلب مشارکت عم ؛ نشانآمارها .7

های جهان همانند امریکا، انگلستان، فرانسه  اما پیرامون وضعیت دموکراسی در ابرقدرا
اوال باید به آمار پایین مشارکت در انتخاباا این کشورها حوجـه کـرد کـه در مـوارد زیـادی، 

ن میـزان از مشـارکت گیری است؛ اما ای درصد واجدین شرایط شرکت در رآی 82حر از  پایین
 82حاکم بر دموکراسی )حکومت اکثریت( سازگاری ندارد. البته آمار بـاالی  حتی با فلسفه

کنـد بلکـه  ان و پیشـتازان دموکراسـی کفایـت نمیمدعی عنوان بهدرصد نیز برای این کشورها 
کند که باید زمینه را برای مشارکت بی   ساالری حکم می آزادی و مردم مقولهجایگاه آنها در 

گیری فـراهم کننـد. ایـن در  درصد مردم در جریان انتخاباا و سـایر مظـاهر حصـمیم 72از 
های قبلی بـه حرحیـح  حالی است که میزان مشارکت مردم امریکا در انتخاباا کنگره در دوره

درصـد بـوده اسـت و درصـد مشـارکت آنـان در  8/91و  5/95، 4/91، 97، 6/97، 5/97
بـوده و  6/43، 9/86، 9/88، 5/81های قبلی به حرحیح  انتخاباا ریاست جمهوری در دوره

سا  پی  )سا   47دهد که به  درصد را نشان می 12باالحرین میزان مشارکت، رقمی حدود 
، 9227اني سا  مشارکت مردم فرانسه در انتخاباا پارلم شود! همچنین ( مربوط می6315

و  USA Todayبـوده اسـت. در همـین راسـتا، روزنامـه  98/47، 9229و در سا   49/49
آمریکـا(  9269جمهوری سـا   دانشگاه سافلوک در بوستون )در آستانه انتخابـاا ریاسـت

درصد کسـانی کـه در انتخابـاا شـرکت  85داد  اقدام به انجام پژوهشی کردند که نشان می
شان هی  حاثیری در سرنوشت آنها ندارد. در واقا کشورهایی کـه  که آرایکنند، معتقدند  نمی

کنند و  درصد امور جهان را کنتر  می 32با حکیه بر حکنولوژی و روش مدیریت رود، بی  از 
 فلسـفهگیری را بـه نحـوی کـه متناسـح بـا  حوانند نظم الزم در حصمیم بخشند، نمی نظم می

اعتمادی مردم ایـن کشـورها بـه حاکمـان  بی معنای بهاین دموکراسی باشد، حأمین نمایند که 
های متمادی با حجم عظیمـی  است زیرا مردم امریکا و انگلستان و فرانسه و... در طو  سا 

 اند. از دروغ و فریح از سوی سیاستمداران رود مواجه شده
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عمهومی   یقرارگرفتن آرا دلیل به ،در دموکراسی یانسان شرافت شدن . پایمال1

 در مکانی م عرضه و تقاضا و خرید و فروش آن در فرهنگ تح ب

سیاست وارد شده بـود و هنـوز بقایـای فرهنـگ  عرصهزمانی که دموکراسی به حازگی در 
مردم در روسـتاها و شـهرهای کوچـک بـه نحـو  یرورد، آرا ته و روانین به چشم میفرودالی

. اما امـروزه و پـا از گذشـت سـالیان گرفت واضح و آشکاری مورد ررید و فروش قرار می
شکلی مـدرن و  شورهای پیشرفته، ررید و فروش آرادراز از فراگیری فرهنگ دموکراسی در ک

سازی شـک   گیری و حصمیم پیچیده به رود گرفته است. زیرا درون حزب جریانی از حصمیم
د امـا آیـا از سوی این حزب برای شـرکت در انتخابـاا معرفـی شـو اگیرد حا یک کاندید می

حرین عناصر  حرین و باارالق حرین و دانشمند عقالنیت بر این روند حاکم است؟! آیا شجاع
شـود حـا  ح بر سر دنیـا باعـث میشود؟! یا با حنازع و حکال می معینحزب  نماینده عنوان به
حزبی مورد ررید و فروش قرار گیرد؟ در واقا ررید و فروش رآی در جلسـاا  درون یآرا

ای نیسـت کـه  گیری به یک فرهنگ در کشورهای غربی حبدی  شده و هـی  جلسـه حصمیم
های سهامی هستند که در  رالی از این وضعیت باشد و لذا احزاب در دنیای امروز شرکت

گونه که در یـک شـرکت حولیـد کـاال بـا  همان اند. یعنی سیاست به فعالیت مشغو  عرصه
درصـد از 43حفکیک مدیریت از مالکیت و حبدی  مالکیت بـه سـهم، ارتیـاراا مالکـان 

مردم نیز بـه سـهام حـزب در  یشود، آرا درصد از سهام حذف می86 سهام به نفا مالکان
واقـا  های سیاسـی بسـتان پارلمان و کابینه حبدی  شده و در معرض رریـد و فـروش و بده

گیری بـرای جامعـه  آنان در حصمیم یآرادیگر آزادی مردم در انتخاب و  عبارا بهشود.  می
یت آنان است، وارد مکانیزم عرضـه و حقاضـا شـده و مـورد معاملـه قـرار  که جزئی از هو

زیرا شرافت چیـزی جـز رعایـت  ؛بندد گیرد و در نتیجه، شرافت از جامعه ررت بر می می
یتی و انس  انی نیست.حناسباا هو
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ساالری دینهی، علهت برخهورد     و مردم نظام جمهوری اسالمی جاذبه اخالقی .5

رفهتن   آمی  دموکراسی غربی با ملت ایران و آزادگهان جههان و از بهین    خشونت

 اعتبار تئوری تولید قدرت مادی در میان افکار عمومی

ریزی  می در پیآمیز است که رفتار نظام جمهوری اسال همین روند کثیف و فاجعه دلی  به
 سـوی بهمـو   های آزاده را مو  ساالری دینی همراه با ارالق و شرافت و مذهح، انسان مردم

های مردمی  غربی از مبنای رود عدو  کند و نهضت حمدنرود جذب کرده و باعث شده حا 
را که پا از انقالب اسالمی بر ضد دموکراسی غربی به وجود آمده، بـه شـدیدحرین وجـه و 

ها سرکوب نماید و مجددًا لشگرکشی به کشورهای مختلف مانند افغانستان،  حرین شیوه شنیا
و... را در دستور کار رود قرار دهد و بـا جنایـاا جدیـد رـود در لیبی  ،یمن سوریه، عراق،

ها بـرای حـأمین  گری را بـه او  برسـاند. حـا  آیـا ایـن لشگرکشـی لبنان و فلسطین، وحشی
دموکراسی و حمایت از حصمیم مردم و مشارکت عمومی و دفـاع از حاکمـان منتخـح بـوده 

رگ برای فروش میلیـاردی حسـلیحاا است؟! یا همزمان با سردادن شعار صلح، بازارهای بز
انـد،  نشـینی کرده آورند؟! حتی در کشوری مانند عراق که به ظـاهر از آن عقح رود پدید می

یزی جـز انفجارهـا و کشـتار آن، چ نتیجهاند که  زیرسارتی امنیتی اطالعاحی را طراحی کرده
بًا کشورهای های رود مرح ر سُبعانه، با رسانهمردم عادی نبوده است. عالوه بر این رفتا روزانه

کننـد حـا هـی   شان حهدیـد می ها و نابودی استقال  کشی و حخریح زیرسارت دنیا را به نس 
جریـان مظـالم آنهـا در  کننـده کـه حأمین ـــی جرآا ورود به مسائ  دفاعی و امنیتـی را ملت

حا با نیـرو و  کنند کشورها را وادار می همهپیدا نکند. پا از این ارعاب همگانی،  ــدنیاست 
بینند، مشارکت نمایند. حا  اگر  ها الزم می هایی که ابرقدرا حجهیزاا نظامی رود در جنگ

کننـد، بایـد  ، ادعای دموکراسی و آزادی و مشارکت عمومی را مطـرح میحمدنصاحبان این 
 ارهدربـبرگزاری یک رفراندوم جهانی را بپذیرند حا از این طریع، حمامی مردم دنیا نظر رود را 

نمایند کـه  معینبیان کنند و  «حولید حصمیم»و  «حولید قدرا» عرصهسبک زندگی غربی در 
به زندگی ادامه دهند یـا مایـ  بـه حیـاا در یـک نظـام  مادیرواهند ححت نظاماا  آیا می
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انسانی هستند. اما با حوجه به این حجم از جنایت و اسارحی که عموم مردم دنیا بـا آن درگیـر 
های جهان در این رفراندوم بتواننـد آرای عمـوم را بـه رـود  است که ابرقدرا هستند، محا 

دهند پیشنهادی از این جنا در مقاب  افکار عمومی جهان قـرار  جلح کنند و لذا اجازه نمی
 گیرد.

دهـد کـه  ها و حجارب عینی و آمار و اعداد و ارقام منتشره نشـان می پا حوجه به واقعیت
رود و  اضـمحال  پـی  مـی سـوی به سیاسـی، عرصـهغربـی در دگی دموکراسی و سبک زن

های  گیری محور حصـمیم عنوان بهزیرا امریکا و اسرائی   ؛کشد شکستی قطعی انتظار آن را می
اند و بـه اعمـا   سیاسی در منطقه و جهان، همراهی وجدان عمومی بشریت را از دست داده

پـذیرش آنهـا نیسـت. البتـه حـا قبـ  از اند که هی  انسانی حاضر بـه  آمیزی روی آورده جنون
 لی باعـث شـده بـود کـه جهـان در ظلمـتپیروزی انقالب اسالمی، سکوا ربری و ححلی

ور شود اما اهتزاز این پرچم الهی، وجدان بشریت  های بزرگ غوطه حاص  از جنایاا قدرا
هانیـان ساالری دینی در برابـر ج مردم ورزی غربی، جاذبه با شکست سیاسترا بیدار کرده و 

شدن شرایط بـرای ححقیقـاا میـدانی پیرامـون میـزان  قرار گرفته است. لذا در صورا فراهم
 برانگیزی به دست رواهد آمد. های ایرانی در جهان، قطعًا اعداد اعجاب مخاطبان رسانه

 



12 
 داری بر تئوری تولید قدرت غربی تبیین حاکمیت مکتب سرمایه

رد»در سه سطح   «توسعه، کالن، خ 

و « اجهرا »عمومی در تئوری تولید قدرت غربی به سه     یآرامحدود شدن  .4

 داری به مکتب سرمایه« سازی تصمیم»و « گیری تصمیم»واگذاری س و  

پا از بحث عینی و آماری پیرامون سبک زندگی غربی در امر سیاست، بایـد بـه بحثـی 
ردارت. در این زمینه باید حوجه داشـت کـه نظامـاا دارای سـه عقالنی پیرامون این مقوله پ

ربی، رآی مردم حنها در هستند و در دموکراسی غ« سازی و اجرا گیری، حصمیم حصمیم»سطح 
هـای بـزرگ  این در حالی است که با ارحکـاب دروغ 1گذار باشد.حأثیرحواند  می« اجرا»سطح 

ر حمامی امور جامعـه حضـور دارنـد و در شود که مردم در کشورهای دموکراحیک، د ادعا می
، «گیری حصـمیم»کنند. در حوضیح بیشتر باید گفت کـه در سـطح  ابعاد آن مشارکت می همه
یابد. یعنی  وجود دارد که طبع آن، مدیریت شهوا حفظ شده و حداوم می« گیری جهت»یک 

دست هم دهند و  دست به مرفهشود حا برای دستیابی به زندگی  از حمامی مردم دنیا دعوا می
هایی در این جهت وضا کنند و آن را اجرا نمایند و متخلفـین  در همکاری با یکدیگر، قانون

گونـه کـه  شـود. همان را به مجازاا برسانند که این امور از طریـع سـازمان ملـ  انجـام می
                                                           

مباحـث روشـن  های دینی، با حبیـین سـبک زنـدگی اسـالمی در ادامـه البته نحوه مشارکت مردم در نظام .6
 رواهد شد.
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های جهانی قرار  طرح شعار زندگی در ظّ  لوای دین، مورد هجمه دلی  بهجمهوری اسالمی 
در سـطح  مادیگیری  شود. بنابراین حفظ جهت رفته و محکوم به زوا  و نابودی دانسته میگ
شود و پیشنهادهایی از قبی  برگزاری رفراندوم جهانی در  به رآی گذاشته نمی« گیری حصمیم»

 آید. این زمینه، غیرقاب  پذیرش به حساب می
حواد  مختلف )ماننـد  دربارهگیرد. اواًل  سه نوع رفتار صورا می« گیری موضا»اما در 

پردازنـد و سـپا بـر همـین اسـاس  می« حعریـف» ارائـهای و...( به  حروریسم، حقوق هسته
کنند و در نهایـت بـا إعمـا  فشـار نظـامی و امنیتـی بـر حمـامی  می معینهایی را «حکلیف»

نوبت بـه « گیری موضا»و « گیری جهت»دهند. پا از  می« حطبیع»کشورها، آن حکالیف را 
ها در امـور  رسد که در آن به حنظیم حقوق و اسناد حفاهم و حصویح قطعنامـه می« مجاهده»

زنند  هایی را رقم می حهای مختلف، جنگ و صل پردازند؛ یعنی با صدور قطعنامه مختلف می
های  جلح منافا عمومی، نفا شرکت جای بهشود اما  ها حأمین می ملتآن از جیح  که هزینه

 کند. داری را حأمین می هبزرگ و نظام سرمای
در « دیپلماسـی اقتصـادی»، «گیری حصـمیم»های فرهنگ حاکم بـر  یکی دیگر از نمونه

ای حنها  المللی و منطقه وآمدهای جهانی و بین رفت همهحمامی کشورهای جهان است؛ یعنی 
هـا  ملتافزایِی سود سرمایه و چپاو   شود که اطالعاا الزم برای دائم با این هدف انجام می

به دست بیاید و اگر سخنی از وضا وریم آزادی و حقوق بشر در بررـی کشـورها بـه میـان 
کید بر  می دهد  نشان می« دیپلماسی اقتصادی»آید، برای فشار بر آن کشورهاست. در واقا حأ

ای وجـود نـدارد و  ها دغدغه ها و حصمیم که در دیپلماسی و روابط رارجی، برای آزادی اراده
التزایـد  حکنولوژی و رفـاه دائم حوسعهگذاری رارجی و  ی در این عرصه، سرمایهی اصل مسأله

شوند و حنهـا چیـزی کـه از  ها َمحرم محسوب نمی ملتاست. لذا در این نوع از دیپلماسی، 
ای و حکـراری اسـت کـه هـی   شود، ادبیاحی کلیشـه دیدارهای سیاسی در ربرها منعکا می

 دربـارهرسـانی  رـورد و اطالع شـده در آن بـه چشـم نمی   اثری از روابط و معـامالا انجـام
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 هایی از ایـن موضـوعاا نیـز افشـا خ گردد. اگر ب ها محقع نمی ملتسرنوشت کشورها و 
ها برای کسح منافا بیشـتر درگرفتـه اسـت. ایـن در  نزاعی است که بین قدرا دلی  بهشود، 

ران، حوسـط همـین حالی است که حمامی زوایـای زنـدگی رصوصـی هنرمنـدان و ورزشـکا
 شود. رسانی می گیری و در مورد آنها اطالع ها پی رسانه

د و در شـو منحصر می« اجرا»به سطح  در سبک زندگی غربی، و مشارکت عموم آراارذ پا 
دهد، هی  اثری از مشـارکت مردمـی  جریان حصمیم را حشکی  می دو سطح دیگر که بخ  عمده

کـه سـه  ــنظاماا « ِا مجاهد»و « گیری موضا»، «گیری جهت»عمومی در  یآراوجود ندارد و 
 شود. ابدًا درالت داده نمی ــهستند « گیری حصمیم»ی سطح  وجودآورنده به رکن

های  نامه تئوری تولید قدرت از طریق مراک  آکادمیک و پایان . مهندسی علمی2

 «توسعه، کالن )توازن(، خُرد )نظم(»دانشگاهی در سه س   

نظـم، » مقولـهاز سـه  که در بحث از حروری حولید ثروا و حروری حولید اطالع گونه همان
معـاد  بـا « گیری حصـمیم»سخن رفت، در حروری حولید قدرا نیـز سـطح « حعاد  و حوسعه

هاست. «نظم»گر  نشان« اجرا»و سطح « حعاد »متناظر با « سازی حصمیم»، سطح «حوسعه»
حوسـط « گیری حصـمیم»در سطح « کلیف و حطبیعحعریف، ح»لذا باید حوجه داشت که حولید 

کادمیک صورا می کادمیک»پذیرد و  مراکز آ است که مدیریت جهانی را هدایت « ادبیاا آ
ها، امــور کـالن و بخشـی را ســامان  در دانشـگاه« ادبیــاا حخصصـی» همچینـین کنـد. می
هـای بـه  ها متناسح با حرکت در سطح حوسعه، نسخه بخ  همهبخشد و برای حعاد  در  می

دهـد. یعنـی سـطح  را شـک  می« سـازی حصمیم»کند و به این صورا، سطح  روز حهیه می
ر حمـامی ابعـاد جامعـه ای است کـه د معاد  با دستگاه کارشناسی گسترده« سازی حصمیم»

هـا را نتیجـه  کنـد و حعـاد  و حـوازن بـین بخ  ها را هماهنـگ می عرصه همهو  جریان یافته
« مقدوراا و امکانـاا»ها،  ع دستگاه کارشناسی برای کنتر  حعاد رو موضو دهد. از این می

بودجـه، »کفایـت یـا کمبـود در  براساسها  است؛ به این معنا که حعاد  یا عدم حعاد  بخ 
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بـر ایـن اسـاس مشـخص « الگوی حخصیص»شود و  حعیین می« نیروی انسانی و حکنولوژی
آن بـا  رابطـهوی حخصـیص از درون و گردد. در واقا حعاد  و عدم حعاد  به کیفیـت الگـ می

کـه در  ــ« کارشناسی کار»لذا مقصود از اصطالحی مانند گردد و  های بیرونی باز می بخ 
هـای  حعـاد  بخ  مالحظـه ـــشـود  گیری برای سطوح مختلـف مطـرح می هنگام حصمیم

مختلف و بررسی وضعیت بودجه و نیروی انسانی و مقدوراا مـورد نیـاز در آن چـارچوب 
 حوسـعهسـازی( بـا اسـتراحژی  هـای بخشـی )حصمیم است. بنابراین ایجاد حناسح بین حعاد 

های  نامـه در پایان ایـن معـادالا گیری( از طریع معادالا علمی است کـه جهانی )حصمیم
ها در حولید معادالا سیاسی نسبت به حفظ جهت  نامه این پایان اما شود می دانشگاهی حولید

ملزم هستند؛ یعنی حروری حولید قدرا و آزادی و حصمیم در غرب، حابا حروری حولید اطـالع 
در  1کنـد. )دستگاه فرهنگی( است و دستگاه فرهنگی نیز از حروری حولیـد ثـروا حبعیـت می

های علمی و ححقیقاحی حاکم اسـت کـه نـه حنهـا  پژوه  سازی نیز نتیجه، در سطح حصمیم
سـح بـا حولیـد ثـروا و گیری ایـن ححقیقـاا، متنا مردم در آن نقشـی ندارنـد بلکـه جهـت

 دار و بر ضد منافا عمومی است. منافا قشر سرمایه کننده حأمین

 تئوری تولید قدرتدر بخش خصوصی بر توزیع اختیارات  اکمیت مافیایح .7

در موضـوعاا « هـا نظم»های دانشـگاهی  نامـه وسـعه و حعـاد ، پایانپا از موضـوع ح
شود و  ها مطرح می برای ححقع نظم« اجرا»در اینجا سطح کنند که  مختلف را نیز طراحی می

گردد. روشن اسـت کـه بـرای ححقـع و  استخدام و اشتغا  عمومی منحصر به این سطح می
های کنتر  و نظـارا و سـایر اوصـاف  یستمگیر و س ها، مدیران قوی و قاطا و پی اجرای نظم

دار است و به فرارور  ت و زمان، موقمجریه( قوهمربوطه ضرورا دارد. البته دوران مدیریت )
شود و ممکن است بـرای  سا  را شام  می 7حا  4قوانین و شرایط در کشورهای مختلف، از 

                                                           
ها هم بـه «نظم»شود؛ بلکه اگر  نمیها منحصر «حعاد »های علمی حنها به  . البته حولید معادالا و بررسی6

 گیرند. ای برسند، موضوع پژوه  و ححقیع قرار می سطوح پیچیده
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ها در  اسـتهـا و حر سـا  طـو  بکشـد. امـا مـدیریت کارح  62حـا  رـاصبعضی مناصـح 
دار هـم نیسـت. در واقـا مـدیریت در  گیری نبوده بلکه زمـان ها، نه حنها مبتنی بر رآی شرکت
موروثی، در یک رانـدان دسـت  صورا بههای پادشاهی و  های بزرگ همانند سلسله شرکت

کند! یعنی نـه  سا  هم حجاوز می 922ها بعضًا از  شود و لذا ُعمر برری شرکت به دست می
ها اثـری از  رانـه ها ربری از رآی کارگران برای حعیین مـدیر اسـت و نـه در وزارا در شرکت

 رورد. مشارکت کارمندان برای انتصاب وزیر و روسای اداراا به چشم می
هایی مانند ضـرورا ارـذ گذرنامـه بـرای رـرو  از  ی دیگر مردم به رعایت نظماز سو

کنند و این قـوانین حـدابیر ظـاهرًا  شوند که عموم شهروندان آنها را مراعاا می کشور ملزم می
ها وارد کشـورها  شـود کـه حروریسـت رسند اما با ایـن حـا  مشـاهده می مناسبی به نظر می

شوند یا مـأمورین در حمـامی مرزهـا  اران از کشورها رار  میشوند یا سارقین و کالهبرد می
ها  افتـاده ایـن دررواسـت کننـد و...! گرچـه در کشـورهای عقح دررواست رشوه و با  می

ها در کشورهای پیشرفته، به شکلی پیچیده و مدرن و  گیری شود اما این با  صریحًا انجام می
رد که بخشی از آمارهـای مـرحبط بـا ایـن پذی های قبلی صورا می الکترونیک و با هماهنگی

رواهد شد. لـذا بایـد  است و بخ  دیگر آن در آینده افشاوضعیت، در حا  حاضر موجود 
اندرکاران امور ُررد و سطوح  حعبیه شده که دست علتها و قوانین به این  پذیرفت که این نظم

پیدا کنند زیرا دستگاه حاکم پایین، امکان سوء استفاده و دستیابی به درآمدهای غیرقانونی را 
هاست و لذا حقوق و مزایای پایینی به این دسـته از مـدیران  سو به دنبا  کاه  هزینه از یک

دهد و از سوی دیگر، حأمین مشتهیاحی که این مـدیران نسـبت بـه آن ححریـک  ارتصاص می
که در مباحث  ــشوند، قیمت باالیی دارد. همین شرایط است که فضا را برای ایجاد مافیا  می

در بدنـه و سـطوح نـاز   ـــگیری آن در مناصح سطح باال اشاره شـد  گذشته به روند شک 
 کند. مدیریتی نیز فراهم می
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اخهالق   ،«پهذیری  یتمسؤول» جای به« امتیازدهی و امتیازخواهی» جایگ ینی .1

 تئوری تولید قدرت در و اح اب حاکمه هیئتحاکم بر 

، بایـد ایـن مسـأله بررسـی حاکمه هیرتویض ارتیاراا به از مردم و حف پا از ارذ رآی
قید و شرط است یا بایـد رفتـار مـدیران کنتـر  شـود و  عمومی، مطلع و بی یآراشود که آیا 
ای  عمـومی مقولـه یآراهای آنان مورد نظارا قرار گیرد؟ گرچه روشن است که  ححقع وعده

شده بایـد کنتـر  شـود امـا در عمـ ،  های ارائه مطلع نیست و رفتار مدیران در راستای وعده
پذیری در ایـن عرصـه وجـود نـدارد و مـدیران در  یتمسـنولشـود و  چنین امری محقع نمی

ها و رسارا ناشی از آن، غالبًا مورد بازرواست و مجازاا قـرار  صورا عدم عم  به وعده
رـالف ایـن عاهایی بر سی هستند. البته کشورهای غربی ادگیرند بلکه دارای امنیت سیا نمی

های آنان در ایـن  ها و احزاب، پرده را از فریح کنند اما حوجه به نق  رسانه مطلح مطرح می
ع یا عـدم ححقـع ها به گذشت زمان، ححق زند. در واقا با واگذار کردن وعده موضوع کنار می

ها نسبت بـه  شود که این امر از طریع عدم پوش  رسانه اجتماعی پاک می ها از حافظه وعده
رو و... حاصـ   گری نخبگـان و کارشناسـان در ذکـر موانـا پـی  این موضوعاا و با حوجیه

حوانند با حکرار یک موضوع و یا سکوا مداوم  های مدرن می دیگر، رسانه عبارا بهگردد.  می
جامعـه پـاک  د کرده یا موضوعاحی را از حافظـهجامعه وار امون آنها، مقوالحی را به حافظهپیر

عمومی یا افزای  انتظاراا فـراهم کـرده یـا ایـن  این صورا، زمینه را برای مطالبهکنند و به 
های امریکایی و به حبـا آنهـا سـایر  سا  گذشته، رسانه 97زمینه را از بین ببرند. لذا در طو  

کننـد و ایـن  ز حروریسم مـتهم مین را به حمایت اهای جهانی، جمهوری اسالمی ایرا رسانه
نمایند و حدریجًا این دروغ را به باوری عمومی  های گوناگون حکرار می هام را دائمًا و با زباناح

با حکرار حمجید از رژیم صهیونیستی  که همچناناند.  در میان برری از مردم جهان حبدی  کرده
ورمیانه، این فریـح را بـر بخشـی از افکـار عمـومی حنها دموکراسی را عنوان بهو معرفی آن 

 اند. جهان ححمی  نموده
هاست که از طریع اربـار، نمـای  فـیلم و  این مطلح یکی از کارکردهای اساسی رسانه
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اجتمـاعی،  ن و نخبگان و ... به سارت حافظهها، مصاحبه با کارشناسا مسابقاا و سرگرمی
های  های قدرا کند و در همین راستا حالش هوش اجتماعی و سنج  اجتماعی مبادرا می

هـا نائـ  شـده اسـت. مـردم  هراسی به برری موفقیت هراسی و ایران جهانی در جهت اسالم
واسـطه بپردازنـد بلکـه  موضوعاا به ححقیـع مسـتقیم و بی همه دربارهحوانند  عادی نیز نمی

های  رسانه همهورحی که کنند رصوصًا در ص گیری می ها نتیجه اعتماد نسبی به رسانه برمبنای
جهان، یک مطلح واحد را حکرار کنند. در نتیجه، اساس دموکراسی بر غوغاساالری بنا شده؛ 

شـده بـرای ایجـاد  چه در هنگام انتخاباا از طریـع بمبـاران حبلیغـاحی و حـالش سازماندهی
یجاد های مختلف و چه پا از انتخاباا با ا نمایی آن با حکنیک اجتماعاا مصنوعی و بزرگ

حافظه و هوش اجتماعی یا از بـین بـردن آن از طریـع پوشـ  یـا عـدم پوشـ  نسـبت بـه 
های انتخاباحی به فراموشی سپرده شـده و پیگیـری  موضوعاا گوناگون. لذا بسیاری از وعده

شود زیرا دستگاه سیاسی در سبک زندگی غربی، مبتنـی بـر امتیـازرواهی و امتیـازدهی  نمی
رو هنگامی که هر حزبی به قـدرا  قعی در آن وجود ندارد. از اینپذیری وا یتمسنولاست و 

داند و همگان نیز  برسد، دوران ریاست و حکومت را فرصتی برای کسح منافا درازمدا می
ری از این ارالق اطالع دارند و به همین دلی ، میزان مشارکت در کشورهای غربی در بسـیا

های  هبا ادعاهای آنان مبنی بر فتح قل که حناسبی کند   پیدا میدرصد حنز82موارد به کمتر از 
 دموکراسی و مشارکت عمومی ندارد.

از مهدار   آن و خهروج بهه چگهونگی گهردش تصهمیم     « تفکیک قوا» . تعری 5

 تئوری تولید قدرتدر  عقالنیت و جهت تکامل

حروری حولید قدرا در سبک زندگی غربـی، بایـد بـه چگـونگی گـردش  پا از بیان پایه
ــاره بایــد حوجــه داشــت کــه حصــمیم )نظــا گانه پردارــت. در این در قــوای ســهحصــمیم  م ب

قضـائیه  قـوهبـه  مقننه قوهنه و از قوه مقنمجریه به  قوه( از سازی و اجرا گیری، حصمیم حصمیم
د و از از یکدیگرنـ مسـتق  قـوهشود که این سه  کند. البته در ظاهر وانمود می گردش پیدا می



 465 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

دیگـر سـه دسـتگاه  عبارا بـهشـود.  د شده و بر آن نظارا میمقیطریع حفکیک قوا، قدرا 
زیـرا صـاحبان  ؛شده و این اوصاف باید همدیگر را پوش  دهند طراحیسه وصف  براساس

استضائه از وحی و علوم الهی نیستند بلکه عق  بشـری را مبنـای سـامان  مدعیغربی  حمدن
آن دانند و کنتر  و نظارا بر  آفرین میدانند و بر این اساس، قدرا را فساد امور اجتماعی می
 شمرند. را ضروری می اننفوذ از سوی دیگر ذی

 قدرت تولید تئوریدر  مجریهقوه  کارکرد تحلیل از .4/5

، پاسدار قانون قوهمجریه و رییا این  قوهاما حقیقت آن است که قدرا اصلی در ارتیار 
امکاناا، حسـهیالا و مامی مقدوراا، قوا قرار دارد و ح کننده اساسی و در جایگاه هماهنگ

های  های حوسعه و بودجه اندازها و برنامه است و چشم قوهکشور در دست این  نیروی انسانی
 مثابـه بهشـود. در ایـن میـان، احـزاب  ساالنه حوسط دستگاه کارشناسـی دولـت طراحـی می

های سهامی در امـر سیاسـت هسـتند کـه در حـأمین هزینـه و سـایر شـرون رـود بـه  شرکت
افزایی سود سـرمایه بایـد  داران و بخ  رصوصی حکیه دارند. لذا نظم الزم برای دائم سرمایه

گونه که الگوی مصرف در  در حمامی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رعایت شود و همان
تماعی در فرهنگ به امری طبقاحی حبدی  شـد، الگـوی حصـمیم در اقتصاد و الگوی پسند اج

سیاست نیز یک الگوی طبقاحی رواهد بود و محرومیـت در نظـام حصـمیم جریـان رواهـد 
مجریه آن است که نظام حصمیماا، طبقاحی شـده و بـه نفـا قشـر  قوهیت راصیافت. یعنی 

 دار حمام رواهد شد. سرمایه

 قدرت تولید تئوریدر  نهکارکرد قوه مقن تحلیل از .2/5

کند بلکـه بـرای جلـوگیری از هـر  و  البته مدیریت بر امکاناا و مقدوراا کفایت نمی
ظرفیت در رفاه و زنـدگی بهتـر،  ارحقای که همچنانکند؛  مر ، وضا قانون ضرورا پیدا می

ی هـم در کند. یعن طلبد که این امر نیز نیاز به قانون را دوچندان می در سارتارها را می ححو 
ها( و هم در وجه سلبی )جلوگیری از هر  و مر ( وضا  برنامه براساسوجه اثباحی )حرکت 
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 یت اجـرامسنولد حوسط دولت که رود ناپذیر است. اما وضا قانون نبای قانون، امری اجتناب
ما دار این مهم شود. ا هایی عهده طرح ارائهباید با  مقننه قوهرا بر عهده دارد، انجام شود بلکه 

لـوایح  براسـاسهـا بیشـتر  باید از نظر آماری روشن شود که در دویست سا  گذشته، قانون
و کارشناسـی  هـا ارلمانهـای پ طرح اکثـرابـوده یـا گـذاری  و غلبه آنها بر امر قانونها  دولت

کشــورها در  ز آنجــا کــه بیشــترین حــوان کارشناســیالبتــه ا؟ مجلــا، برحــری یافتــه اســت
گـذاری بـرای حرکـت کشـور  هایی مانند سازمان برنامه و بودجه متمرکز شده و ری  سازمان

 برمبنـایب، وشن است که غلبه اکثر قوانین مصـوشود، ر عماًل حوسط این سازمان انجام می
در سبک زندگی مـدرن را نبایـد  مقننه قوههاست و لذا استقال   دولت کارشناسی پیشنهادی

از یک شعار دورغین به حساب آورد. گرچه در کشورهایی که دارای دولت قـوی چیزی بی  
های پارلمـان را در  هستند، دولت از طریع حعام  با احـزاب در انتخابـاا مجلـا، کرسـی

حوان دریافت کـه  گیرد اما فارغ از این واقعیت و با حوجه به حوضیحاا فوق می ارتیار رود می
 شود. مجریه می قوهاصلی رود نیز عماًل حابا دولت و  ظیفهو عنوان بهمجلا در وضا قانون 

 قدرت تولید تئوریدر  کارکرد قوه قضاییه تحلیل از .7/5

فـاا از بـین بـرود یـا شـود حـا حخل و اجرای آن موجح نمی روشن است که وضا قانون
یفا قضائیه نق  ا قوهفین و رفا ارتالفاا، کن شود و لذا برای مجازاا متخل هارتالفاا ریش

مجریه و قوانینی حبدی   قوهای برای  قضائیه در سبک زندگی غربی، به ردمه قوهکند. یعنی  می
شود که مطلوب دولت بوده است و از رود استقاللی ندارد. در واقـا حـوبیخ و حشـویع و  می

حـو  ضـوابط و مقرراحـی صـورا  ـــقضائیه اسـت  قوه که وظیفه ــایجاد وجدان عمومی 
حی بر یمجریه حدوین و از طریع حوان کارشناسی باالحر و در قالح لوا قوهپذیرد که حوسط  می

 مجلا ححمی  شده است.
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تمهایالت و وجهدان   » حاکمیهت  دلیل به. ضرورت حاکمیت قوه قضائیه بر سایر قوا 1/5

 بر قانون و اجرا« عمومی

وجدان عمومی حنها منحصر به مهم حوجه شود که  تهجا مناسح است به این نک همین در
هـا و  م( نیسـت بلکـه بـا انجـام فعالیتیفـاا و جـراسلبی آن )از قبی  بررورد با حخل جنبه

و  ملـیایجاد کند و با ایجاد عزم  ححو بخشد و در آن  ارحقاحواند فرهنگ مردم را  حدابیری می
، مهـمزی مبـادرا نمایـد کـه ایـن سـا نخبگانی، برای پیشرفت و حکام  جامعـه بـه وجدان

اثباحی در موضوع وجدان عمومی است. این در حالی اسـت کـه ایـن وجـدان  گر جنبه نشان
کـه  قباًل ححقع یافته است؛ حتی قب  از آن معینعمومی برای حرکت اجتماعی در یک مسیر 

 انعنو بـهگیری بـرای انتخـاب مـدیران ایجـاد شـود.  فضایی برای حاکمیت و مدیریت و رآی
هـا ابتـدائًا حمـایالا عمـومی )کـه وجـدان  نمونه، در انقالب اسالمی ایران و سـایر انقالب

دهد( حو  یک دعوا، مکتح، ایده، هدف یا آرمـان جمـا  را حشکی  می ملتعمومی یک 
گیری یـک جامعـه را رقـم زده اسـت؛ چـه آن  شده و بر یک محور، مجتما گردیده و شـک 

ر ظّ  لوای والیت الهی باشـد و چـه دعـوا بـه دنیـا و دعوا، دعوا به آررا و زندگی د
 باشد. مرفهو حالش برای زندگی  مادیوالیت 

دیگـری محقـع  مقولـه، قـوهو حفکیک قوا به سه « حاکمیت»یعنی قب  از بحث پیرامون 
سـازی و  گیری و حصمیم حصـمیم است. لذا گرچـه نظـام« جامعه»شده و حکّون یافته که آن، 

قبـ  از آن  ا عمومی و وجدان عمومی در مرحلهبه حفکیک قوا وابسته است، اما حمایال اجرا
ایجاد شده و پی و بنیان جامعه را رقم زده و سپا بر این اساس بوده که یک حاکمیت شک  

ایجاد وجدان  قوه مثابه بهقضائیه  قوهکند که  گرفته است. بنابراین عینیت و عقالنیت حکم می
می )در وجه اثباحی آن( بر قوای دیگر حاکم شود و به محـور همـاهنگی قـوا و حمایالا عمو

است که  قوهنماید. زیرا این  معینمجریه را  قوهو سپا  مقننه قوهحبدی  گردد و مسیر حرکت 
شده و پیدای  قانون نیز حنها پـا  ملیاجتماعی بوده و موجح انسجام  کلمهحافظ وحدا 

پیـدای  جامعـه  علـت عنوان بهنباید « قانون»دیگر،  عبارا بهشود.  از این مرحله محقع می
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آورد،  ر از پیدای  جامعه است و آنچه جامعه را پدید مـیشود بلکه پیدای  قانون منر حلقی
پندارنـد و  چیزی جز حمایالا عمومی نیست. در واقا ادراکـاحی کـه جامعـه را اعتبـاری می

ارنـد، مربـوط بـه دوران قبـ  از رنسـانا پند علت حشکی  جامعـه می مثابه بهجع  قانون را 
 هستند و حنها در ححلی  از جواما آن دوران، کاربردی نسبی دارند.



13 
از ابعاد  در تئوری تولید قدرت غربی جریان اخالق مادی

 ای شناختی، ساختارهای سیاسی و فرهنگ حزبی و رسانه جامعه

 از نظر عقلی و تحققی« مردم بر مردمحکومت » . امتناع4

کند که با دستیابی به دموکراسی  حروری حولید قدرا در سبک زندگی غربی ادعا میگرچه 
را محقع کند امـا بـا حوضـیحاا گذشـته روشـن شـد کـه « حکومت مردم بر مردم»حوانسته 

ر  واقـا در عینیت، قابلیت ححقـع نـدارد و آنچـه در عـاَلم رـا« حکومت از پایین به باال»
است. یعنی حشکی  جامعه الجرم ناشی از آن است کـه « حکومت از باال به پایین»شود،  می

کـه آن آرمـان،  یناز ا اعـمگیـرد؛  ع میی حعلراصحمایالا عمومی به مکتح و ایده و آرمان 
بـدان معنـا شدن مردم حو  یک مکتح،  باشد. لذا جما (الهی یا الحادی) دنیوی یا ارروی

آن  جاذبـه دهنده نشـانبلکـه  حشکی  جامعـه و حکومـت باشـند علتم، رود نیست که مرد
 .ا بر محور رود گردآوردمکتح است که حوانسته عموم ر

حهاکم بهر فلسهفه     شناسهی  جامعهه  مثابهه  بهه « تنازع و تکالب بر سر دنیا. »2

 جریان محرومیت سیاسی دموکراسی؛ موجب

مجتما شدند، آیـا  مرفهو  مادیسبک زندگی غربی، حو  زندگی  براساسحا  اگر مردم 
آیـد و مـردم بـه  شود و صلح و آرام  و امنیت و آزادی پدید می حعاون و همکاری محقع می
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کنند؟ اگر مکتبی که علت پیدای  جامعـه شـده، یـک مکتـح  رشد و حکام  دست پیدا می
ع بـه حعلـ معنای بـه مـادیح زیـرا پـذیرش مکتـ ؛باشد، پاسخ سوا  فوق منفی است مادی

محدودیت است و انسانی که به محدودیت حکیه کرده، از روف إحمام مقدوراا و امکانـاا 
حـدبیر  آمیزی را هـای شـیطنت شـود و بـا عقالنیـت رـود، راه و ارتیاراا دچار اضطراب می

اش  یکردن قدرا آنها به رود، اضطراب درون ی به دیگران و ضمیمهکند حا با حجاوز و حعد می
حبـدی   مـادی کالح بر سر دنیا به مبنـای جامعـهاین روند، حنازع و ح نتیجهرا فرو بنشاند. در 

شــود و اثــری از حعــاون بــاقی نخواهــد مانــد و بــه حبــا آن، کشــمک  و جنــگ و اســتکبار و  می
اسـتراحژیک  مقولـهامتیازرواهی جریان رواهد یافت. لذا جنگ در سـبک زنـدگی غربـی، یـک 

دیگـر در  عبارا بـهحـاکتیکی اسـت.  مقولـهستگاه الهی که جنگ در آن، یـک است؛ بررالف د
گاه اصالت ندارد اما اگر کسانی منافا دنیاپرستان  محور، حذف طرف مقاب  هی  های آررا نظام

حذف فیزیکـی رواهـد بـود. در  مادیرا به رطر بیاندازند، اولین راه بررورد با آنان از سوی نظام 
بـرای حاکمیـت  راصشود حا یک قشر  مقدوراا و منابا طبیعی، باعث میواقا محدودپنداشتِن 

 ها را به اسارا رود درآورد و آزادی مردم را از بین ببرد. اراده همهرود، 

ای ر، سه رکن اساسهی به  «های دروغین غوغاساالری، تبلیغات ح بی، وعده» .7

 دموکراسی غربی انگی ش سیاسی در

در کاالها موجح ایجاد انگیزش اجتماعی بـرای  حنوعاقتصادی،  عرصهطور که در  همان
شد، انگیزش سیاسی نیز با غوغاساالری و حبلیغاا حزبی در ایام انتخابـاا  حولید ثروا می

ها و انعکاس  اندازی اجتماعاا و میتینگ های کالن برای راه شود: با صرف هزینه حاص  می
حزبی در برابر مردم به  و مادی  و جما  ها، در برابر افکار عمومی نوعی از جال آن در رسانه
های دروغـین در ایـن اجتماعـاا نسـبت بـه موضـوعاا  و با طرح وعده گذارند نمای  می

کننـد؛ از  می را به رود جلح میاصناف گوناگون، حوجه افکار عمو ها و گروه مختلف و برای
امکانـاحی بـرای آوردن  موضوعاحی چون مالیاا، مسکن، بهداشت، درمان و... حا فراهم ح 



 434 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

هـا  گفرهن شـعار حمایـت از بررـی ررده کـه همچنانصنوفی چون معلمان، پزشکان و.... 
 یآراشـود حـا  بـازان سـرداده می ها ماننـد همجنا ت و فراماسونری و برری گروهئیمانند بها

ها و اقوام مختلف را جلح نمایند. عالوه بر این، حـزب و کاندیـدای  اصناف و اقشار و گروه
کنند حـا بـا اسـتفاده از محبوبیـت عناصـری  ص  میهای مرجا مت نفوذان و گروه به ذی آن را

 رود را افزای  دهند. یآراهمچون هنرمندان و ورزشکاران و... 

ههای   گر برای عدم تحقق وعهده  ، سه رکن توجیه«ها، نخبگان، کارشناسان رسانه» .1

 اهداف مادی آنها ی به سمتعحافظه اجتما کننده کاندیداها و هدایت دروغین

های احزاب و کاندیداها دروغ و رالف واقا باشد،  شود که اگر وعده حصورممکن است 
شـود حـا سیاسـتمداران  حقیقت امر در طو  زمان آشکار رواهد شد و این مطلح باعـث می

ها بـا کنتـر  افکـار عمـومی،  هایی نشوند اما باید حوجه داشت که رسانه مرحکح چنین دروغ
کننـد و شـعارها و  اجتمـاعی پـاک می های انتخاباحی را از حافظه وعدهاز جمله  برری امور

برند و اذهان عمـومی را بـه مقـوالا  های انتخاباحِی حامیان مالی رود را به حاشیه می وعده
نماینـد. سـپا نخبگـان و کارشناسـان پـا بـه میـدان ححلیـ  و بررسـی  دیگری منحرف می

گری بـرای عـدم  ار رود و ذکر مشـکالا و موانـا، بـه حوجیـهگذارند و با استفاده از اعتب می
در زمـان حبلیغـاا  پردازند. از سوی دیگـر، مسـائ  اساسـی کشـور حنهـا ها می ححقع وعده

شود و به این صورا، قدرا  یک مدا بسیار کوحاه، در برابر مردم مطرح می انتخاباحی و طی
در دموکراسـی غربـی « ای می  وهلـه»ایجاد  معنای بهگردد که این  قضاوا از آنها سلح می

ساز منوط به آن است که همواره در مرکز حوجهاا  مسائ  اساسی و سرنوشت است. زیرا ح 
کید داشـتند کـه منـاظراا  باشد و مورد عنایت عموم قرار گیرد. لذا مقام معظم رهبری نیز حأ

چهارساله حداوم پیدا  رهبلیغاا باشد بلکه باید در طو  ک  دوانتخاباحی نباید منحصر به ایام ح
ارـالق و منطـع در از کند حا حقیقت مطلـح بـرای مـردم آشـکار شـود کـه ایـن حکایـت 

 اسالم است. مکتح
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شهرکت سههامی سیاسهی،     حاکم بر اح اب و تبهدیل آنهها بهه    اخالق مادی .5

شدن منافع مهردم در تئهوری    و موجب قربانی توزیع مناصبنحوه  کننده تعیین

 تولید قدرت غربی

( بـه احـزاب مقننـه قـوهمجریه و چـه در  قوهدر این روند، قدرا )چه در  آرااز ارذ  پا
به دست حزب حـاکم  قوهشود. در کشورهایی که احزاب قوی وجود دارند، هر دو  منتق  می

و  ند، مـوجی از حنـازع و ائـتالف و ردافتد و در کشورهایی کـه فاقـد احـزاب قـوی هسـت می
افتــد حــا ســهم احــزاب مختلــف در حرکیــح کابینــه و ســایر  کردن امتیــازاا بــه راه می بــد 

ــنول ــه، مجلا یتمس ــخص شــود. در نتیج ــی حــابا  ها مش ــدگی غرب ــا در ســبک زن ه
مجریـه و دسـتگاه کارشناسـی سـازمان برنامـه و  قوههایی رواهند شد که حوسط  گذاری ری 

یابد که مطلوب دولت    میقوانینی حنز امضاکنندهها به  ایگاه پارلمانبودجه طراحی شده و ج
ها در حالی است کـه گـردش حصـمیماا در پشـت پـرده نیـز از حنـازع  این همهبوده است. 

مـردم و نماینــدگان آنهـا در مراکــز  یآراپــذیرد. لـذا  می حـأثیراحـزاب و امتیـازرواهی آنــان 
ر راستای اهدافی قرار گیـرد شود حا د گیری، در این فضا مورد ررید و فروش واقا می حصمیم

و اقتصـادی اسـت. یعنـی  مـادیهای حوسعه ذکر شده و عمـدحًا  اندازها و برنامه که در چشم
آمـاری و  جمعیـت در مراحـ  اولیـه براسـاسرغم حعیین نیازهای کشـور  طور که علی همان
ا ثروا ( و قواعد حولید و حوزیGNP) ملیریزی، روند دستیابی به رشد حولید نارالص  برنامه

شود که در نهایت، بسیاری از شهروندان حوانایی استفاده از امکانـاا پدیدآمـده را  باعث می
مردم برای إعما  حاکمیت در ارتیار احـزاب قـرار  یآرانداشته باشند، در بخ  سیاسی نیز 

مطالباا  های سهامی در امر سیاست، حوجهی به منافا و شرکت عنوان بهگیرد اما احزاب  می
پردازنـد و بـا  می شده به مـانور قـدرا در برابـر رقبـا به آرای کسح کاندارند بلکه با احمردم 
ها  سـازی ها و حصمیم گیری عموم در حصمیم های سیاسی، اراده بستان در بازی زنی و بده چانه

 شود. حذف می اجراو روند 
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تئوری  برمبنایعرصه سیاست جهانی  در شاخ  جریان استبداد ،«حق وتو. »6

 تولید قدرت غربی

های کشـورها  کـه بـر حصـمیم ــالمللی  های جهانی و بین گیری عالوه بر این، در حصمیم
هـا و  ملتعمـوم  ی قدرحمندان حعبیه شده کـه ارادهنیز حقی به نام حع وحو برا ــحاکم است 

دهای کند و ارتصاصی به شورای امنیت سازمان مل  ندارد بلکه در نها کشورها را سلح می
ه مختلف حعمیم یافته است. در واقا حع وحو از نظام استبدادی در دوران قبـ  از رنسـانا بـ

گونه کـه در  ض زورمندان شد و با آنان مخالفت کرد؛ همانار  رسیده و طبع آن نباید متعر
زدند، ایـن امـر بـرای عمـوم  گذشته وقتی پادشاهان به انواع حجاوز و فسع و فجور دست می

 عنوان بـهبـارگی و شـرب مسـکراا و...  نشینی و زن کرد و مردم به کاخ جلوه می رعایا عادی
مـدرن جریـان یافتـه و بـه  حمدنمقام سلطنت باور داشتند. امروز نیز این باور در مهد  الزمه

بـه   یـپذیرش عموم رسیده است؛ گرچه قیام حضرا امام رمینی باعـث شـده حـا ایـن رذا
 ود.ش حدریج در مقاب  جهانیان افشا

 داری ، اسیر نظام سرمایه«یهای نظارت ها، دستگاه یها، خبرگ ار رسانه» .3

شـود کـه بـرای  می ادعاد به این مکتح، های مقی دموکراسی داری و البته در نظام سرمایه
و  1مقننـه قـوهگفته و ححقع نظارا مـردم بـر حکومـت، از قـدرا  جلوگیری از مفاسد پی 

پیرامـون نظـارا  شـود. امـا ها بـرای نظـارا اسـتفاده می ها و مطبوعاا و ربرگزاری رسانه
ها و مطبوعـاا  و پاسخگو کردن آنان به مردم از طریـع رسـانه حاکمه هیرتعمومی و کنتر  

ه حـا حأسـیا آنها )از چاپ یک مجلـ ادارههای مدرن و  اندازی رسانه باید حوجه داشت که راه
ای احتیـا  دارد و لـذا  افزارهـای پیچیـده هانی( بـه سـخت افزارهـا و نرمربری ج شبکهیک 

                                                           
مجریـه  مقننـه در جهـت اهـداف قـوه . در مباحث گذشته )گفتار دوازدهم(، روند به استخدام درآمدن قوه6

، دروغ و غربـی در سبک زنـدگی ها ها از دولت حبیین شده و روشن گردید که استقال  مجالا و پارلمان
 فریبی بی  نیست.
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های سنگین حنها از طریع  های سنگین است و روشن است که حأمین این هزینه نیازمند هزینه
داران،  ها در چنگـا  سـرمایه رو، رسـانه شود. از این می میسرهای بزرگ  ثروحمندان و شرکت

رسانی را بر محور منافا  ع حوانند اطال اند و نه حنها نمی تار شدهنفوذاِن جواما گرف مدیران و ذی
نمایند که  اهدافی عم  می براساسعمومی انجام دهند و به نظارا مردمی کمک کنند بلکه 

 شده است. معیندر حروری حولید ثروا و حروری حولید اطالع و پسند اجتماعی 

 در س   جهانیاستراتژی توسعه اسیر  ،هاشبکه اح اب در کشور .8

شـک   یجسـته و شـجاعدیگر پیرامون احزاب آن است که احزاب حوسط عناصر بر نکته
گیرند که برای رسیدن به قدرا، حاضر به ریسک و هماوردی و رقابت با دیگران هستند،  می

های حوسـعه و  ها حعیین شده و در برنامه ها و حراست اما احزاب اگر با سرعتی که حوسط کارح 
های جهانی برای افزای  سطح رفـاه انعکـاس یافتـه، همـراه نشـوند و حصـمیماا  استراحژی

در همـاهنگی بـا نظـام  ــشود  احزاب حدوین می که در دبیررانه ــحکومتی و استراحژی کشور را 
دیگـر  عبارا بـهشـوند.  جهانی قرار ندهند، ورشکست شده و از دور رقابت سیاسـی حـذف می

اند( فقط  هایی که با سرعت حکنولوژی هماهنگ نشده حذف شرکت معنای بهاص  ورشکستگی )
رکن سبک زندگی غربی، در حروری  عنوان بهاقتصادی و حولید ثروا منحصر نیست بلکه  عرصهبه 

 گیرد. حولید قدرا و حروری حولید اطالع نیز جریان دارد و احزاب را نیز در بر می

 آورد مهندسی پیچیده ، رهابعاد ها در تمامی اسارت و محرومیت سیاسی ملت .4

 تئوری تولید قدرت غربی

شـود کـه  عمومی در این سبک زنـدگی، دچـار همـان سرنوشـتی می یآرااز سوی دیگر 
اندازهای مردم به آن دچار شدند؛ یعنی امروزه کسی پو  رود را در  های عمومی و پا ثروا

هـا قـرار    رـود را در بانکهـا امـوا ها و دولت کند بلکه مردم و شـرکت رانه نگهداری نمی
ها ارتیاری ندارند و فاقد هـر گونـه سـهمی در  انداز رود در بانک دهند اما نسبت به پا می

ها و  بانکی هسـتند و ثـروا عمـومی از طریـع شـرکت شبکهسود حاص  از گردش پو  در 
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در حعیین گیرد که نه حنها مردم مشارکتی  ی قرار میراصهای حوسعه در مسیر  ها و برنامه بانک
 ـــشود  می که بعضًا به حورم و کاه  ارزش دارایی آنان منجر ــآن ندارند و از چگونگی آن 

شود  ، سرمایه حروریزه شده و به یک موجود زنده حبدی  میراصربرند بلکه در این مسیر  بی
رو در بخـ  سیاسـی نیـز سـه  کند. از این که بر حمامی شرون حیاا اجتماعی حکومت می

و نق  احزاب در این سـطوح، محیطـی را بـرای  اجراسازی و  گیری و حصمیم یمسطح حصم
آنان نسبت به ایجـاد و  د و ارادهکند که ملزم به زندگی در آن هستن عموم شهروندان ایجاد می

 حداوم آن محیط، اثر و نفوذی ندارد.
ها و  شود که با حعیین ظرفیت ای منتشر می نمونه، هر سا  در زمان کنکور دفترچه عنوان به

کند و در پی  می معینالکترونیک  صورا بهها را  شرایط قبولی، چارچوب پذیرش در دانشگاه
از  ،کمبـود حتـی کمتـر از یـک نمـره دلی  بـهکنندگان در آزمـون  آن، حعداد زیادی از شرکت

شدن  مانند. این در حالی است که با رصوصی باز میهای برحر  گاهدر دانش ححصیالا عالیه
حواننـد در صـورا عـدم قبـولی در  آموزش و پـرورش و آمـوزش عـالی، قشـر ثروحمنـد می

های باکیفیـِت رـارجی  های دارلی، با پردارت ارقام کالن به ححصی  در دانشـگاه دانشگاه
ها نیسـت بلکـه  ع ححصـی  در دانشـگاهبپردازند. البته انتشار این دفترچه منحصر به موضـو

دی هستند کـه در ها و ضوابط متعد نامه نین و آیینحمامی امور و نیازهای اجتماعی، دارای قوا
جهـانی حـدوین شـده و در  حوسـعهارحباط با حصمیماا کالن و در همـاهنگی بـا اسـتراحژی 

حا میزان مجاز حم  اند؛ از قوانین وارداا و صادراا کاالها  ی منتشر شدهراصهای  دفترچه
هـای هـوایی و زمینـی و دریـایی.  های اشخاص حقیقی و حقـوقی در حرمینا  بار در چمدان

شود که متناسح با سرعت حوسـعه باشـد و  حتی قوانین و فرهنگ حرافیک به نحوی حنظیم می
ب ای فراهم کند و اال کاالها با شتا ههای جاد و سریا در شبکهونق  آسان  زمینه را برای حم 

گردند و گردش اقتصادی با موانا  ها به درستی محقع نمی شوند و بازاریابی جا نمی الزم جابه
اندازی یک کسح و کـار کوچـک بـرای  شود. یا ممکن است شخصی به راه جدی روبرو می

 دلی  بـهگذران زندگی قانا باشد اما طبع ضوابط بانکی دارای اعتبار کـافی شـنارته نشـود و 
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ها  حسهیالا، قدرا فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. یا در حمامی سازمانناحوانی در ارذ 
های  و حشکیالا، هر اقدامی منوط به کنتر  وضعیت بودجه و نیروی انسانی حوسط معاونت

 1طرح و برنامه است و اال آن اقدام اساسًا در دستور کار رئیا سازمان قرار نخواهد گرفت.
و مرزهـایی کـه بـه  ابعاد زندگی وجود دارند و با حـد مهههای مختلفی در  بنابراین نظم

دهنـد و حـا  ی قـرار میراصـهای  بندی ها و طبقه آورند، حمامی افراد را در محدوده وجود می
کننـد و حصـمیماا ُرـرد در نظامـاا  حرین مسائ  ماننـد ازدوا  حعمـیم پیـدا می رصوصی

ها را  دی و دایره نفوذ حصمیم انساناجتماعی در هماهنگی با سطح حوسعه و حعاد ، میزان آزا
ب ها به قوانین مصوب مرحبط است و قوانین مصـو نامه حرین آیین نمایند. یعنی جزئی می مقید

ها  اند و این برنامـه ساله ذکر شده های پنج هایی هستند که در برنامه و حبصره مواددر ارحباط با 
ی  ی یـک مجموعـه ها پیکـره مقولـهایـن  همههماهنگی دارند و  مدااندازهای بلند با چشم

های مردم نیست بلکه روابط  آن، منافا عموم و رشد اراده دهند که منتجه واحد را حشکی  می
 حمـدنآید و انسان در  اجتماعی و حوزیا ارتیاراا با سرعتی در مقیاس لیزر به گردش در می

آیـد و  ضـوابط در می ها و مقـرراا و نامه موجود با سرعتی در همین مقیاس، به اسارا آیین
دهد و حنهـا هنگـام  ساله از دست می های پنج های حوسعه و برنامه آزادی رود را در برابر مد 

وابسـتگی  دلی  بـهشرکت در انتخاباا برای گزین  از میان کاندیداهای موجود آزاد است و 
د و بـا گـرد ها به بخ  رصوصی، حتی امکان نظارا بر رفتار منتخبان از او سلح می رسانه

طور کـه  اسـت. همـان شود که به آنهـا رآی داده رحمی از سوی سیاستمدارانی مواجه می بی
های بانـک مرکـزی  گذاری حواند در سیاسـت ها نمی گذاری در بانک کا صرفًا با سپرده هی 

 نحـوهی نشـر اسـکناس داشـته باشـد و حتـی بـر  مشارکت کند و حضوری در حعیین معادله
افزاری برای مشارکت عمـوم در  انداز رود نظارا نماید؛ یعنی هی  نرم بانک از پا استفاده

                                                           
کـه  یابد که در دوران رژیم پهلوی، اهالی شهرهای مـذهبی ماننـد قـم بـرای آن این روند حا آنجا ادامه می .6

عنوان اهـالی شـهرهای  فضایی برای فعالیت در محیط علمی یا اداری پیدا کنند، مجبور بودند رود را بـه
 دیگر مانند حهران معرفی نمایند.
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 شود. ها حعریف نمی این عرصه

 اسیر آیین دنیاپرستی و اخالق مادی ،تئوری تولید قدرت غربی .40

نصـبی از پا باید حوجه داشت کـه در حرـوری حولیـد قـدرا و حوزیـا ارتیـاراا، هـر م
از  وظـایفدارای شرح وظایف مشخصـی اسـت و ایـن شـرح  ءجمهور حا کارمند جز رئیا

از سایر ابعاد جامعه نیست. در  کند که این الگوها ُبریده و منفک ی حبعیت میراصالگوهای 
واقا الگوهای حولید و حوزیا قدرا، حابعی از الگوهای پسـند اجتمـاعی اسـت و الگوهـای 

کنـد و لـذا  ت میدر اقتصـاد حبعیـ الگوی حولید ثرواپسند اجتماعی نیز از الگوی درآمد و 
( در جهـت اجـراسـازی و  گیری و حصمیم ف در دستگاه سیاسـی )حصـمیمیحعیین شرح وظا

ححقع اهدافی است که در حروری حولید ثروا و با عناوینی مانند زندگی بهتـر و رفـاه بیشـتر 
شـوند و  زیا میها و ضوابط اجرایی نیز در نهادهایی حولید و حو نامه شده است. لذا آیین معین

زمانی در  مادیهای  شوند و در نتیجه، آرمان هنگامی که مردم به آنها عم  کنند، مصرف می
 ها حوسط عموم شهروندان مراعاا شود. نامه یابد که این آیین زندگی عموم جریان می

زنـدگی،  اس کنند که با عبور از هر مرحلهها باید احس انسان همهاین در حالی است که 
قدرا حصمیم  نتیجهاند و در  اند و قدرا حصمیم بیشتری به دست آورده از گذشته شده آزادحر

اند اما آیا ححقیقاا میدانی و حجارب عینی پیرامون  رود، به میزان باالحری از رشد دست یافته
کنـد؟! رونـد  غربی، وجود چنین جریـانی را حأییـد می حمدنوضعیت عموم مردان و زنان در 

دهـد؟! افـزای   واقعیتـی را نشـان میافسردگی و رودکشی در جهان چـه صعودی آمارهای 
کنند چه معنایی دارد؟! آیا با این سبک  کشورهای پیشرفته شرکت نمی کسانی که در انتخاباا

حواند در عم  به یک مکتـح  اند یا آزادحر؟! آیا دموکراسی می زندگی، مردم جهان اسیرحر شده
نشود؟! آن مکتح چه بر سر حضور عموم و آرای مردم و مشـارکت آنـان در انتخابـاا  مقید

آورد؟! آیا دلخوشی از برگزاری انتخاباا و شرکت در آن، همانند دلخوشی کسـی نیسـت  می
اش روشحا  است و حوجه ندارد که هی  ارتیاری نسـبت  که از دستبرد نزدن بانک به سپرده
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کـه  ـــش ندارد؟! البته روشن است عناصر شـرور ا وا شخصیبانک از ثر استفاده نحوهبه 
هـای  از طریـع جنایت ـــشده در حروری حولید اطالع و الگوی گـزین   طبع مباحث مطرح

رسند، درصد بسیار  های حکنوکراحیک به سطوح باالیی از قدرا و ثروا می مافیایی یا ژست
ی در حـا  نارضـایتی بـه سـر دهند اما مـردم عـادی همگـ معدودی از جواما را حشکی  می

های ناشی از آن سـر  های مختلف و محدودیت نامه برند و مجبورند در برابر قوانین و آیین می
ها مبنی بر حأمین نیازهای حمام مردم سر داده  رغم شعارهایی که حوسط دولت رم کنند و علی

جیهـاحی از قبیـ  شود، از بسـیاری امکانـاا محـروم بماننـد و بـا قرارگـرفتن در برابـر حو می
ها، ضرورا دوری از گداپروری، لزوم حالش و کـار بـرای زنـدگی بهتـر  نبودن دولت ریریه»

فطری و جبری و مبتنی بـر  انسانی، یک جامعه واقا جامعه ناچار به سکوا شوند. در« و...
کن  و واکن  طبیعی و قهری نیست بلکه ظلم و عد  در حمـامی ابعـاد آن )نظـم، حعـاد ، 

 دهد. فرض دارد و رخ میحوسعه( 

 از طریهق نظهام  دار  توسعه اختیارات قشر سهرمایه  های عینی اشاره به نمونه .44

 «اندازها ها و چشم قوانین، برنامه»

های ُرـرد  نامـه های کالن حوسـعه حـا آیین برنامه باید حوجه داشت که گرچه زنجیره ضمناً 
کنند، اما قوانین حنها وجه سـلبی  یهای زیادی برای حصمیم مردم ایجاد م اجرایی، محدودیت

ها و شرایطی را برای ححقع رشد و  ندارند بلکه دارای ُبعد اثباحی نیز هستند و فضاها و محیط
ی کـه بـرای راصـهـای  کننـد. هماننـد ضـوابط و حمرین ها حسـهی  می انجام برری فعالیت

عملکـرد  ایارحقـشود اما موجح افـزای  قـدرا جسـمی و  ای حعیین می ورزشکاران حرفه
شود. حتی صحیح آن است که قوانین سلبی باید به حبا قوانین اثبـاحی وضـا  ورزشی آنان می

کنند؛ یعنی حعیین راه رشـد و  می معینقوانین سلبی را  و قوانین اثباحی هستند که شاکلهشوند 
کند چه اموری مانا حکامـ  هسـتند و بایـد برطـرف شـوند. حـا   می معینحکام  است که 

قوانین در سبک زندگی غربی نیز باید ایـن پرسـ  را مطـرح کـرد کـه آیـا  وجه اثباحی درباره
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گیری این قوانین به چه سمتی است؟! چه افراد و اقشاری از این شرایط و حسـهیالا و  جهت
بیشـترین اسـتفاده را  ـــ شده استکه با حکیه بر مالیاا و ثروا عمومی فراهم  ــها  فرصت

مافیـا و عناصـر  دار؟! شـهروندان عـادی یـا اعضـا ایهبرند؟! عمـوم مـردم یـا قشـر سـرم می
حکنوکراا؟! آیا این روند همانند وضعیت کسی نیست که پـولی بـرای رریـد احومبیـ  و یـا 

 های مدرن و با کیفیتی صحبت شود که دولـت مسافرا ساالنه ندارد اما در برابر او از احوبان
برای شهروندان احدا  کرده است؟! چه فایده و منفعتی از این دستگاه، برای چنین شخصی 

است؟! آیا آمارهای موجود از میزان دارایی ثروحمندان و میزان دارایی سـایر مـردم  حصورقاب  
ف، منـافا یدهد که این سبک از حوزیا ارتیـاراا و حعیـین وظـا جهان، به روشنی نشان نمی

 کند؟! نمی مردم را حأمین



14 
)استخدام و اشتغال( در  مدیریت ابعاد ضد انسانی در هندسه

 سبک زندگی غربی

تحت عنوان استخدام و اشتغال در علم  ؛مدیریت و اوصاف آن هندسه تعری  .4

 مدیریت مادی

کنتـر  »و « اسـتخدام و اشـتغا »در سبک زندگی غربی، « عمومی یآراارذ »عالوه بر 
دارد و اگـر در دوران  حـأثیرآنهـا  گیری مردم و میزان نفوذ اراده منیز در حصمی« رفتار اجتماعی

شد، پا از رنسـانا  استاحیک محقع می صورا بهدرآوردن مردم  قب  از رنسانا، به اسارا
آیند.  داری در می و از طریع سه محور فوق، شهروندان با سرعت لیزر به اسارا نظام سرمایه

و حاکمیت احزاب بایـد بـه بحـث از وضـعیت اسـتخدام  آرالذا پا از بررسی کیفیت ارذ 
 ،آرادر سطح ارذ مردم در این نظام پردارت. یعنی عالوه بر کنکاش پیرامون وضعیت آزادی 

)چه در انتخاب رئیا جمهور و نمایندگان مجلا، چه در حعیین سرنوشت کشور از طریـع 
رعایـت آزادی کـه ها و...( باید مالحظه کـرد  پرسی و چه در مدیریت شرکت رفراندوم و همه

ها در سطح استخدام و اشتغا  و جذب نیـروی انسـانی حوسـط نظامـاا حـاکم چـه  انسان
شنارتی و علـوم سیاسـی اسـت بلکـه بـه  این بحث رار  از مباحث جامعهوضعیتی دارد؟ 

المللی در این حوزه مربـوط  وری و راندمان و استانداردهای بین مباحث علم مدیریت و بهره
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ی، کارمنـدان )اشـتغا  در اداراا( و راصـهـای «حعـاد »هـا و «نظـم»شود و در آن با  می
شوند. حفاوا این مطلـح  به کار گرفته می ها و بخ  رصوصی( کارگران )اشتغا  در شرکت

سا  از عمر آنها در  ها وابسته به شغ  آنهاست و سی انسان هویتدر آن است که  ،آرابا ارذ 
ی در حـأثیرطـوالنی،  مداشود. حا  آیا اشتغا  در این  اداره یا کاررانه یا شرکت صرف می

داری  حکامـ  آن در آیـین سـرمایهت و انسانی او دارد یا انسـانیظرفیت افزای  رشد انسان و 
شود؟ برای پاسخ به این  التزاید مصادره می موضوعیتی ندارد و به نفا حولید ثروا و رفاه دائم

کرد و شنارت صحیحی  دقتهای کاری  و حشکیالا و شبکه« سازمان»سوا  باید به مفهوم 
ان بـه قضـاوا طراحی و حشکی  آن بـه دسـت آورد حـا بتـو نحوهمهندسی سازمان و  شیوهاز 

و بالمرـل  رشـد  ت آنـانظرفیـ ارحقـایدر آن و افـراد شـاغ   وضعیت جریان حصمیم درباره
 پردارت. انسانیت در میان آنها

 در علم مدیریت «سازمان و تشکیالت»مهندسی  در نحوه طراحی و انسانیابعاد ضد  .4/4

 «حأثیر، دقت، سرعت»آنچه در سازمان و سازماندهی موضوعیت دارد، حقسیماا کار و 
و طراحی بـه  نمونه برای حولید انبوه در کاررانه، مدیریت و برنامه عنوان بهدر انجام آن است. 

 ن و میـزان سـواد و مهـارا و حجربـهشود که نظم رفتاری کارگران و کارمندا می نحوی انجام
که وقتی رو الگوی جذب نیرو به شکلی است  آنان با رشد حکنولوژی حناسح پیدا کند. از این

گیرنـد، بتواننـد نظـم هـر کـار و  قرار می فرآیندشوند و در یک  کارگران وارد یک کاررانه می
ی از محصو  حولیـد معیننسبت آن با کارهای دیگر را به نحوی انجام دهند که روزانه، میزان 

ی از قبیـ  ها بـر محصـوالح ها در دولت رانه و وزارا ار وزراشود. از سوی دیگر، موضوع ک
و  مبتنی شـده ی دنیاییها ونق ، ارحباطاا و سایر زیرسارت کن، برق، آب، نفت، حم مس

ی متمرکـز نیسـت امـا دیپلماسـی اقتصـادی را راص حتی وزارا رارجه گرچه بر محصو 
حقسـیماا حشـکیالا و  که همچنان پردازد. شتیبانی از حولید ثروا میکند و به پ گیری می پی

 شـود و رو طراحـی میهای رود تمسیس براساسسازی  ومبی ی اح ها در یک کاررانه معاونت
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در سطح دوم، به امکاناا و ابزار و نیروی انسانی برای نظم در حولیـد  طرح و برنامه معاونت
 محوریـت حولیـد . پا مدیریت و سازمان و حقسیم کار در سبک زندگی مدرن، بـهپردازد می

ها  رانـه وزارا ها و دولت قسیماا درشود و حمامی ح )رروجِی کاررانه( حعریف می« کاال»
 گردد. محصو  باز می محوریت به

یء و کاال شود که باید با حقسیماا ش می د، عماًل به کارمند و کارگر القااین رون نتیجهدر 
  شود حا قادر بر انجام هشت ساعت کار باشد، و فشاری که باید متحم هماهنگ شود و نظم

 سـختی آهـن، در یـک کاررانـه دلی  بـهاسـت. مـثاًل  مـادهحابا رصوصیاا کاال و قواعـد 
آهن باید فشارهای زیادی به آهن آورده شود حا قابلیت حبدی  به وضـعیت مـورد نظـر را  ذوب

که برای استحصا  نمک از یک معدن، چنـان فشـارهایی ضـرورا پیـدا  پیدا کند؛ در حالی
کـه در ححقیقـاا و  ـــال کند. این بدان معناست که روابـط و رصوصـیاا درونـی کـا نمی

حقسـیماا کـار ححمیـ   سـازمان مـدیریت و رود را به ــهای علمی به دست آمده  آزمای 
های  نامـه و آیین وظـایفحقسیماا کار نیـز اوامـر و نـواهی و شـرح  در سازمان و د ونکن می

پـایین  َبری از مراحح بـاال حـا دهی و فرمان د و به این صورا، فرمانننمای می معیناجرایی را 
شود.  یابد و لذا انسان نیز به حابعی از رصوصیاا و روابط کاال حبدی  می سازمان جریان می

سازمان و جریان فرمـان از مـافوق بـه مـادون، رعایـت  طراحییعنی سبک زندگی غربی در 
کنـد و انسـان را بـه  حاکم می ید کاال را بر رعایت حا  نیروی انسانیهای الزم برای حول نظم
گـردد  هایی شود و در قواعدی منحـ  م نظمدهد و او باید حسلی کاال قرار میاعد حولید قوحبا 

افزارها طراحی کرده اسـت. حتـی سـاعت کـار و  محوریِت سخت براساسکه علم مدیریت 
ف از کنـد و حخلـ می معـینزمان ورود و ررو  کارگر و سایر جزئیاا را الزاماِا حولید کاال 

کاالیی که در پایان هر روز باید حولید شده باشد،  شود زیرا حجم نمیوجه پذیرفته   آنها به هی
 شود. ت مخصوصی از کار باید انجامند که به هر صورحی، کّمیت و کیفیک ایجاب می



 487 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

 سازمانی و تشکیالتی های نظم. ارزیابی غیرانسانی از راندمان نیروی انسانی از طریق ایجاد 2/4

ای وجـود  ِت انسان دارد؟! آیا برآورد ماهیانه یا سـاالنهانسانیاما آیا این روند چه نسبتی با 
ا و ... چـه وضـعیتی از نظـر ه رانـه دارد که نیروی کـار در کاررانـه، شـرکت، اداره، وزارا

 برمبنایاند؟! فارغ از نگاه دینی و حتی  اند و به چه رشد روحی دست یافته ت پیدا کردهانسانی
ه مشتهیاِا نیروی انسانی شاغ  در ایـن مراکـز، جریـان شود ک آیا محاسبه می مادیارالق 

ی که ادعا حمدنپیدا کرده است؟! در  ارحقا مادیمندی آنها از مواهح  بیشتری پیدا کرده و بهره
کند برای رفاه انسان پدید آمده، آیا نباید ارزیابی شود که کارگران و کارمندان با اشتغا  در  می

هـای  برند یا ریر؟! روشن است کـه ارزیابی بیشتری می ی هرهو ب لذاها از دنیا  این سازمان
شود بلکه آنچه مهم است، انجام کار در ساعت مشخص و با  سازمانی بر این مبنا انجام نمی

گیـرد و سـپا کـاالی  کاال صـورا می بهینه براساساست و ارزیابی راندمان  معینکیفیت 
دًا وارد د و سـود حاصـ  از آن مجـدارتصـاص دهـحولیدی باید سهمی از بازار را بـه رـود 

که در این میان چه بـر سـر  سیستم شود و این روند ادامه پیدا کند. اما اهتمامی نسبت به این
کـه  ـــمـادی  حمـدن برمبنایآمده، وجود ندارد. این در حالی است که حتی  یانساننیروی 

ها و صف و ستاد بایـد از  اولین حقسیم در سازمان ــکند  ی دفاع از انسان و انسانیت میادعا
باشد حـا از « معاونت سیاسی، معاونت فرهنگی و معاونت اقتصادی»سنخ انسانی و از قبی  
های انسانِی افراد بررسی شـود و وضـا روحـی آنهـا رصـد گـردد کـه  این طریع، حساسیت

ای وارد نکرده باشد. زیرا انسان هماننـد چـوب و سـنگ  فشارهای ناشی از کار به آنان ضربه
گیرد و باید ارزیابی کرد که سایر  ها ارحباط می نیست بلکه در ساعاا غیرکاری، با دیگر انسان

در کـار او  حـأثیرارحباطاا او چه وضعی برای او رقم زده و چه انعکاسی در سرعت و دقت و 
شود و چه موانا و مشکالحی رـار  از  داشته و با چه حالی وارد مح  کار و از آن رار  می

 برای کارکرد مناسح او وجود داشته است. مح  کار
یک موجود مختار  عنوان بهارتن انسان ننش به رسمیت معنای بهعدم حوجه به این واقعیت، 

م در مباحث مدیریتی و روانشناسی غربـی جبر سازمانی بر اوست که این حوه کردن و حاکم
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گذارد که اگر انسان موجود مجبور و  پاسخ می گیرد اما این پرس  را بی مورد حصریح قرار می
ها  های قضایی و و زنـدان گاه دستگاه غیرمختار است، پا چرا از ابتدای حاریخ حا امروز هی 

 کا جامعـه بدان معنـا نیسـت کـه هـی ها حعطی  نشده است؟! آیا این  ها و حنبیه و مجازاا
امور جبـری  براساسها را  انگارد و رفتار ارتیاری انسان حیوانی نمی همانند جامعه انسانی را

به حعریف روب و  عمالً  مادیکند؟! آیا نظاماا  و قهری و کن  و واکن  طبیعی ححلی  نمی
انـد و بـا مـرحکبیِن آنچـه آن را جـرم  نپردارته ـــ مـادی صورا بهو لو  ــف بد و جرم و حخل

کـه  ـــمـی ماننـد قتـ  یاند؟! چرا هنگام بررورد با جرا ، بررورد نکردهاند کرده محسوب می
با حکیه  ــشود  مدرن هستند، انجام می حمدنی قهری  الزمه بیشتر حوسط باندهای مافیایی که

آید، امـا در صـورا  سخن به می به شرایط جبری و مسائ  ژنتیک، از حذف مجازاا اعدام
گونـه  فـاا کوچـک، هی ها و حتـی حخل ها و شـرکت هکاررانـ ف از نظم حولید کاال درحخل

 حخفیف و بخششی وجود ندارد؟!
غربـی  حمدنشاغلین در  یست که وضعیت روحی و فکری و جسمیالبته این بدان معنا ن
گیرد بلکه این ارزیابی، یک ارزیابی انسانی نیست و حوبیخ و حشـویع  مورد ارزیابی قرار نمی

ها از نیـروی انسـانی،  شود. بلکه ارزیابی سازمان نجام نمیآن ا براساسسازمانی و مدیریتی 
متناسح با حولید کاال و نظم الزم برای آن اسـت و در بسـیاری از مـوارد، بـه ارـرا  نیـروی 

ها  هـا و حشـویع شود یا با حوبیخ عدم حناسح آن با رشد حکنولوژی مبادرا می دلی  بهانسانی 
از ابتـدای سـاعت کـاری حـا پایـان آن بـا  گیرد که اشخاص مجبور شـوند محیطی شک  می

ها و ضوابط عمـ  کنـد. ایـن  نامه آیین همهباالحرین حمرکز و حمامی قوای رود، بدون رطا به 
 عنوان بهانسان  که انسانیت موضوع بحث علم مدیریت نیست بلکه دارد جز آنروند معنایی ن

 طراحـیمـدیریت، اصـ   حـوهنیک موجود مختار به سجده بر دنیا وادار گردد. لذا فارغ از 
و غیرانسـانی اسـت و  مـادیریزی حشکیالا در سبک زنـدگی غربـی،  پی سازمان و هندسه

گیـرد و حولیـد  ها همگی به نفا حولید کاال شـک  می نظم فرآیندها و  نامه و آیین وظایفشرح 
شود. ایـن مطلـح از طریـع ححقیقـاا  دار منتهی می کاال، به ثروا بیشتر برای قشر سرمایه
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ها و میزان رضایتمندی آنان  میدانی پیرامون اثر کار و شغ  بر وضعیت روحی و فکری انسان
 اشتغا  قاب  اثباا است. مدادر 

 مـدیریت و حشـکیالا و حقسـیم کـار مقولـهسـبک زنـدگی غربـی در  در واقا بررـورد
حرین نوع اسارا کرده و یادآور رفتار حکومت فراعنه با کارگرانی  ، بشر را دچار شنیایسازمان

افتادند و  است که در هنگام بیگاری برای سارت اهرام و قصرها از فرط رستگی به زمین می
هایی که امـروزه بـه کـار بـرده  شدند. البته شالق ور میکار مجب ادامهبه زور شالق دوباره به 

هایی برای کارمند و کارگری است که کـارکرد او مطـابع بـا  شود، درنظرگرفتن محرومیت می
کند، نبوده است. چنین نیروهایی در بخ  رصوصـی، بـه  راندمانی که کاال به آن حکم می

دی در های شدید و متعـد گیری داراا، سختشوند اما در بخ  دولتی و ا راحتی اررا  می
گیری کننـد  شود حا از کاه  راندمان پی  پذیرش و گزین  و ابتدای فعالیت افراد انجام می

برری افـراد بـه سـطح مطلـوب نرسـد، ایـن  گیری، راندمان کاری رغم این پی  اما اگر علی
چنـان بـه نظـامی،  شوند. حتی در حشکیالا وهوا حبعید می عناصر به مناطع محروم و بدآب

شود که استقرار و زندگی متداو  از آنان سلح گردد و  نیروها مبادرا می حغییر مکان ردمت
همین ارالق  به پذیرش هر فرمانی عادا کنند و به فکر حخلف نیفتند. در بخ  پژوه  نیز

های ححقیقـاحی  دانشـمندی کـه قـباًل ایـده شـود و کار گرفته می برای مدیریت بر محققین به
کرده اما اکنون به هر دلیلی موفـع بـه حولیـد علـم  برای حولید کاالی جدید مطرح میمناسبی 

شود؛  دهنده از پروژه کنار گذاشته می برای سارت کاالی جدید نشده، حوسط شرکت سفارش
های قبلی او، مشکالا فعلی او بررسی شده و برای رفـا آن  که با حوجه به کارآمدی بدون آن

 اقدامی شود.

 متناسب با رفاه دائم الت اید ؛الت اید انسان در سبک زندگی غربی دائم اسارت .2

ای حولید کاالسـت و لـذا در هـر  هر کاررانه شود که باالرره موضوع حصورممکن است 
های ناشـی از  کردن او به نظممقیدحوان از حکومت رصوصیاا کاال بر انسان و  صورا نمی
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کاال باید بستری بـرای جریـان آن است که حولید حولید کاال جلوگیری کرد اما پرس  اساسی 
 مادهآنها؟! یعنی صحیح است که یک کارگر با « اسارا»ای برای  ها باشد یا زمینه انسان رشد

مداوم روح و ظرفیت  ارحقایو فرآوری آن درگیر است اما باید روشن شود که کارکردن باعث 
حوسـعه، کـالن و »البته هنگامی که مدیریت به سه سـطح  1شود یا ریر؟! می انسانِی کارگران

رصوصیاا کاال بر فرد ححمیـ  « ُررد»حوان پذیرفت که در مدیریت  حقسیم شود، می« ُررد
اما چنین ححمیلی در مدیریت سطح  افراد است عهده بهعًا در این سطح، مدیریت که نو شود

یـا صـنایا مـادر و اسـتراحژیک و ها و حشـکیالا اداری  رانـه و وزارا« کـالن»و « حوسعه»
حکنولوژی برحر، امری غیرانسانی است. در سبک زندگی غربی، نظم کاال در سطح ُرـرد بـر 

شود اما پا از آن، حخصیص بودجه و آموزش نیروی انسـانی و سـایر امـور  انسان حاکم می
ها به آیندفرپذیرد و در این  افزاری در سطح کالن و حوسعه نیز بر همین اساس صورا می نرم

هنگامی که یک  شود. البته حوجهی نمی و رشد آن کنتر  وضعیت روحی کارمندان و کارگران
حرکیـح  گیرد و در این میان، برای در آزمایشگاه مورد حجزیه و ححلی  و آزمای  قرار می ماده

هـای  لوبیتآن و ححقـع مط بهینـهبـرای  ها آزمایشـگاهشود،  با سایر عناصر دچار مشک  می
عدم مقاومت برای رسـیدن بـه آلیـاژ  علتهای علمی،  با بررسی کنند و نظر حالش می مورد

یچیده، به دنبـا  های پ و آزمای  راصکردن حرکیباا  د و با اضافهنماین می معینمورد نظر را 
آن از طریـع  بهینـهشـود حـا  و کـاال انجـام می مـادهچنین برروردی بـا  ح  مشک  هستند.

، علـم در جریـان کـار سـازمانی انسان روحی رشد یابد اما پیرامونوم های جدید حدا حرکیح

                                                           
قدم بعد و از منظر دینی، آیا اشتغا  او در سازمان زمینـه را بـرای رشـد او در عبـادا و حقـرب فـراهم . در 6

جنسی یک امر فطری است اما این نیـاز نبایـد   طور که نیاز انسان به روابط عاطفی کند یا ریر؟! همان می
ت و رحمت الهی حلقی مثابه ظرفی برای محب حیوانی شود بلکه جنا مخالف باید به منجر به یک رابطه

گردد. یعنی بحث فوق از منظر رویکرد انسانی مطرح شده و اال در رویکرد دینی، هی  مکتبی جز مکتح 
کـه از دسـتگاه الهـی نشـأا  شود مگر این شمارد و هی  نظام مردمی محقع نمی انبیا، انسان را عزیز نمی

 گرفته باشد.
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! این در حالی است که انسانی که وارد یک حشـکیالا و مدیریت سکوا ارتیار کرده است
ممکن است به دالی  مختلـف ماننـد عوامـ  ژنتیـک یـا عوامـ   مادهسازمان شده، همانند 

د کـاال های ناشـی از حولیـ رعایت نظمبه  مقاومت را از دست بدهد و قادر محیطی، حوانایی
ارزیابی و طرح راهکار  رد و حداق  همانند کاال، با. آیا نباید چنین مطلبی را بررسی کنباشد

 جدید، وضعیت روحی و انسانی او را بهینه نمود؟!



15 
گیری آیین  بندی: سبک زندگی غربی؛ موجب شکل جمع

از طریق  پرستی مدرن( جده بر آثار ماده )بتو سدنیاپرستی 
 مادی« ثروت، اطالع، قدرت  »تئوری تولید 

پرستی مهدرن(   گیری آیین دنیاپرستی )بت ؛ موجب شکلسبک زندگی غربی .4

 مادی« ثروت، اطالع، قدرتِ»از طریق تئوری تولید 

حرـوری  صـهعربندی از مباحثی که در نقد سبک زندگی غربـی در سـه  حا  باید به جما
حولید ثروا، حروری حولید اطالع و حروری حولید قدرا مطرح شد، پردارـت حـا زمینـه بـرای 

بررورد حضرا امام رمینی و مقام معظم رهبـری بـا سـبک  هنحوکه در آن،  ــبحث  ادامه
 فراهم شود. ــزندگی غربی، در نظام جمهوری اسالمی بررسی رواهد شد 

از طریهق   در تئوری تولید ثروت غربی، تولید، تجارت( شدن سرمایه )ربا، تئوری ه .4/4

 «های توسعه شرکت، بانک، برنامه»

بـانکی و درآمـدزایی از سـرعت  شـبکهحمرکز ثروا جهانی در »در حروری حولید ثروا، 
حمرکز حکنیک و احوماسیون برای حولید »آورد و  ربا را در شک  مدرن به وجود می« گردش پو 

جویی در مقیاس حولید است و با کرامت  برراسته از صرفه« لوژی برحرانبوه و سودآوری حکنو
بردن رقابت واقعی  از بین و« نمایندگیحمرکز در حجارا با ایجاد دفاحر »انسانی حعارض دارد. 



 484 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

کنـد. حاصـ  سـه  و مکانیزم عرضه و حقاضا، قیمت کاالها را از طریع انحصاراا حعیین می
افزایـی در سـبک زنـدگی غربـی را  رم ثرواکه ِهـ ــ« راربا، حولید، حجا»محور فوق یعنی 

های  شرکت، بانک، برنامه»حروریزه شده و از طریع « سرمایه»آن است که  ــدهد  حشکی  می
سرعت حکنولوژی، حمـامی  براساسگردد که  به یک ارگانیزم و موجود زنده حبدی  می« حوسعه

های مرده و  همانند سلو  اهنگ نکنند،نهادهایی را که سرعت رود را با استراحژی جهانی هم
نمایـد کـه بـا  بانکی به کسانی منتقـ  می شبکهکند و اموا  آنها را در  بدن حذف می فرسوده

حرین روابـط را در  سرعت حکنولوژی هماهنگ هستند. لذا اصـ  ورشکسـتگی، ضدانسـانی
دبیـاا شـعارهای دروغـین و ا گرچـه از طریـع ؛گـذارد د ثـروا بـه نمـای  میحروری حولی

و... بـر کشـورها و  المللـی ، حقسـیم کـار بینای همچون رقابت آزاد، اقتصاد جهانی فریبنده
 ها ححمی  شود. ملت

 تولید تئوری در)تحمیل اسارت، جهل، محرومیت(  تئوری ه شدن پسند اجتماعی .2/4

 «یاجتماع هنر هوش، حافظه و»کنترل  از طریقغربی،  اطالع

جریـان پیـدا « حمرکـز»در حروری حولید اطالع نیز همانند حروری حولید ثـروا، سـه نـوع 
های انسانی سرعت  ، به اسارا اراده«سازمان حاکمیت»کند و این حمرکز از طریع ایجاد  می

 ُرلـع) مافیـایی بانـدهای برای شهوا مقیاس ارحقای در حمرکز». 6بخشد:  آوری می سرسام
 موجـح و اسـت بشریت ضد بر که «(قانونمندی به حظاهر) ها رااحکنوک و( افسارگسیختگی

 مکتـح بـرای بردگـانی بـه را آنـان و شـود می مختلف اصناف و مردم آحاد برای محرومیت
 اقشـار مخصـوص غربـی، حمـدن در شـهواا یارضـا واقا در. کند می حبدی  داری سرمایه

 عرضه مردم به استکبار و ححقیر رلع با آنان، شهواا و االذ های حفاله حنها و است ثروحمند
 فاصـله دلی  به و نیستند کاالیی هی  مصرف به قادر زیادی جمعیت که آن بر عالوه شود؛ می

 این حفاوا البته. کنند می نرم پنجه و دست محرومیت با عمر پایان حا ،ارضا و نیاز بین شدید
 کـاخ بـه فقـرا ورود گذشـته در که است آن نارنسا از پی  دوران اجتماعِی  روابط با حمدن
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 ماننـد امـاکن حرین  مجلـ وارد حواننـد می یکبـار بـرای فقـرا امروزه اما بود ممنوع شاهانپاد
 جبـران یـا و قسـط پردارـت بـه مـاه چنـدین حـا امـا شـوند شهر شما  گردان های رستوران

 . بود رواهند مشغو  گستاری این از ناشی های هزینه
 رانـت و نفـوذان ذی بـرای اجتمـاعی روابـط مقیاس ارحقای در حمرکز» بعدی، محور. 9
 جهـ  ححمیـ  طریع از داری سرمایه نظام در قشر این برای گوناگون های مندی بهره و ربری
 و حافظـه و شـده کنتـر  عمومی افکار حا شوند می موجح ها رسانه و است «ها رسانه حوسط
 روابـط واقـا در. گـردد منحـرف حوسـعه هـای قطح اهداف سمت به اجتماعی هنر و هوش

 و حجـاوز کـردن قـانونی بـا و آورد می پدید اشهوا برای مختلفی های زبان مدرن، اجتماعی
 . کند می مبتال رذیله ُرلع این به را شهروندان حمامی دیگران، حقوق به یحعد

 نظـام در آن شـدن طبقاحی و ثروحمندان برای اجتماعی سواد مقیاس ارحقای در حمرکز». 9
 برای اجتماعی زبان آمدن پدید به که «اجتماعی مناصح حصاحح برای بستر ایجاد و مدارک

 .شود می منجر طبقاحی زندگِی  سبک پذیرش
 شود حروریزه ها انسان نفرا و می  حا شود می باعث اطالع حولید حروری در محور سه این

 پیـدا ارحقـا نظام این در یراحت به باشند، بیشتری شقاوا و باالحر شهواا دارای که کسانی و
 .شود ساماندهی رذیله ارالق حو  مادی اجتماعی پسند و کنند

از  ،تئوری تولید قدرت مادی( )استکبار، خیانت، فریب شدن ظلم و تجاوز ئوری هت .7/4

 «بیگاریو  تح ب ،اخالق غوغاساالری»طریق 

التزایـد را دنبـا   دائمفـاه دستیابی به ر شناسی، مادی در سطح جامعه حروری حولید قدرا
 شود می «حعاون و همکاری اجتماعی»، جایگزین «حنازع و حکالح بر سر دنیا»لذا و  کند می

جلـح رآی »در محـور او ،  بنـابراینگیـرد.  گ جای صلح و اسارا جای آزادی را میو جن
« داری جهـانی حزبِی سـرمایه ای از طریع غوغاساالری در نظام حک مردم و ایجاد می  وهله

ن منـافا عمـومی از کرد ررید و فـروش رآی مـردم و پایمـا  نظام استکبار باشود و  واقا می
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. محـور بـرد حزبی، شـرافت را از بـین می شبکهامتیازدهی در  امتیازرواهی و ارالق طریع
اجتماعی  ی هدایت افکار عمومی به سمت کنتر  حافظهرسانی و  ایجاد حمرکز اطالع»دوم، 

ها حوسـط نخبگـان و  است و در ضمن آن، عدم ححقع وعـده« انتخاباحیهای  نسبت به وعده
هـای  ح  راه شـود کـه طو  زمان مشـخص می شود. عالوه بر این، در کارشناسان حوجیه می

هـا و «فـرار از حرـوری»بـوده و لـذا  شده در انتخاباا برای ح  مشـکالا مـردم غلـط ارائه
در محـور سـوم،  حبدی  شده است. یک اص  عنوان بهشده در فرهنگ غربی  های ارائه ح  راه

مجریه و هدایت  قوهالما ، حسهیالا، منابا طبیعی و نیروی انسانی( در  حمرکز قدرا )بیت
شود حـا  پایدار در سازمان برنامه و بودجه، موجح می حوسعههای  آنها از طریع طراحی برنامه

اهدافی حبدی  شوند که در  سوی بهمجریه در سیر  قوهگزاران  قضائیه به ردمت قوهو  مقننه قوه
نهادی ردماحی برای  قوهشده است. لذا در نهایت، هر سه  معینداری  مکتح جهانی سرمایه

 شـبکهحمرکز حصـمیماا در »صنعت و بخ  رصوصی رواهند بود. از سوی دیگر  حوسعه
را  ـــان و نه انس ــکاال « ها و نهادها حوزیا ارتیاراا و حشکیالا سازمانی اداراا و شرکت

ای جز آن ندارد که جریان اشتغا  و رـدمت بـه  دهد و نتیجه مبنایی برای حقسیم کار قرار می
 به نفا سود سرمایه حروریزه شود. بیگاری مدرن حبدی  شده و

غربهی  « قهدرت، اطهالع، ثهروتِ   ». جریان اخالق رذیله در سه تئوری تولیهد  2

 اقامه کفر و کلمه باطل معنای به

بنـدی  گفته در سـه محـور ذیـ  قابـ  جما ، فرهنگی و اقتصادِی پی محورهای سیاسی
و سلح آزادی در حروری حولید قدرا به نفا مبنای استکبار حزبی با  آرااست: الف( اسارا 

شدن پسند، روابط و زبان اجتمـاعی  منافا عمومی و اقتدار ملی و... ب( حروریزه ظاهرسازی
فیایی و حکنوکراا با مستمسـک قـراردادن همگرایـی ما حولید اطالع به نفا جامعهدر حروری 

شـرکت، »افزایـی آن از طریـع  شدن سود سرمایه و دائم مردم، اصناف، اقوام و...  ( حروریزه
حاصـ  ایـن  .ارضافاصله بین نیاز و محرومیت از طریع و ایجاد « های حوسعه بانک، برنامه
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دائمی بین انسان و طبیعـت  رابطهشدن  پیچیده»شود:  سه محور نیز در این عنوان رالصه می
به همین دلی  است که در سبک زنـدگی «. این رابطه نتیجهو حخصیص انسان به طبیعت در 

افزارها هستند که معنی این  افزارها حابعی از سخت افزارها محوریت دارند و نرم غربی، سخت
اکـرم و در جاهلیـت  است. یعنی قبـ  از بعثـت نبی« ر آنو آثا مادهقوانین  سجده بر»روند، 

و  اولی، مردم به سجده در برابر سنگ و چوب و ماه و رورشید و... )حجسـد عینـی طبیعـت
 مـادی رابطهکردن  شدند اما امروزه و در سبک زندگی غربی، از طریع حروریزه ( وادار میماده

 اند. واداشته شده «مادهآثار »به سجده بر  بین انسان و طبیعت، مردم جهان
حروری حولید ثـروا، حرـوری  عرصهلذا از مباحثی که پیرامون سبک زندگی غربی در سه 

اسـتخرا  اسـت کـه همگـی محور قاب   97حولید اطالع و حروری حولید قدرا مطرح شد، 
ری حولید ثروا، در حرو 1موجود است. حمدنجریان ارالق رذیله در حمامی ابعاد  دهنده نشان

حکاثر، ربـا، »، «اسراف، حفارر، استکبار»، «حرص، حسد، حجاوز )محرومیت(»وصِف  3
، «حردید، حیله، حجّزم»وصِف  3شود، در حروری حولید اطالع،  استخرا  می« روض در دنیا

قابـ  اسـتنباط اسـت و در « لهو و لعح، پرروری، اسـتهزا»و « ارشونت، هیجان، سک»
و « ت، شـرارارفـت، ذلـ»، «ریانت، اسـارا، ضـاللت»وصِف  3ا، حروری حولید قدر

ایـن سلسـله مباحـث، حفسـیر و حـأویلی  نتیجهیابد. در  جریان می« دروغ، فریح، مجادله»
یا بیان مقام معظم رهبری پیرامون « پرستی مدرن بت»نخبگانی از حعبیر حضرا امام )ره( به 

 2اهد آمد.به دست رو« جاهلیت مدرن»وضعیت دنیای بشری به 
                                                           

رسد، در این سبک زندگی جاری  وصف می 78روایاا به البته حمامی جنود جه  که حعداد آن بر حسح  6.
است اما برای حبیین همه آنها باید به ححلی  فضای درونِی سارتارهای غربی پردارته شود کـه بـه محـ  

 شود. رود موکو  می

شده در این سلسله مباحث برای نقد و نقض سبک زندگی غربی، از طریع پـژوه   حمامی نکاا مطرح .9
صورا آشـکار یـا پنهـان ذکـر شـده و اسـتخرا  آن،  ر منابا غربی قاب  دستیابی است و بهای د کتابخانه

گونه که در عرصه سیاسی و به حعبیر مقام معظم رهبـری، از  کند. یعنی همان های علمی را طلح می دقت
کنند، در عرصه علمی نیز همین واقعیت جریان دارد و بـا  استفاده می« دستک  مخملی و دست چدنی»
 بار و ضدانسانِی حعاریف و معادالا آنان را هویدا کرد. حوان باطن رشونت نار زدن ظواهر، میک
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 نظام و تأسیس رهبری قیام امام خمینی در گیری الهی جهت

 ات آن بر سبک زندگی جامعهتأثیر و  و مدیریت آناسالمی 
 انقالبی ایران

بررورد حضرا امام  نحوهپا از نقد و بررسی سبک زندگی غربی، حا  باید به ححلی  
رـت حـا روشـن و مقام معظم رهبری با سبک زندگی غربی در نظام جمهوری اسـالمی پردا

داری چـه  قابله با مکتح سـرمایهشیعه و نظام جمهوری اسالمی در م شود که امروزه جامعه
 سـوی بههایی را به دسـت آورده اسـت. همچنـین حرکـت  هایی را فتح کرده و چه دارایی هقل

ی اسالمی در آینده نیز در دو سطح بحث رواهد شد؛ یکی در سطح آرمانی کـه سبک زندگ
 وظـایف و یکی در وضا گذار که به هندسـه است )عج(عصر مربوط به ظهور حضرا ولی

آن به مباحثی اشاره  از ظهور ایشان ارحباط دارد و طی قب  )عج(عصر حضرا ولی عاماب نو
آن در نظام  انقالب اسالمی و جلوگیری از اضمحال راه  ادامهرواهد شد که حولید آنها برای 

 جهانی ضروری است.

 انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( شناسی پیرامون پرچمدار رت شخصیتضرو .4

 از جـوانی آغـاز شـده و در دوره سـره قدس های سیاسـی حضـرا امـام رمینـی حرکت
را پدیـد  49رـرداد  68الله بروجردی )ره( شک  گرفته و سپا قیـام  مرجعیت حضرا آیت
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حداوم یافته و به پیروزی انقالب منجر شده و پا از آن،  6987حا سا   6949آورده و از سا  
عینـی، بـه  ت. اما ححلی  دقیع از ایـن حجربـهمدیریت نظام را به پی  برده اس 6915حا سا  

 مرکـز پژوهشـی از مقـدوراا های آماری نیاز دارد کـه فعـالً  ای و بررسی ححقیقاا کتابخانه
قیام حضـرا امـام را از سـا   دربارهرار  است. لذا به ناچار باید بحث « اندیشه حسینیه»

کـه در کتـاب  ـــآغاز کرد زیرا ایشان در آن سا  و در رال  درس رار  فقـه رـود  6945
کادمیک از ادبیاا حوزه پیرامون حکومت  به جما ــحکومت اسالمی انعکاس یافته  بندی آ

گردد که  شناسی در آن مبحث به ادبیاا قب  از رنسانا باز می پردازند. البته مبنای جامعه می
محوری استوار شده و لذا موضوع حکومت، جلـوگیری از هـر  و مـر  و برقـراری  بر قانون

اما با حوجه به حوضـیحاحی کـه در ایـن سلسـله  1از طریع جع  قوانین اعتباری است.« نظم»
ایـن  نتیجـهدر آن نشده است. « حوسعه»و سطح « حعاد »مباحث گذشت، حوجهی به سطح 

رکـز حم مقننـه قـوهیابد که حضرا امام در امر حکومت، بـر  مبنا در این مطلح انعکاس می
کید دارند که حع می  حـع مقننـه قـوهحشریا، مختص به ردای متعا  است و لـذا  کنند و حأ

ریزی مبـادرا  حواند برای ححقع احکام فقهی در زندگی مردم به برنامـه حشریا ندارد بلکه می
 2کنند. اد و جمهوریت را نفی میکند. البته حضرا امام در این بحث نظری، همزمان استبد

                                                           
 به روبی حشریح شده است.« الفقیه دراساا  فی والیه»این مبنا و ابعاد آن، حوسط آقای منتظری در کتاب  .6

ت: در اینکـه فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همـین اسـ. »9
پردازند؛ در صـورحی کـه قـدرا مقننـه و  ها به قانونگذاری می نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم

ارتیار حشریا در اسالم به رداوند متعا  ارتصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه قـدرا مقننـه 
حوان به مورد اجرا گذاشت.  نمی است. هی  کا حع قانونگذاری ندارد؛ و هی  قانونی جز حکم شارع را

به همین سبح، در حکومت اسالمی به جـای مجلـا قانونگـذاری، کـه یکـی از سـه دسـته حکومـت 
هـای مختلـف در پرحـو  ریزی وجود دارد کـه بـرای وزارحخانـه دهد، مجلا برنامه کنندگان را حشکی  می

ام ردماا عمومی را در سراسـر کشـور ها کیفیت انج دهد؛ و با این برنامه احکام اسالم برنامه حرحیح می
 .6945کتاب حکومت اسالمی )والیت فقیه(؛ امام رمینی، « کند. حعیین می
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 نظام و مدیریت آن تأسیسو  حرکت حضرت امام خمینی)ره( در رهبری قیام بودن الهی .2

عملی واقا شد، مواجهه با دو رویکرد حخصصی و  آنچه در وضعیت میدانی و صحنه اما
یک  علمی در امر قیام )نبرد مسلحانه و مبارزاا پارلمانتاریستی( بود که حضرا امام به هی 

سامان داد و به پیروزی رسید و در  انبیافرهنگ  براساساز آنها حن نداد بلکه قیام الهی رود را 
امر مدیریت، با دو سبک زندگی غربی و شرقی مواجه بـود امـا نظـام جمهـوری اسـالمی را 

 به جهانیان معرفی کرد.« نه شرقی نه غربی»رویکرد  براساس
در واقا مبنای دعوا حضرا امام برای حشکی  جامعه و حکومت، اسـالم بـود و آنچـه 

گرچه همراه با آن،  ؛م درک کردند، حکومت ححت والیت دین بودمردم از دعوا حضرا اما
شـد. یعنـی مـردم ایـران  مظالم شاه و مظالم استکبار نیز حوسط امـام بـه چـال  کشـیده می

کرد و به دنبا  زندگی ححت لوای دیـن  دعوا نمی «دنیا»پذیرفتند حکومتی به پا شود که به 
شـده و جهـانی بـه حسـاب  ای حجربه لـههای پا از رنسانا که مقو بود؛ بررالف حکومت

کرد و با  دعوا می مرفهآمد و عقالنیت متناسح با آن نیز حولید شده بود و به دنیا و زندگی  می
ایـران بـه  ملـتنمـود. لـذا  ، متخلفین را مجازاا میمادیحعیین ضوابط دستیابی به زندگی 

 د و به این صورا، جامعهساقط کر حبعیت از حضرا امام )ره( به پاراست و رژیم پهلوی را
 سلطنت پهلوی جدا شد و بـر محوریـت نوینی پدید آمد که حمایالا عمومی در آن از حو 

 گرایی شک  گرفت. دعوا حضرا امام به اسالم و آررا

و « آن مهدیریت  قیام، تشکیل نظام و»مبنای خط امام در  عنوان به اخالق حمیده .4/2

 سبک زندگی غربی و شرقی در ی جاری اخالق رذیله درگیری آن با

های دینی، وابسته و متقوم به والیت حاریخی و  ه حکومتجا باید حوجه داشت ک در همین
الهـی،  بـوبی هسـتند و روشـن اسـت کـه ارادهردای متعا  و جریان اراده و علم ر حکوینی

ط حضـرا امـام نامحدود و علم ربوبی، رطاناپذیر اسـت. در نتیجـه، حکـومتی کـه حوسـ
و اصـناف و  ملتنامحدود الهی متص  گردید و به همین دلی ، رهبر و  ، به ارادهحشکی  شد
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ای از آرام  و طمأنینه و استقرار قرار گرفتند و از اضطراب و حجـاوز  اقشار مختلف در جاذبه
امـر  هـایی کـه بـه ملتجریان حوحید در عم  است. زیرا افراد و  معنای بهدور شدند که این 

الهی( متص  شوند، نسبت بـه إحمـام مقـدوراا و امکانـاا  م مطلقهنامحدود )قدرا و عل
کردن قدرا دیگران به رود، بـه فکـر  شوند و برای ضمیمه رود دچار روف و اضطراب نمی

حوانـد  دینـی نمی ، مبنای قیام حضرا امام و جامعهرو افتند. از این حجاوز به حقوق آنها نمی
حعلع به ردای متعا ، همدلی و همفکری و  برمبنایحنازع و حکالح بر سر دنیا را بپذیرد بلکه 

یابد و جنگ و رشونت به یـک امـر حـاکتیکی و غیراسـتراحژیک حبـدی   همکاری جریان می
 جریـان ارـالق رذیلـه در آن، طـی نحـوهشود؛ بررالف مبنای سبک زندگی غربـی کـه  می

های دینی، صلح و آزادی و برادری محقـع  ه روشن شد. همچنین در حکومتمباحث گذشت
نامحدود ردای متعا  است اما کسی که به  ا  به ارادهود زیرا آزادی واقعی منوط به احصش می

امر محدود حعلع دارد، به همان اندازه محدود شده و اسیر آن رواهد شد. با حوضیحاا فوق 
یابد و طرح این شعارها  ححقع می انبیادی حنها در دستگاه روشن شد که عدالت و صلح و آزا

 ، دروغ و فریبی بی  نیست.مادیحوسط نظاماا 
پا مبنای انقالب حضرا امام )ره( و حشکی  نظام جمهوری اسالمی به ارالق حمیده 

گردد چون احصا  به مشیت ردای متعا  نـه حنهـا باعـث حجـاوز بـه حقـوق دیگـران  باز می
ها و  شـود حـا انسـان ه حکیـه بـه قـدرا و علـم و فضـ  الهـی موجـح مینخواهد شد بلکـ

ها، ثروا و اطالع و قدرِا حولید شـده را بـرای رـود حفـظ نکننـد بلکـه آن را بـه  حکومت
دیگران نیز ببخشند و اه  فداکاری و ایثار و ردمتگزاری به عموم شوند. البته این رفتار ناشی 

مت است و اال مبنای انسـانی در حشـکی  جامعـه و از مبنای الهی در حشکی  جامعه و حکو
دنبا  دستیابی همگان به زندگی روب و  شود بلکه به ایثار و فداکاری نمیحکومت، منجر به 

و کردن مردم به نفـا سـود سـرمایه  است که این آرمان در سبک زندگی غربی با محروم مرفه
ی ححقع حکومت دینی قیام لگدما  شده است. یعنی حضرا امام از ابتدا برا راصقشری 

کـرد  دهد، دنبا  نمی ارحقاو مشتهیاا نفسانی را  مادیکرد و حشکی  حکومتی که دائمًا رفاه 



 443 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

منـدی  و فداکاری و ایثـار بـرای بهره ملتهای دینی، ردمتگزاری به  بلکه همانند سایر نظام
 عموم را به اص  موضوعه در نظام اسالمی حبدی  نمود.

 در مدیریت حضرت امام خمینی «ضوعات اداره کشورتوزین مو»تغییر . 7

وحدت با جهان اسهالم، آزادی   ین،مستضعف استکبارستی ی، دفاع از محرومان و» .4/7

 سیاست خارجی محور «و نفی نژادپرستی قد  شری ،

نمونه گرچه سیاست رارجی در حرـوری قـدرا غربـی، اقتصـادمحور اسـت و  عنوان به
بخ  اعظم ارحباطـاا دیپلماحیـک بـا هـدف انتقـا  سـرمایه و حکنولـوژی و کـاال و سـایر 

شود و همزمان با سکوا در برابر مظـالم جهـانی  رفاه انجام می ارحقایمعامالا الزم برای 
گـردد؛ امـا حضـرا امـام در سیاسـت  می های حوسعه، امنیت این روند حـأمین حوسط قطح

بخشـید و بـا  فی مظالم جـاری در سـطح جهـان موضـوعیترارجی به استکبارستیزی و ن
ها، پـرچم ایـن شـعار انسـانی را بـه دسـت گرفـت؛ از  مصادیع عینی ظلم ابرقدرا یافشا

هـای رژیـم  های اروپـایی حـا حملـه بـه جنایت بررورد با مظالم امریکا و شوروی و قـدرا
کید بـر آزادی قـدس و کشـور فلسـطین. صهی ونیستی و رژیم نژادپرست افریقای جنوبی و حأ

ضوع اسـترداد شـاه و امریکا را در مو همتحدمستقیم، ایاالا  صورا بههمچنین امام رمینی 
او در ایران به چال  کشید. در همین راستا، ارحباط با حمامی مستضعفین و  ضرورا محاکمه
وآمــد  جهـان در دسـتور کـار قـرار گرفـت و ایـران بـه مرکـز رفت رواهـان مبـارزین و آزادی

 همـهورزی مـدرن،  این در حالی است کـه در سیاسـت 1رواه حبدی  شد. های آزادی جنب 
نشینی از هـر یـک از ایـن  گیرد و لذا عقح حصمیماا و مواضا مورد ررید و فروش قرار می

برای کشور به ارمغان بیاورد و امیـد و  ها دالر پ حوانست ظاهرًا و در وهله، میلیون مواضا می
بخشد اما حضرا امام ابدًا و حتـی بـرای یـک  ارحقازندگی و رفاه و حکنولوژی را در ایران  به

                                                           
های  شـدن زمینـه ارحبـاط امـام بـا رسـانه این امور پی  از پیروزی انقالب رصوصًا در پاریا و با فراهم .6

 جهانی مطرح شد و پا از انقالب مورد عم  قرار گرفت.
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 لحظه حاضر نشد از شعار و آرمان دینِی قیام دست بکشد و کوحاه بیاید.
ورد آن بـا که حفصیاًل به چگونگی جریان این مبنا در مدیریت کشـور و بررـ اما قب  از آن

حروری قدرا غربی پردارته شود، مناسح است گزارشی مصداقی و کّمی از سایر رفتارهای 
 سیاست رارجی ارائه شود: عرصهحضرا امام در 

جاسوسی امریکا در کشور، بررورد با رژیم مصر پـا از انعقـاد  حمایت از حسخیر النه
کمک بـه مـردم  2ربای  امام موسی صدر، دلی  به، بررورد با رژیم لیبی 1دیوید پیمان کمح

                                                           
ام و  اینجانح بی  از پانزده سا  است که رطر اسرائی  غاصح را گوشزد کـرده» (:8/6/85امام رمینی ). 6

ام. اکنون با طرح استعماری صلح مصـر و اسـرائی ، ایـن   به دَو  و مل  عرب این حقیقت را اعالم نموده
 حر شده است. ساداا با قبـو  ایـن صـلح، وابسـتگی رـود را بـه دولـت حر و جدی رطر بیشتر و نزدیک

حوان انتظار داشت. ایران رود  استعمارگر امریکا آشکارحر نمود. از دوست شاه سابع ایران بی  از این نمی
دانـد.  گیریهای آنـان شـریک می را همگام با برادران مسلمان کشورهای عربی دانسته و رود را در حصمیم

های سیاسـی  داند و موضا می ایران صلح ساداا و اسرائی  را ریانت به اسالم و مسلمین و برادران عرب
 ابـراهیم دکتـر آقـای جنـاب» (:62/9/85رمینـی ) امام. «کند کشورهای مخالف این پیمان را حأیید می

 چـرای و چـون بی اطاعـت و اسـرائی  و مصـر رائنانـه پیمان گرفتن نظر در رارجه؛ با امور وزیر یزدی،
 را رـود دیپلماحیک روابط قطا ایران اسالمی جمهوری موقت دولت صهیونیسم، و امریکا از مصر دولت

 «.بنماید مصر دولت با

جلـود، عبدالسـالم )معـاون معمـر قـذافی( و سـه عضـو دیگـر هیـأا . بررورد امام رمینی در دیدار با 9
 محـض بـه رـواهیم می و هسـتیم صـدر موسـی امـام سرنوشت نگران ما(: »7/69/87) نمایندگی لیبی

 رسـیدگی صـدر موسـی امام سرنوشت مورد در زودحر چه هر بگویید قذافی سرهنگ به لیبی به بازگشت
 ایـران بـه حبریـک عـرض برای قذافی سرهنگ دهند اجازه امام که لیبیایی هیأا حقاضای پاسخ در] .کند

امام رمینی در دیدار با اعضای «. کنید موکو  دیگری زمان به را دیدار این و روم می قم به فعالً  من:[بیاید
 معمـا طـور بـه اقشـار سایر و ایران علمای و ما برای که ای  قضیه (: »....4/9/85اعزامی از لیبی)هیرت 
 بسـیار فاجعـه این برای ایران علمای و من. صدر ]امام موسی صدر[ است آقای فاجعه این است درآمده

 ایـن ما. لیبی دولت دست به اال شود نمی ح  معما این که است معمایی یک ما برای این و هستیم متأثر
 کراراً  من. برسانند احمام به را ما های ناراحتی و کنند ح  دولت و «معمر» ما برادر که رواهیم می را معما

ح مـا در معنـا ایـن که دهم می حذکر اکیداً  نیز اآلن لکن دادم حذکر را معنا این وسایطی به  بـین در و َشـع 
 من. باشد حفاهمی سوء یک شما دولت و ما ملت بین که ندارم می  من و دارد؛ سوئی انعکاس ما علمای

 «.کنید فراهم را ما راحتی موجح و کنید ح  را معما این که رواهم می شما از
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مـاه مبـارک  اهپیمایی روز قـدس در آرـرین جمعـهر زه با شوروی، ابتکارافغانستان در مبار
ایسـتادگی آن در مقابـ  رژیـم صهیونیسـتی،  دلی  بـهرمضان، ارحباط حسنه با کشور سوریه 

های  ه حساسـیتن، بررورد با سلمان رشدی با حکیـه بـدعوا به وحدا با برادران اه  حسن
سـکوا او در برابـر  دلی  بـهالمللی، شـماحت پـاپ  جهان اسالم و بدون حوجه به قوانین بین

، نامه به گورباچف و دعوا او بـه 1)ع(ها با حکیه به فرهنگ حضرا مسیح  مظالم ابرقدرا
گیری در برابـر سـازمان ملـ  و نهادهـای  فروپاشی شـوروی، موضـا دربارهاسالم و هشدار 

کردن  ساالنه برای هماهنگ صورا بهعظیم حج  ، صدور پیام به کنگره2سرزن  آنها وابسته و

                                                           
من از جنابعالی با نفوذ معنوی که (: »....98/6/83دوم ) پ  ژان . نامه امام رمینی در جواب به نامه پاپ،6

ها  ها و چپاولگری ها و زورگویی امریکا را از عواقح ستمگریرواهم که دولت  بین ملت مسیح دارید می
بترسانید؛ و آقای کارحر را، که با شکست نهایی مواجه است، نصیحت کنیـد کـه بـا مـوازین انسـانی بـا 

جهـان نباشـند رفتـار کنـد و از  مطلع داشته باشند و وابسته به هی  قدرحی در رواهند استقال  هایی که می ملت
الّله علیه پیروی نماید و رود و دولت امریکا را بی  از ایـن در معـرض رسـوایی  مسیح سالم حضرا حعلیماا

امـام «. قرار ندهد. از رداوند متعا  سعادا مستضعفین جهان را رواستار و قطا ایادی سـتمگران را امیـدوارم
 حـامی باید باشد حمسی دنباله که کا هر و نیست، این مسیح مذهح که دانم می من(: »...69/8/83رمینی )
 بـا بایـد اسـت اسـالم مـذهح حـابا که کسی که طوری همان کند، مقابله ها ابرقدرا با باید و باشد، مظلومان
 ایـن از احـوالی پـاپ آقـای بایـد چرا. بیاورد بیرون اینها چنگا  زیر از را مظلومان و کند، مخالفت ها ابرقدرا

 و هـا گرفتاری و زنجیرهـا و هـا حبا در کنم، می صحبت شما با دارم من که اآلن امروز، که پسرهایی و درترها
 «نکند؟ صحبت مسائ  این به راجا کلمه یک ایشان برند، می سر به ها شکنجه

مستضعفین دسـت  هنیا اگر بخواهد از شّر فساد آسوده بشود، باید همد(: »....4/66/6912. امام رمینی )9
آید جوالن را بـرای  های رودشان. اسرائی  می های اینها را محدود کنند در حکومت به هم بزنند و قدرا

هایی کـه رـود،  اش. آن وقت این سازمان های غصبی کند به سایر ملک دهد و ملحع می رودش قرار می
انـد، یـک وقـت  ها را درسـت کرده ها نیستند، بلکه چند حا دولت بزرگ این رود نیستند و از ملت هسارت

کننـد و یـک  کنند، بـا هـم چـه می کنند، یک صورحی درست می بینی که همه یک بساطی درست می می
کند. این از آن حکومـت جنگـ   آید وحو می دهند و بعد هم امریکا می دسته زیادحری رآی به آن طرف می

هـا  قلـدری اسـت، لکـن اینبدحر است، حکومت جنگ  باز جنگلی است. حکومت جنگ  حکومـت 
رواهند بدهند که سازمان حقـوق  ها می کنند و به رورد ملت کنند و بدحر از جنگ  عم  می حکومت می

بشر ما داریم، سازمان مل  متحد ما داریم. همان معنایی که در جنگ  باید حاص  بشود بـدحر از او را در 
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 ملـیمشـاور امنیـت  عنوان بهفارلین  اسالم، بررورد ححقیرآمیز با مک امتافکار عمومی در 
های دانشجویی در رار  کشور به حبـا  گیری حرکت ، شک 1ریگان دولت امریکا و فرستاده

ها  استکبارستیزی و مقابله با ابرقدرا برمبنایمگی این مواضا رهنمودهای ایشان و... که ه
 نشاندگان آنها همزمان با وحدا و برادری با جهان اسالم بود. و دست

 ؛ همهراه بها  محهور سیاسهت داخلهی    عنهوان  بهه « اقامه کلمه حهق  براسا وحدت کلمه » .2/7

 «ساختارهای موجود از عناصر فاسدتصفیه » و« انقالبی و مذهبی های نهادسازی برای مأموریت»

ها بود  و اصناف و اقوام و گروه ملتدر سیاست دارلی، حضرا امام به دنبا  همگرایی 
مردم و امتیازرواهی حزبی و... جلوگیری کرد.  آراو از جریان مفاسدی مانند ررید و فروش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
دهد و یک بساطی درست  آید یک مانوری می میالمللی هم  کنند و بعد سازمان بین امریکا و شوروی می

داننـد کـه  دهند، لکن همه هـم می دهند، همه هم بررالف می ای بررالف می کند، رآی هم یک عده می
دانند رآی بـررالف، اثـر نـدارد بـرای اینکـه امریکـا  ها می این رآی بررالف، اثری ندارد. وقتی همۀ این

رواهنـد بـازی  کننـد؟ کـی را می هـا می ن کار لغوی نیست که اینشود، ای حمام می« نه»ایستاده و با یک 
 .«رود اینهاست هها سارت اند، اساس این سازمان بدهند؟ اص  اساس این را رود اینها درست کرده

شما مالحظـه بکنیـد و ببینیـد کـه در حمـام دنیـا، در سراسـر جهـان، (: »....93/5/6918. امام رمینی )6
هایشان حمام متوجه این معناست که سرپوشـی بگذارنـد بـر ایـن  شان و رطابههای شان و رسانه مطبوعاا

رسوایی که برای رئیا جمهور آمریکا پی  آمد. رئیا جمهور آمریکا در این رسوایی بایـد عـزا بگیـرد و 
لکن این متفرقه کوش  و اضطرابی که در  ـ است گرچه همیشه بودهـ کاخ سفید مبد  به کاخ سیاه بشود 

بـه ـ کند یک مقام عالیرحبـه  های آمریکا، حکایت از عظمت مسأله می پیدا شد و در طرفداری کاخ سفید
شود، در صـورحی کـه  جعلی وارد ایران می)پاسپورا( از آمریکا به طور قاچاق و با حذکر  ـ قو  رودشان

ریکاسـت، شود کـه ایـن از مقامـاا آم شود و معلوم می داند چی است. به مجردی که وارد می ایران نمی
کند و حمام حرکـاا او را ححـت نظـر قـرار  دهد و محبوس می ایران او را در یک جایی ححت نظر قرار می

کند که اگر مـن بـه  کند. آنی که ادعا می دهد و او با هر کا رواسته است مالقاا کند، مالقاا نمی می
د اینجا هـم شـوروی اسـت! کن آمد، گمان می شوروی رفته بودم، رئیا شوروی سه مرحبه به دیدن من می

اینجا کشور اسالم است. اینجا نه کرملین قاب  است که ذکری ازش بشود و نه کاخ سـیاه، اینجـا کشـور 
نشـینها،  رسو  رداست، اینجا کشور حضرا صادق است، اینجا پاسدارهای ما شـرافت دارنـد بـر کاخ

عالم و همه کسانی کـه ادعـای پـوچ  های نشین های ما و امت ما شرافت دارند بر حمام کاخ اینجا بسیجی
 «.کنند که باید عالم پی  آنها راضا باشد کنند و گمان می رودشان را می
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 ست:ایشان در امور سیاسی و فرهنگی، در محورهای ذی  قاب  اشاره ا رویهلذا 
عناصــر فاســد از اداراا و نهادهــای نظــامی و  ه بــه مستضــعفین و محــرومین، حصــفیهحوجــ

 همـهکشـور در  ادارهآوردن مردم برای  روحانیت، عفو عمومی و ایجاد آرام  در کشور، به صحنه
های سیاسی و امنیتی و دفاعی و فرهنگی و اقتصادی رصوصًا با حکیه بر حضور مسـاجد و  عرصه

های انقالبی و اسالمی مانند بسیج، سـپاه پاسـداران،  روحانیون، نهادسازی برای ححقع مأموریت
ها،  می اداراا و کاررانـهفقیـه، انجمـن اسـال ها، جهاد سازندگی، نهادهای نمایندگی ولی کمیته

امداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسـکن، دفتـر حبلیغـاا، شـورای عـالی حـوزه،  تهکمی
روحانیت  های انقالب، دادگاه ویژه دادگاههای دانشجویی،  شورای عالی انقالب فرهنگی، حشک 

حشـکی  مجلـا ربرگـان  .افزاری بخ  سـخت ادارهو... همزمان با حفظ نظاماا موجود برای 
حـدوین قـانون اساسـی بـا حکیـه بـه  .مـداری کشور در مسیر قانون ادارهقرار دادن قانون اساسی و 

ه و شـورای نگهبـان در قـانون لـت نهـاد والیـت فقیـزحعین من .ظرفیت موجود از فقه و فهم دینی
بررـی  دلی  بـهحأیید حزب جمهوری اسـالمی و سـازمان مجاهـدین انقـالب اسـالمی  .اساسی

 حضـور نماینـدگان .وراا پا از رفـا ضـردستور به انحال  آنهها در ابتدای انقالب و  ضرورا
مردان و نماینـدگان  حغییـر بافـت دولـت .های دینی در مجلا شورای اسالمی تیو اقل سنتاه  

مجلا بدون حوجه به سارتارهای حزبی و با حکیه بر عناصر مردمی، رـدمتگزار و دارای الگـوی 
د بر جایگاه مهم مجلا در رآس امـور و قرارگـرفتن حأکی .ف انقالبی و کنتر  درآمدهای آنانمصر
قضـائیه بـررالف عـرف  قـوهجدید نسبت به دیگر قوا و اهتمام به استقال   در نظام موازنه قوهاین 

 مجریه. قوهاز  قوهعیت این دو جهانی در حب

و فرهنگ غهرب و شهرق و توجهه بهه      یبا فرهنگ استبداد حضرت امام برخورد .7/7

 فرهنگ مذهب و انقالب

 این موارد نیز در بخ  فرهنگی قاب  حوجه است:
های انقالبی و  نهداری و پدید آمدن رسا سرمایه از فرهنگ شاهنشاهی و ملی رهایی رسانه
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بررـورد بـا  .اطالعاا و کیهـان بـه نفـا نظـام پرحیراژ یها روزنامه گرفتن ردمت به .مذهبی
یـاد، مافیـای ها، اعت رانه هـا، فاحشـه ها، کاباره فروشـی ی مظاهر فساد از قبیـ  مشروبحمام

ا، بخشی جدیـد بـه هنـر و ورزش در کشـور و ایجـاد حغییـراا در سـینم جهت.  اداری و...
ضور بانوان در جامعه، طـرح گیری جدید نسبت به ح جهت.  حلویزیون، رادیو، موسیقی و...

 . نهاد دانشگاه و آموزش و پرورش و...انقالب فرهنگی در  مسأله

توجهه بهه محهرومین و    » ،«تحصهیالت  و خهدمات  ،عدالت در امر رفاه به توجه» .1/7

 های اقتصادی در سیاست «فقه محوری» و« مستضعفین

 حوان به فهرست ذی  حوجه کرد: اقتصادی نیز می عرصهرفتار حضرا امام در آثار پیرامون 
حکیه به ظرفیت موجـود از ادراک فقهـی و حنظـیم و حطبیـع  حذف ربا از سیستم بانکی با

اگـذاری هـا و و کـردن بانک ملی .های ابتـدایی انقـالب ها در سـا  دهعقود اسالمی بر سـپر
کشـاورزی و سـایر امـوا   هـای ها، زمین کاررانـه مصـادره .مدیریت آنها به بخـ  دولتـی

های  پردارت یارانه .دگی به مردماد مستضعفان برای رسیو سپردن آنها به بنی ملت شده غارا
ها و  گذاری بر سود سپرده نرخ .ائیان از طریع نهاد جهاد سازندگیپنهان به روست پنهان و نیمه
ــدنرری ــین  کردن ارز چن ــدم حعی ــاو ع ــه و حقاض ــانیزم عرض ــت آن در مک ــده از  ِی قیم برآم

 .هـای پـایین های صنعتی در سبد کاالهای مصـرفی دهکواردکردن کاال .داری مایهسر نظام
 .ارز دولتی برای حـأمین مسـکن عمـوم واگذاری زمین مجانی و حوزیا مصالح سارتمانی با

ا با روسـتاها رفاه شهره کردن فاصله زدایی و کم محرومیت های عمرانی با هدف طرح حوسعه
ومی بـدون اشتغا  و سـطح رفـاه عمـ ارحقایوارداا حکنولوژی برای  .بدون حوجیه اقتصادی

حغییر بافـت  دلی  بهو نه )فقهی  دالی اشتغا  زنان به مجاز دانستن  .ارزش افزوده کردن دنبا 
آموزش و پرورش با هدف دسـتیابی بـه  حوسعه .(جمعیت اقتصادی و افزای  رشد اقتصادی

و  ملـیپژوه  برای حأمین استقال   حوسعه .(حوجیه اقتصادی برمبنایو نه )عدالت فرهنگی 
 .(موجود حمدنو نه رفا نیازهای )اسالمی 
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دسهتاورد اساسهی    عنهوان  بهه انقالبی ایهران   سبک زندگی جامعهتغییر در  .1

 مدیریت حضرت امام خمینی

 سبک زندگی غربی و بـه چـال  کشـیدن رهبران نظام اسالمی با پا درگیری و مواجهه
ث شـده حـا وهفت سا  گذشته، باعـ در طو  سی مادیحروری حولید ثروا و اطالع و قدرا 

حوانسـته ارالق حمیـده گیری  جهتیک سبک زندگی اسالمی وارد حیاا مردم ایران شود و 
مسـلمان ایـران  جامعه و به وصف گیری ارالق رذیله گردد جهتجایگزین است به نسبت، 

یافتـه حوسـط  و در عینیت جریان پیدا کند؛ به نحوی کـه نیـروی انسـانِی پرورش حبدی  شده
د و نـحضرا امام و مقام معظم رهبری با حمامی نیروهای انسانی در دنیا حفاوا مـاهوی دار

 . سایی هستندشنا فهم و ون، غیرقاب مادیبرای 
پی  رفته و « زینهادسا»با این حا  باید حوجه داشت که این درگیری و مواجهه حا سطح 

ها  یر کنـد. لـذا در دانشـگاههنوز نتوانسته سارتارهای ناشی از سبک زندگی غربـی را حسـخ
شـد و نیـروی انسـانی  ایـن سـارتارها می حوسعهادبیاحی که موجح حفظ و حداوم و  حدریا

رغم فـرار کـارگزاران پهلـوی و ارـرا   کرد، حـداوم یافـت و علـی متناسح با آن را حربیت می
طرفدار شرق و غرب، علوم انسانی غربی  های ضدانقالب بی و نابودی سازمانان غرمستشار

این ادبیاا پرورش پیدا  براساسدر کشور گسترش پیدا کرد. به همین دلی  امروزه کسانی که 
 مقولههای جهانی در  شارصه براساسکنند حا  اند، به انقالب و نظام اسالمی حوصیه می کرده

ی پهلوی بر کشور حـاکم بـود. چنـین  هلیت مدرنی بازگردد که در دوره، به جایافتگی حوسعه
قهـرِی ححصـی   نتیجـهحفکر و ححلی  رطرناکی لزومًا مبتنی بر عمد و عناد نیست بلکه این 

دیریت بحث و در ضمن ححلی  از م ادامهرود. این مسأله در  به شمار می مادیعلوم و مبانی 
سبک زندگی غربی مورد بررسی قرار رواهد گرفـت حـا  ایشان با مقام معظم رهبری و مقابله

 مسیر آینده روشن شود. ظرفیت انقالب اسالمی برای طی ارحقایچگونگی 
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 مقام معظم رهبری خمینی توسطحضرت امام  تداوم اندیشه و راه
 «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی»های  در عرصه با مدیریت دینی

 در مدیریت مقام معظم رهبری «توزین موضوعات اداره کشور» تغییر. اشاره به 4

 ی و دفاع از و تعمیق استکبارستی «سیاست داخلی»دفاع از اصل والیت فقیه در  .4/4

آثار آن در و  «سیاست خارجی»در  پذیرش ق عنامه ناشی از طیجبهه مقاومت در شرا

 نظام دیپلماسی رفتار

مدیریت حضرا امام در نظام جمهوری اسـالمی کـه از مختلف  های نمونهپا از ذکر 
به چال  کشـید، بایـد  های حولید ثروا و اطالع و قدرا آن را سبک زندگی غربی و حروری

 های مربوط به مدیریت مقام معظم رهبری در همین راستا پردارت. به ذکر نمونه
ازنگری در قانون اساسی در دسـتور ای، ب الله رامنه همزمان با آغاز رهبری حضرا آیت

ی منصـح دار کـردن حصـد زمـان ،ع سیاسییکار نظام قرار داشت و در این میان، برری سال
سوم مجلـا شـورای اسـالمی  هکردند و به این نوع برروردها در دور فقیه را دنبا  می والیت

م معظـم رهبـری و ادامه دادند. در اینجا بود که آن گروه با اولین بررورد رسمی از سوی مقـا
کید قاطا ایشان بر حفظ جایگاه والیت فقیه با حمـامی حـوان و جلـوگیری از ردشـه بـر آن  حأ

فارس موضعی منطقـی و اصـولی احخـاذ  مواجه شدند. ایشان همچنین در برابر جنگ رلیج
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ححقـع دعـای  ام عـراق، درگیـری طـرفین را نمونـهدانستن نظام امریکا و نظ کردند و با باط 
معرفی کردند؛ زیرا باطن رژیـم بعثـی هـی  حفـاوحی بـا « اشغ  الظالمین بالظالمیناللهم »
جاری در این رژیم نداشت. این در حالی بود که افـراد و  اهیت پلید امریکا و ارالق رذیلهم

کردند که جمهوری اسالمی باید از عراق حمایت کند و از این طریـع،  هایی حوصیه می گروه
منطقـه را بدسـت آورد. کمـک نظـامی بـه مسـلمانان بوسـنی و  سهم بیشتری از قـدرا در

 طلبانـه نگ، از دیگر رفتارهـای حعهرزگوین و یاری آنان برای بازسازی این کشور پا از ج
جمهـوری اسـالمی بـه  های گسترده نظام در دوران مدیریت ایشان بود. همین روند با کمک

نشینی اسرائی  از جنوب  موجح عقحهای مقاومت فلسطینی حداوم یافت و  الله و گروه حزب
روزه شـد و در بازسـازی  99روزه و  99در جنـگ  محـور مقاومـت لبنان و سـپا پیـروزی

ها در جنوب لبنان و غّزه نیز ظهور و بروز پیدا کرد. در شـرایط  های ناشی از این جنگ ررابی
 ها به مردم یمن، عراق و سوریه ادامه دارد. کنونی نیز این کمک

دیپلماسی جهانی باید به حفاوا بزرگ بین دوران رهبری حضـرا امـام بـا  زمینهالبته در 
ای  اللـه رامنـه زمان آغاز مدیریت مقام معظـم رهبـری حوجـه کـرد. در واقـا حضـرا آیت

 835 نامـه جمهوری اسالمی با قبو  قطانظام  هبری رسیدند که شرایط سیاسیهنگامی به ر
یان الهی اگر عهدی پذیرفته شود، نقض نخواهد شد و به و اد انبیاحغییر کرده بود. در فرهنگ 

که آن عهد در حا   لو اینی نقض عهد را آغاز نخواهد کرد؛ وآموزند که دستگاه اله حاریخ می
ر طو  زمان مفتضح شده و شده باشد. با این رفتار ارالقی، دشمن د مضامظلومیت و فشار ا

دنیا اثباا رواهد شد کسانی که افکـار عمـومی را بـا  همهشود و به  می افشااو  زشت چهره
انـد و اسـتکبار و  انـد، بـویی از منطـع و ارـالق و گفتگـو نبرده شعار گفتگو و مـذاکره داده

ی برجام محقع شد. به  گونه که این امر در مسأله اند؛ همان ی رود سارته عهدشکنی را پیشه
ت سازمان مل  آغـاز شـد و میکَ رش َح ت مقام معظم رهبری با پذیهر صورا، دوران مدیری

جمهوری اسالمی ناچار بود حرکت رود را در این چارچوب حنظیم کند و قیـود جدیـدی را 
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سفانه برری عناصر مذهبی و انقالبی بدون حوجه بـه حغییـر شـرایط، ایـن نـوع أبپذیرد. اما مت
ضـرا رفتار نظام در دیپلماسی جهانی را به قاطعیـت حضـرا امـام و ضـعف مـدیریت ح

 انصـافی بـزرگ نادرسـت و یـک بی قضـاوِا دهند که این یـک  ای ارجاع می الله رامنه آیت
المللی بـا  ای و بین رغم این شرایط جدید، قدرا نظام اسالمی در مقیاس منطقه است. علی

در  های اروپایی به ویژه دولت آلمان آن در ححقیر دولت یافت که نمونهحدابیر رهبری افزای  
سازمان کنفـرانا اسـالمی در دوران دولـت اصـالحاا،  ی، احیا1اه میکونوسی دادگ قضیه

برگزاری اجالس سران غیرمتعهدها در دوران دولـت عـدالت، مشـارکت کشـورهایی ماننـد 
آفرینـی جمهـوری اسـالمی در افریقـا و  ای ایـران، نق  برزی  و حرکیه در دفاع از حع هسته

رژیـم صهیونیسـتی در مجـاما مختلـف امریکای جنوبی، محکومیـت جنایـاا امریکـا و 
ی در اثـر .. قاب  مشاهده است و این موارد، همگحضور ایران در دانشگاه کلمبیا و.جهانی، 

 حضرا امام )ره( حوسط مقام معظم رهبری حاص  شده است. حداوم سیاست ضداستکباری

 مهوری اسالمیبرون مرزی در هدایت افکار عمومی نسبت به ج های اندازی رسانه آثار راه .2/4

هدایت افکار عمومی در موضوع جنایاا ناشی از دکترین سیاسـی، امنیتـی،  که همچنان
وی و  حـی مرزی مانند العالم، پرس های برون دفاعِی امریکا و اروپا و ناحو و... از طریع شبکه

ها باعث  باالی این رسانه حأثیرهای طرفدار محور مقاومت به روبی انجام شده و  سایر رسانه
های زیـادی  ها محـدودیت های این شبکه شده حا کشورهای غربی و عربی برای پخ  برنامه

 ایجاد کنند.

                                                           
رستوران میکنوس، در کشور آلمان حشکی  شد و به موضوع قت  چنـدحن از سـران حـزب  ی . دادگاه حادثه6

و ظالمانـه   ی به صورا سیاسیآلماندادگاه این  نهایت،در ایران پردارت و  غیرقانونِی دموکراا کردستان
وزیـر  وزیر اطالعـاا وقـت، ،رئیا جمهور وقت رهبری، والن وقت جمهوری اسالمی ایران یعنینمس

 متهم نمود.میکونوس رستوران ماجرای برای سازی  به زمینه راامور رارجه وقت 
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 اف ار همگرایی جهان اسالم و آثهار آن در  نرم عنوان به کنگره عظیم حجتوجه به  .7/4

 بیداری اسالمی گیری شکل

 امته که حضرا امام به دنبا  هدایت گون از سوی دیگر در موضوع جهان اسالم، همان
بزرگترین پتانسـی  بـرای اجتمـاع و  عنوان به حج ی عظیم کنگره اسالمی از طریع حضور در

یکـی از وحدا مسلمین بودند، مقام معظم رهبری نیز همین راه نورانی را حداوم بخشـیدند. 
سـم حـج بعـد از در این موضوع، حضور مجدد ایران در مو های موفع مدیریت ایشان نمونه

آن، حکومت سعودی  کشتار حجا  ایرانی در مکه بود که در طی گذشت سه سا  از فاجعه
 نتوانست مراسم برائت از مشرکین را حعطی  کند یا از برگزاری آن ممانعت نماید.

گیری اموا  بیـداری اسـالمی شـد،  آنچه که باعث صدور انقالب و شک  از سوی دیگر
زارش نهادهای مرحبط با مدیریت بود. گ عظیم حج ی در کنگرهحضور فعا  جمهوری اسالم

هنگام و در  6916دهد که حجا  ایرانی در سا   و همچنین مشاهداا میدانی نشان می حج
شدند که کشورشان مشغو  برادرکشی اسـت و  هم میارحباط با سایر حجا  به این مطلح مت

، 72ی  سا  بعد و در آغاز دهه دود دهکند. اما ح های رود را از اسرائی  رریداری می سالح
های متبوع آنها  کردند که دولت ا  کشورهای مختلف در برابر حاجیان ایرانی اعتراف میحج

انـد و در جنـگ بـا عـراق، حـع بـا جمهـوری  ساله به آنان دروغ گفته جنگ هشت هدر قضی
ا  حجـهای نظام اسالمی، حعداد قاب  حوجهی از  اسالمی ایران بوده است. با حداوم مقاومت

پردارتند و بـا حردیـد پیرامـون  ایران می ملتمنشأ پایداری دولت و  دربارهبه پرس   52ی  در دهه
 عامـ  اصـلی عنوان بـهبیـت  شیعه، برای آشنایی با مکتح اه  دربارهد علمای رو سران و نظراا

ن از پرسـ  و جسـتجو پیرامـو 32ی  کردند. ایـن رونـد در دهـه ایستادگی ایرانیان ابراز عالقه می
ی قائـ  بودنـد، بـه ، حقدسی را که برای علمای سـنسنت ا  اه بیت فراحر رفته و حج فرهنگ اه 

اند و این حالت را در برروردهای مختلف رود با علمای شیعه بـروز  روحانیون ایرانی حعمیم داده
های  همـه از آثـار هـدایتها  شناسند. این اران حقیقی اسالم میپرچمد عنوان بهدهند و آنان را  می

از طریـع حضـور در موسـم حـج  نسبت به افکار عمومی جهان اسالم امام و مقام معظم رهبری
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 شود.  منعکا می ی عظیم حج به کنگره ساالنهاست که او  آن در پیام 
اسـالم امـوی و ناصـبی و منـافقین  راه نورانی است که نقاب از چهرهحداوم این  نتیجهدر 

کنار رفته و کسانی که ردای متعا  در قرآن کریم آنهـا را در کنـار کفـار قـرار داده، در  امت
نند عربستان و حرکیه که بـه اند. در واقا کشورهایی ما مقاب  افکار عمومی مسلمین رسوا شده

دنبا  قرار گرفتن در قطح قدرا جهان اسالم و رقابت با جمهوری اسـالمی بودنـد، ناچـار 
پیمـانی بـا  اند حا برای کنتر  اموا  بیداری اسالمی و حفـظ حکومـت رـود، ننـگ هم شده

یر مقام معظـم حربی قرار بگیرند. لذا همزمان با حداب کفاراسرائی  را بپذیرند و رسمًا در کنار 
 ام اسـالمی در منطقـه و شکسـت فتنـهرهبری در جهت آرای  سیاسی، دفاعی، امنیتـِی نظـ

های    شـدند و بـا هزینـهها متحم هایی را از سوی حروریست حکفیری، امریکا و اروپا ضربه
ناشی از بحران آوارگان مواجه گردیدند و به همـین دلیـ ، بـه دنبـا  آن هسـتند کـه بـه ایـن 

پایان دهند و با کنار گذاشتن بررورد نظامی، دوران جنگ سرد با جمهوری اسالمی وضعیت 
 را آغاز کنند.

. رفتار مقام معظم رهبری در موضوع حج، مسائل کشور عهراق، نامهه بهه جوانهان     1/4

 ها در من قه و حادثه منا اروپایی و آمریکایی، مقاومت در برابر فتنه نظامی تکفیری

ن کشور عراق پا از سقوط صدام بود که به شکلی مسنوالشان با محور بعدی، حعام  ای
شـیعی در آن کشـور هنـوز  بسیار قوی و نافذ انجـام شـد؛ گرچـه مـدیران عراقـی و جامعـه

اند رود را در یک ظرفیت انقالبی حعریف کنند و رفتـاری هماننـد عملکـرد دولـت  نتوانسته
)ره( نیـز در دوران جنـگ ححمیلـی  موقت پا از انقالب اسالمی ایران دارند. حضرا امام

سعی کردند شیعیان عراق را همانند ملت ایران رهبری کنند و دستور دادند سربازان عراقی از 
هایی در میان آنان، مانا از این کار شـد. از  های رژیم بعث فرار کنند اما وجود ضعف پادگان

شان بـا دولـت سـعودی در مقام معظم رهبری، بررورد ای های مدیریت مقتدرانه دیگر نمونه
بود که با نهیح رود، عربستان را مجبور کردنـد کـه در برابـر  هـ ش(6934)سا   منا حادثه
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نظام جمهوری اسالمی حسلیم شده و ابدان شهدا را به کشور بازگرداند و ایـن در حـالی  اراده
ده و بود که سران سعودی در این حادثه، نسبت به هی  کشور اسالمی دیگری پاسـخگو نبـو

یتی را در قبا  سایر قربانیان این فاجعه نپذیرفتند. محور بعدی، دو مسنولاعتنا نکردند و هی  
کـه حوجـه ایشـان بـه هـدایت نظـام کفـر و  1ایشان به جوانان اروپایی و امریکایی است نامه

دهد. در کنار این مسـائ  بایـد بـه بررـورد  شکستن فضای ظلمانی حاکم بر آن را نشان می
ر جهانی و ارحجاع منطقه با بیداری اسالمی اشاره کرد که برای انحـراف ایـن نهضـت استکبا

بزرگ، به درالت در مصر، لیبی و... پردارتند و حمامی هویت و امکاناا رود را در سـوریه 
هـای  متمرکز کردند حا از این طریع، مو  بیداری را متوقف کنند و از فروپاشـی سـایر دولت

جمهوری اسالمی جلوگیری نمایند. اما نظام جمهـوری اسـالمی بـا  وابسته و افزای  قدرا
بزرگ در  الله لبنان و سایر شیعیان و آزادگان در منطقه حوانست در مقاب  این فتنه کمک حزب

ظهـور رسـیده اسـت.  منطقه مقاومت کند که آثار و برکاا این ایستادگی، امـروز بـه منصـه
رغم بررـی  ای علـی رامنـهالعظمی  اللـه بایـد حوجـه داشـت کـه حضـرا آیتطور کلی  به

اند راه  ها و حغییر شرایط ــ بـا حوضـیحی کـه پیرامـون آن مطـرح شـد ـــ حوانسـته محدودیت
 گیری الهِی نظام را حفظ کنند. حضرا امام را با همان صالبت و قدرا ادامه دهند و جهت

سههفرهای اسههتانی مقههام معظههم رهبههری در تحقههق شههعار عههدالت و    تههأثیر. 5/4

 زدایی محرومیت

عـدالت و  در سیاست دارلی و امور اقتصادی، رویکرد نظام اسالمی نسـبت بـه مسـأله
رسیدگی به محرومین و مستضعفین ابدًا حغییر نکرد و راهی که حضرا امام در ایـن عرصـه 

و « سـفرهای اسـتانی»طی کرده بودند، حوسط مقام معظم رهبری حداوم یافت. لـذا بـا آغـاز 
های رهبری، همگرایی بین اقوام و حوجه به نقاط محروم را با پیگیـری  امی سا حداوم آن در حم

مستقیم رود حقویت کردند. اساسًا باید حوجـه داشـت کـه حضـرا امـام حنهـا بـه مسـائلی 
                                                           

 .5/3/6934و  66/66/6939. در حاریخ 6
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)مدیریت سطح حوسـعه( بـود و سـن ایشـان اقتضـا « گیری جهت»پردارتند که مرحبط با  می
 ؛)مدیریت سطح کالن( و امور اجرایی شوند« ارهاسارت»کرد که وارد مسائ  مربوط به  نمی

جمهوری و آشـنایی  دلی  دو دوره حضور در منصح ریاست ای به الله رامنه اما حضرا آیت
با مسائ  اجرایی، در برری امور مربوط به سطح کالن نیز وارد شدند کـه منجـر بـه برکـاا 

 زیادی برای نظام اسالمی شد.

دولهت اصهالحات و   در توسعه سیاسهی   روند در کنترل رفتار مقام معظم رهبری .6/4

 های ناشی از آن عبور از بحران

هـای سـختی بـود کـه باعـث  سیاسی نیـز از بحران حوسعههای ریابانی در دولت  آشوب
ی رود،  د اما مقام معظم رهبری با رفتار و مواضا داهیانهوش ها می فروپاشی بسیاری از نظام

. این در حالی بود که غوغاساالری مطبوعـاحی ندطرف کرداین چال  سنگین و سخت را بر
پا از انتخاباا دوم ررداد حا یکسا  کشور را بـه رـود مشـغو  کـرده بـود و پـا از آن بـا 

رکن امنیتـی نظـام  عنوان بهای اساسی به وزارا اطالعاا  ای، ضربه های زنجیره دادن قت  رخ
بزرگی در حهران پدید آورد. اما حضرا  ها در کوی دانشگاه، بحران وارد شد و سپا درگیری

بلکه با حلم و ارالق رود و  ندهای پیچیده را مدیریت کرد ای نه حنها این حن  الله رامنه آیت
مسائ  اصلی کشور و رفا مشـکالا  ها، آن را بر ح  صالحاا از حاشیهدولت ا ندور کرد

 نمودند. مردم و ردمتگزاری به عموم هدایت اقتصادی

جلهوگیری از مهدیریت آن توسهط    و  88فتنه  رفتار مقام معظم رهبری در کنترل .3/4

 استکبار جهانی

بود که از  55ی  ، فتنهمقام معظم رهبری رخ داد مهم دیگری که در دوران مدیریت مسأله
های جهانی هنگـامی کـه  گرفت. در واقا قدرا رارجی بسیار پیچیده نشأا می یک حوطره

غیرحزبی، بدون پشتیبان در میـان نخبگـان و معتقـد بـه گفتمـان  مشاهده کردند یک دولت
زدن به رهبـری و اصـ  نظـام اسـالمی مغتـنم  انقالب بر سر کار آمده، فرصت را برای ضربه



 244 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

شمردند و این در حالی بود که کشورهایی ماننـد امریکـا و انگلسـتان و فرانسـه حـا پـی  از 
کاه  حن  و ررو  از جنـگ نظـامی و آغـاز  به دنبا  مذاکره با ایران و 55انتخاباا سا  

شـدن شـرایط جدیـد، بـا سـرعت و  جنگ سرد با جمهـوری اسـالمی بودنـد. امـا بـا فراهم
به طو  انجامید و  ماه 5این وضعیت نابهنجار حا فتنه شدند و  عرصهزدگی فراوان وارد  شتاب

نان را مـأیوس رهبری در نهایـت دشـم ار چالشی عمیع کرد. اما حلم و مدیریتکشور را دچ
ین مسـنولکرد و بین سران فتنه و همراهان آنان در مناصح مختلف شکاف اندارت و برری 

و هماننـد یـک رسـانه، حنـه  نظام را حفظ کرد. در واقا ایشان با سخنان و مواضا رـود، یک
دی  3اللـه  اجتماعی و افکار عمومی را مدیریت کردنـد و باعـث شـدند یوم هوش و حافظه

آمیز  هایی بررورد جنایت در برابر چنین چال  مادیالعم  نظاماا  البته عکاشک  بگیرد. 
کـه در رفتـار دولـت حرکیـه پـا از  سطوح جامعه اسـت چنان همههای گسترده در  و حصفیه

مشهود است. اما ظاهرًا رهبری حتی با حبا و مجازاا  میالدی( 9261)سا   کودحای اریر
برری عناصر سیاسی، جناح سیاسی نزدیـک  رغم محاکمه مخالفت کردند و علی سران فتنه

میـان فتنـه را در بررـی سیاسـی کشـور حـذف نکردنـد و بررـی حا عرصهگران را از  به فتنه
سا  از فتنه، به حعام  با دولتی پردارتند که از نظـر  4نمودند و حتی با گذشت  مناصح ابقا

این روند منجر به شـکاف  که یان فتنه قرابت دارد؛ بدون آنمذاق سیاسی با گردانندگان و حام
فرزنـدان  عنوان بـهسیاسی در کشور شود. زیرا رهبری سعی دارند حـا ایـن عناصـر را  و حفرقه

های رود،  گیری انقالب حفظ کنند و آنها را به کار و ردمت حشویع کنند و همزمان با موضا
عاشورا بـرای مـذاکره بـا دشـمن، اسـالم رحمـانی،  افکار نادرست آنها را )از قبی  پیام قیام

کنارگذاشتن قدرا نظامی و موشکی و...( حصـحیح و اصـالح نماینـد و بـه میزانـی کـه بـا 
 های انقالب همراهی کنند، آنها را مورد حمایت رود قرار دهند. آرمان

در ایـن عصـر اسـت و عظمـت ایـن نـوع  دینـی ح مدیریتیاین نوع برروردها از عجا
در آن است که نه حنها هی  حرسی از مخالفین یا حتی از کفار و منافقین ندارد بلکـه  مدیریت
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شود. حضرا امـام و مقـام  کند و باعث انحال  آنها در دستگاه الهی می آنها را مدیریت می
معظم رهبری نیز همین حقیقت نورانی در مقاب  افکار عمومی در دار  و رار  کشـور بـه 

ها و  ین در حالی است که در عرف جهانی، مخالفین با انواع رشـونتاند و ا نمای  گذاشته
های مخـوف بـرای همـین  های امنیتـی و زنـدان شوند و دسـتگاه ها سرکوب می گری وحشی

کنند. لذا آزادی  ها الیه کنتر  می ها را در ده اند و حمامی عناصر و گروه برروردها طراحی شده
مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری  در سایه ر نظام جمهوری اسالمی وواقعی حنها د

ت. نظام اسالمی نباشد، حیاا سیاسی رواهد داش قع شده و اگر کسی به دنبا  براندازیمح
ی که ای به این حقیقت اشاره کردند که کسان های زنجیره قت  لذا مقام معظم رهبری در قضیه
ای برای بررورد با آنها  دند و انگیزهضرر نظام بو مخالفین بی ودر این قضایا کشته شدند، جز

علم ربوبی و  براساسکی است و کسی که به اراده و قدرا الهی مت . در واقا1وجود نداشت
بینی نسبت به ححرکاا کفر و نفاق را داراسـت و بـا اعـالم آن بـه  معارف قرآنی، قدرا پی 

 آمیز و وحشـیانه رشـونترفتارهـای  کند، نیازی به مردم، فضا را برای هدایت آنها فراهم می
آن در عـرف  رـاص معنای بـه اه  دنیا ندارد. لـذا حقیقـت آن اسـت کـه زنـدانی سیاسـی

رسند کـه  ه مجازاا میوجود ندارد بلکه در نظام الهی کسانی ب المل ، در ایران اسالمی بین
رد بـا اند و راهی جز بررو حرین درک وجدانی و انسانی را کنار گذشته هستند و پایین از اشقیا

                                                           
شنارتیم. اینها کسانی نبودند  شدند، بعضیها را ما از نزدیک میاین افرادی که کشته ». مقام معظم رهبری: 6

که یک نظام، اگر بخواهد اه  این حرفها باشد، سراغ اینهـا بـرود. اگـر نظـام جمهـوری اسـالمی اهـ  
ُکشد؛ چرا سراغ فروهر و عیال  برود؟! مرحوم فروهر، قبـ  از  ُکشی است، دشمنان رودش را می دشمن

های سا  شصت دشمن ما  ّوِ  انقالب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنهانقالب دوست ما بود؛ ا
ه، فروهـر و همسـرش  بینی و بین .ضرر رطر و بی شد؛ اما دشمن بی دشـمنان مـا  ـایـن دو مرحـوم  ـاللَّ

را که مـا آن  ـاینها هی  ضرری نداشتند. نه به جایی وابسته بودند  .رطر ضرر و بی بودند؛ اما دشمنان بی
کنند که یقینًا به دستگاههای رارجی وابستگی دارنـد؛ امـا  االن کسانی در دار  فّعالیت میـ  میدانستیم

 (65/62/6977بیاناا در رطبه نماز جمعه؛ « ...دستگاه با اینها کاری ندارد
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 آنها باقی نمانده است.
هایی مبـادرا کنـد کـه  ها و سـریا  هنر نیز نظام اسالمی حوانسته به حولید فیلم عرصهدر 

در این عرصه  های متعددی در منطقه و جهان پیدا کرده و گرچه هالیوود از نظر جهانی بیننده
هـا در ایـن سـطح دسـت  امـا جمهـوری اسـالمی هـم بـه بررـی موفقیت را پیشتاز اسـت

 است. یافته

گر قدرت مدیریت دینی و  . رفتار مقام معظم رهبری نسبت به موضوع برجام، نشان8/4

 من ق برتر آن

کریـه دیپلماسـی  کـردن چهـره افشـامقام معظم رهبری برای  یکی از رفتارهای شجاعانه
ام بود کـه بـا حوجـه بـه نظـراا رـواص جامعـه برج سألهبی، مدیریت ایشان نسبت به مغر

ای، فضا را برای طرح مسأله باز کردند و سپا به مـدیریت ایـن فضـای  هسته پیرامون مسأله
فراهم شود. این در حالی اسـت کـه  گیری رواص مینه برای هدایت و دستباز پردارتند حا ز

بــا حــدابیر امنیتــی و در عــرف سیاســی جهــان، مــدیریت مســائلی در ایــن ســطح معمــوال 
مبـانی  دلی  بـهشود. اما نظام جمهـوری اسـالمی  آمیز و رفتارهای سبعانه انجام می رشونت

جامعـه و  ضر است برای اصالح اعتقاداا رواص و عـوامدینی و ارزشی و انسانی رود، حا
ها شـود. لـذا مقـام  ع برای نخبگان و مردم، هزینه بپردازد و متحم  سختییشدن حقا روشن

ای، بـا قـدرا و  دادن بـرای انجـام دور جدیـدی از مـذاکراا هسـته ظم رهبری با اجـازهمع
زشت دشـمن در  حوافع، نقاب از چهره اجراشجاعت وارد صحنه شدند به نحوی که پا از 

این مسیر، فایده  م به این نتیجه برسند که حرکت درکنار رود و مرد ملتمقاب  افکار عمومی 
طور کـه  داشت و بررالف مصالح و منافا آنان است. زیـرا همـان ای در پی نخواهد و نتیجه

ای نیست و  اند دشمنی امریکا با نظام اسالمی منحصر به موضوع هسته رود بارها حبیین کرده
آنها در موضوعاا دیگر ادامه رواهد یافـت  شدن این چال ، رفتار رصمانه طرفحتی با بر

 ناپذیر رواهد بود. ها و منابا آنان حوقف ملتو حالش آنها برای استعمار و استثمار 



241  سبک زندگی 

آن بهر   تأثیرگیری الهی در مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری و  . جهت2

 ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی رفتار همه دولت

عیار در دوران زعامـت حضـرا  دلی  درگیری کشور با یک جنگ حمام روشن است که به
باعث شد حا شرایطی برای حولید ثروا در کشور فـراهم های جنگ ححمیلی  امام، محدودیت

نشود و لذا بررسی نحوه حعام  نظام اسالمی بـا حرـوری حولیـد ثـروا غربـی در ایـن دوران 
کنـد زیـرا حـ   موضوعیت پیدا نکرد. همین مسأله در مورد دولت سازندگی نیـز صـدق می

حـع و فتـع مشـکالا هـا و ر سـاله و بازسـازی ویرانی های ناشی از یک جنگ هشت چال 
حر است. به همین دلیـ  و بـا وجـود حمایـت  اقتصادی پا از آن، از مدیریت جنگ سخت

ها پـا از جنـگ دچـار بـدحرین  ها و ارحجاع عرب از رژیم بعـث، عـراق حـا سـا  ابرقدرا
کردنـد. در  وضعیت انسانی بود و بسیاری از شهروندان آن از زائران ایرانی عتباا گـدایی می

سـازی  ها در نظام اسالمی حا چندین سا  پا از پایان دفاع مقدس، درگیـر عادی واقا دولت
هایی بودند کـه بـر اثـر هشـت سـا  حهـاجم  کشور و بازسازی زیرسارت  زده شرایط بحران

 جهانی بر ضد ایران نابود شده بود.
جهی حو های حوسعه در دوران پا از جنگ و ادعای بی برنامه یبنابراین انتقاد از عدم اجرا

های یـک  وری و امثا  آن، نادرست و ناشی از عدم حوجه به واقعیت ین به حولید و بهرهمسنول
ای از  دلی  مخالفـت بـا اشـخاص، ارزیـابی غیرمنصـفانه زده است و نبایـد بـه کشور جنگ

دیدن شهرهای  شدن شهرهای مرزی و صدمه ها ارائه کرد و چشم را بر مخروبه عملکرد دولت
شدن  ها و کاررانجاا و مشکالا آوارگان بست و اضافه گرفتن زیرسارتبزرگ و هدف قرار

سریا دشمن بـه انقـالب  دلی  هجمه های ناشی از دوران رژیم پهلوی ــ که به ماندگی عقح
اسالمی فرصتی برای جبران آنها فراهم نشد ــ به مشکالا پا از جنگ را فراموش نمـود و 

انی که الزم بـود در جهـت عبـور از ایـن شـرایط حجم بزرگ منابا و مقدوراا و نیروی انس
صرف شود، نادیده انگاشت. پا برای ارزیابی نسبت بـه رفتـار اقتصـادی نظـام جمهـوری 

گیر  های ناشی از جنگ که حا چند سا  گریبان ساله و چال  اسالمی اواًل باید به جنگ هشت



 245 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

ر از شـرایط سـخت پـا از کشور بود، حوجه داشت و ثانیًا به این مسأله دقت کرد که با عبـو
آنها با بقیه مناطع کشور در دستور کار نظام قرار  جنگ، حوجه به نقاط محروم و کاه  فاصله

زدایی صرف گردیـد.  گرفت و بخ  بزرگی از مقدوراا کشور در جهت سیاست محرومیت
 اقتصـاد حنها پا از طی این مراح  بود که شرایط برای ررو  از روزمرگی و نگـاه بـه آینـده

ریزی برای حولید ثروا و رشـد اقتصـادی و  های اریر است که برنامه فراهم گشت و در سا 
حوانـد  احخاذ موضا درباره اموری از قبی  استراحژی صـنعت و حکنولـوژی و پـژوه  و... می

 مورد حوجه و عنایت قرار گیرد.
ایـن  گیری نظـام در البته بحث فوق ناظر به بخ  سارتاری در اقتصاد است امـا جهـت

روشن شد که نظام اسالمی دیپلماسی اقتصادمحور را کنار گذاشت و روابط رارجی  ،عرصه
را براساس مقابله با ظلم و استکبار بنیان نهاد. در اقتصاد دارلی نیز الگوی درآمد و الگـوی 

داری و حرص و حسد ناشی از آن شکسته شد و حضرا امام و  مصرف طبقاحی نظام سرمایه
هــای غربــی، نگذاشــتند حجــاوز بــه حقــوق مــردم و  ری بــررالف روشمقــام معظــم رهبــ

افـزاری بـرای کنتـر  عمـوم حبـدی  شـود و الگـوی درآمـد و  سازی آنان به ابزار و نرم محروم
که ضرباحی سنگین بر ُرلع حکاثر و سـایر  صورا انقالبی شک  گرفت. همچنان انتظاراا به

آید، وارد شـد و لـذا  بخ  اقتصاد پدید میای که بر اثر سبک زندگی غربی در  ارالق رذیله
 قسمت قاب  حوجهی از اموا  عمومی که طبع حروری حولیـد ثـروا مـادی بایـد وارد چررـه

آورد، به سمت کمک  های حوسعه و سودهای کالن را پدید می شد و قطح اقتصادی کشور می
عبارا    گشت. بهسازی و... متمای زدایی و ریراا و اوقاف و مدرسه ها و محرومیت به جبهه

دیگر بخ  مهمی از کارکردهای اقتصاد غربـی در جریـان ارـالق رذیلـه در ایـران پـا از 
دلی  ارالق الهِی امام و مقام معظم رهبری و جریـان نسـبی آن  انقالب ححقع نیافت و این به

 در مدیریت کشور بود.



18 
 مام خمینی و مقام معظم رهبریحضرت ا دینی مدیریتدرگیری 

 حاکم بر سبک زندگی غربی مادیگیری  جهت با

. مشروط شدن ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِ سبک زندگی غربهی  4

 در نظام جمهوری اسالمی «های دینی اخالق، احکام و ارزش»به 

های مختلف از مدیریت حضرا امام و مقام معظـم رهبـری، بایـد بـه  پا از بیان نمونه
های حولید ثروا و اطالع و قـدرِا  بررورد رهبران نظام با سبک زندگی غربی و حروری نحوه

های  رفتار حضـرا امـام در عرصـه برآمده از آن پردارت. در این زمینه باید حوجه داشت که
در نظــام « قــدرا ثــروا و اطــالع و» ری حولیــدادی، بــا حرــوسیاســی و فرهنگــی و اقتصــ

قرارگـرفتن رژیـم  دلی  بـهداشت و این در حالی بود که قب  از انقـالب و  داری حضاد سرمایه
داری غربی شک  گرفته بود؛  سرمایه برمبنایپهلوی در بلوک غرب، بافت کارشناسی کشور 

ای وارد  مونتـاژی و قطعـه صـورا هباقتصاد و فرهنگ و سیاست غربی،  عرصهگرچه هر سه 
ایران شد. اما حضرا امام در برابـر رونـدهای متـداو  جهـانی ایسـتاد و ادراک موجـود در 

مردم ایران وارد  ینی و عملیهای علمیه از ادبیاا وحی و فرهنگ مذهح را به زندگی ع حوزه
 کرد و همین روند حوسط مقام معظم رهبری حداوم یافت.

شد  مقیدعلوم سیاسی غربی به اسالم  فلسفهفرهنگ دموکراسی و  لذا در بخ  سیاسی،
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و مقـام  حضـرا امـام تیابی به قدرا از طریع احـزاب، بـا مـدیریتب و دسو فرهنگ ححز
یک  عنوان بهقم  علمیه مدرسین حوزه حاشیه رفت. حتی هنگامی که جامعهبه  معظم رهبری

ور از زدوبنـدهای سیاسـی رایـج در آن بـه د یکه اعضـا ــحشک  مبارز و انقالبی و مذهبی 
او  مجلا شـورای اسـالمی بـرای حمـامی  حصمیم گرفت در انتخاباا دوره ــغرب بودند 

شهرها لیست منتخح رود را به مردم معرفی کنـد، حضـرا امـام مخالفـت کـرد و از آنـان 
رواست حا این حصمیم را حنها در شهر قم عملی نمایند. البته امام رمینی با ثبت و حشـکی  و 

سـبک زنـدگی کـه در  ـــگرایی را  فعالیت احزاب در کشور مخالفت نکرد اما فرهنگ حزب
 ـــعمـومی اسـت  یآراغربی، ابزاری بـرای امتیـازرواهی و امتیـازدهی و رریـد و فـروش 

 اند که بدون احکـا م به بلوغی رسیدهحضعیف نمود و معتقد بود که در نظام مردمی، عموم مرد
 به احزاب، رود از طریع مشورا با معتمدین به گزین  و انتخاب صالح دست بزنند.

جمهـور  گردش حصمیم نیز گرچـه قبـ  از بـازنگری در قـانون اساسـی، رییا عرصهدر 
قوا شنارته شده بود اما رفتـار و مواضـا حضـرا امـام باعـث شـد  کننده هماهنگ عنوان به

مجریه به نسبت وضعیت متداو  در سبک زندگی غربـی، کـاه  پیـدا کنـد و از  قوهقدرا 
کردن قوا حوسط منصح رهبری محقع  هماهنگ إعما  نفوذ آن بر سایر قوا کاسته شود و عمالً 

فقیه سـپرده شـود؛ یعنـی حفـظ حمـایالا و  ّگردد و قدرا و جایگاه اصلی در کشور به ولی
قضـائیه  قـوهوجدان عمومی به دست رهبری است و حوبیخ و حشویع متناسح بـا آن حوسـط 

گـذاری محوریـت  شود. در جایگاه دوم، نمایندگانی وارد مجلا شدند و در قانون انجام می
شهرها و پایتخت برآمـده  یافتند که از د  روستاها و شهرهای کوچک یا مناطع محروم کالن

مجریه در جایگاه بعدی قرار گرفـت و بایـد ححقـع  قوهبودند و با درد مردم آشنایی داشتند و 
 مقولـهگانه در  نمود. در نتیجه، وزن و جایگـاه قـوای سـه قوانین مصوب مجلا را دنبا  می

های انقالب واقا شد. این روند دقیقًا بـررالف سـبک  گردش حصمیم، به نفا اسالم و آرمان
سـاله و  امـا فضـای بحرانـی در کشـور و جنـگ هشت ،سیاست بود عرصهزندگی غربی در 



248  سبک زندگی 

 حبعیت از حضرا امام باعث شد حا این حدبیر به روبی پیاده و اجرا شود.
انقـالب از بنـد فرهنـگ اسـتبداد و فرهنـگ های پـا از  گونه که اشاره شد، رسانه همان

هایی حبـدی  شـدند کـه رریـد و فـروش  داری نجاا پیدا کردند و اغلـح بـه رسـانه سرمایه
ای از ریاست صدا و سیما حـا سـایر  اطالعاا در آنها به ضدارزش حبدی  شد و عناصر رسانه

یرا بررالف سبک های مطبوعاحی، زندگی رود را با الگوی مصرف انقالبی پی گرفتند. ز رده
ها و مطبوعاا و  رسانه که بخ  رصوصی بر آن حاکم است، رسانه عرصهزندگی غربی در 

گرا و  دولتی که انقالبی و آرمان معنای بهها پا از انقالب عمدحًا دولتی شدند؛ اما  ربرگزاری
ن ها شدند و آنـا گزار مردم بود. در واقا حضرا امام باعث استقال  رسانه مذهبی و ردمت

 را در ردمت مذهح و انقالب قرار دادند.
همچنین در بخ  فرهنگ و پسند و روابط اجتماعی، مراکز و مظاهر فساد کـه از طریـع 

شـدند و جـای  زدند، حعطیـ  را برای نیروی انسانی رقم می مادیححریک مشتهیاا، حربیت 
و سفرهای زیارحی و معنـوی و... گرفتنـد. در واقـا  ا و اعتکاف و حجأیَ آنها را مساجد و َه 

گیری الهی بر روابط اجتماعی در ایران حاکم شد و انسانی که حوسـط حضـرا امـام  جهت
نمـود؛  پرورش پیدا کرد، آرامـ  روحـی و فکـری رـود را در دسـتگاه معنویـت حـأمین می

از طریـع  روحـی و فکـری و جسـمی انسـان در آن، بهینـهبررالف سبک زندگی غربی که 
 شود.   ارالقی محقع مییو رذا مادیشهواا 

در بخ  اقتصادی نیز باید حوجه داشت که در زمان مدیریت حضرا امام، فضای آرامی 
س و شور باید در مسیر جنگ و دفاع مقدبرای حولید ثروا فراهم نبود زیرا حمامی مقدوراا ک

ای بـرای رونـع بـازار و  ینـهشـد و زم حأمین مایحتا  عمومی و حداق  معاش مردم رر  می
، اقتصاد کشور بـه یـک اقتصـاد دولتـی و   های اقتصاد وجود نداشت. در نتیجه گردش چرخ

شود  داری، بروز جنگ باعث می طور که حتی در کشورهای سرمایه حداقلی حبدی  شد همان
ود ها ور عرصه همهبندی کاالها به  که بخ  رصوصی در حاشیه قرار بگیرد و دولت با جیره
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پیدا کند. از سوی دیگر، احکام فقهی وارد زندگی مردم شد و سعی زیادی انجـام گرفـت حـا 
 حرام و حال  الهی شک  بگیرد. براساسروابط اقتصادی 

گیهری   ری و درگیری آن با جهتحضرت امام و مقام معظم رهب . مدیریت دینی2

 غربی «قدرت، اطالع، ثروتِ»حاکم بر تئوری تولید  مادی

که حضرا امام و مقام معظم رهبری در مدیریت نظام جمهـوری اسـالمی، بـا  بیان شد
حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا که برآمده از سبک زندگی غربی بود، درگیر شـدند امـا 

سـا   وهفت پایان کار نیست زیرا آنچه رهبـران نظـام اسـالمی در سـی معنای بهاین درگیری 
حوحیـد بـوده و ححـو  در  کلمـهی  ام برای اقامـهری نظگی اند، حفظ جهت گذشته انجام داده

گیری الهـی  البتـه حفـظ جهـت. گیری هنوز محقع نشده است این جهت برمبنایسارتارها 
دین بود کـه در  برمبنایگیری حمایالا عمومی بر محور اسالم و زندگی  شک  معنای به نظام

 کـه بـا جامعـه ــجامعه  پاسخ مردم به دعوا حضرا امام )ره( محقع گردید و حرکت این
گیرِی حاکم بر سه حروری  حا کنون ادامه یافته و این روند در جهت ــکاماًل متباین است  مادی

ایـن « اسـالمِی  کارگیری بـه»حولید ثروا و اطالع و قدرا مـنعکا شـده و زمینـه را بـرای 
مباحثی که پیرامون اوصـاف و ابعـاد سـبک زنـدگی  که همچنانها فراهم آورده است.  حروری

در نظـام  مـادیهای  گیری ها و جهت گفته مطرح شد، ناظر به ریشه غربی در سه حروری پی 
 داری است. سرمایه

شکستن فرهنگ تح ب، تغییر وزن قوا در مدیریت کشهور و نهادسهازی بهرای    . »4/2

 ید قدرت غربیسه تغییر اساسی در تئوری تول« مأموریت های انقالبی

حوجه داشـت کـه هایی که بر حروری حولید قدرا حاکم شد، باید  گیری اما پیرامون جهت
عمومی در مسـیر رـدمتگزاری بـه  یآراب حوسط رهبران نظام، ارذ با شکستن فرهنگ ححز

در شک  غربی آن  قوهکه در جریان گردش حصمیم، حوزین بین سه  مردم قرار گرفت؛ همچنان
مجریه کاه  یافت. عالوه بر این، افکـار عمـومی در  قوهو وزن  حأثیرو سهم حغییر داده شد 
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هـای  دهی شـده و جـایگزین رانت ها و استکبارسـتیزی جهـت مسیر فرهنگ مذهح، ارزش
ــد. در  ــاحی گردی ــهاطالع ــگ  عرص ــایگزین فرهن ــتیزی ج ــارجی، استکبارس ــت ر سیاس

مجبور شد بـا قـائلین بـه مبنـا افتگی )شرقی و غربی( شد و در دار ، نظام اسالمی ی حوسعه
رواسـتند بـا  در امر مدیریت درگیـر شـود و در برابـر کسـانی کـه می مادیقرارگرفتِن حکام  

ی مسلحانه یا مبارزاا پارلمانتاریستی، افکار غربی یا شرقی را در کشور پیـاده کننـد،  مبارزه
ام بـا نهادسـازی سازمان و حشکیالا نیز باید حوجه داشت که حضـرا امـ مقولهبایستد. در 

ایـران در روابـط اسـتخدامی و  ملـتهای انقالبی را پیگیری کننـد و لـذا  حوانستند مأموریت
 کارگری، از اسارا سبک زندگی مدرن رار  شد.

گیهری هنهر    اقامه فرهنگ شهادت طلبی، اولویت تعههد بهر تخصه  و شهکل    . »2/2

 سه تغییر اساسی در تئوری تولید اطالع غربی« مقاومتی و ملی

گیری حاکم بر حروری حولید اطالع، پسـند اجتمـاعی بـه مبـارزه و مقاومـت در  در جهت
طلبی حعریف شد و حربیـت نیـروی انسـانی از گرفتـاری بـه فرهنـگ  برابر استکبار و شهادا

کـه حرکیبـی از  شهوا رهایی یافت و بر فرهنگ حقوا و عبادا و حهذیح استوار شـد. همچنان
آنها اولویت  «صحخص»مدیران بر  «حعهد»د حوجه قرار گرفت و نشگاه مورنخبگان حوزه و دا

مبتنی  «سکا و هیجان و رشونت»و هالیوودی که بر  مادیهنر، با هنر  عرصهپیدا کرد. در 
 ی ظهور رسید. هبه منص ملیشده، مقابله گردید و ابعادی از هنر مذهبی و مقاومتی و 

اقتصاد، شکستن الگوی درآمهد طبقهاتی و شکسهتن الگهوی      هدف قرارندادن. »7/2

 سه تغییر اساسی در تئوری تولید ثروت غربی« مصرف طبقاتی

گیری الهی نظام در حروری حولید ثروا نیز موجح گردید که اقتصاد و رفاه  انعکاس جهت
قـانون گونـه کـه در  هدف جامعه قرار نگیرد؛ همان مثابه بهو حولید ثروا )دنیاپرستی مدرن( 
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در نتیجـه حضـرا امـام فرهنـگ  1اساسی نیز نسبت به ایـن مطلـح حصـریح شـده اسـت.
که بر اثر جریان الگوی مصرف غربی در ایران حوسـط رژیـم پهلـوی پدیـد  ــگری را  اشرافی

مورد هجمه قرار دادند و آن را برای مدیران نظام به یـک امـر ضدارزشـی حبـدی   ــآمده بود 
ایرانی به حاشیه راندند. این در حـالی بـود کـه ایـن  اید را در جامعهالتز و حرص دائمکردند 

فرهنگ، علت ایجاد انگیزش اجتماعی برای کار و حالش در حروری حولیـد ثـروا غربـی بـه 
ای اساسی بـه الگـوی  ها ضربه حقوق همچنین با کاه  فاصله رود. حضرا امام شمار می

ان ُرلع حسد در جامعه را حضعیف نمودند و طبقاحی وارد کردند و از این طریع، جری درآمد
گیری بـاز  های نجومی نیز به همـین جهـت حقوق ررورد مقام معظم رهبری با پدیدهعلت ب

عمیم رفـاه در کشـور و های پنهان به عموم مردم و ح گردد. از سوی دیگر، ارتصاص یارانه می
های  از طریـع بیمـه های پـایین رفاهی بین شهرها و روستاها و کمک به دهک کاه  فاصله

 له با الگوی درآمد غربی و فاصـلهبهداشتی، مسکن مهر و... از مواردی هستند که برای مقاب
 محرومیـت و فاصـلهعمـ  رسـیدند. در واقـا  داری به مرحله ی از نظام سرمایهطبقاحی ناش

اسـت  َبری طبقاحی در سبک زندگی غربی ابزاری برای کنتر  مردم و وادار کردن آنها به فرمان
حبـدی  کردنـد و ایـن  امـتعاشقانه بین امـام و  رابطهاما رهبران نظام این روند ظالمانه را به 

ها به میـدان بیاینـد و در راه  صحنه همهمحوری باعث شد حا مردم در  مداری و ارالق تمحب
 امام و رهبری فداکاری کنند.

                                                           
 در ححکــیم بنیادهــای اقتصــادی، اصــ ، رفــا نیازهــای انســان در جریــان رشــد و حکامــ  اوســت نــه. »6

ــون  ــر نظامهمچ ــادی دیگ ــای اقتص ــودجویی؛ه ــروا و س ــاثر ث ــز و حک ــح ، حمرک ــه در مکاح ــرا ک  زی

 مادی، اقتصاد رـود هـدف اسـت و بـدین جهـت در مراحـ  رشـد، اقتصـاد عامـ  حخریـح و فسـاد و

ــاهی می ــیله حب ــاد وس ــالم اقتص ــی در اس ــود؛ ول ــارای ش ــز ک ــاری ج ــیله انتظ ــت و از وس ــراس  ی بهت

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بخ  مقدمه.« تحوان داش در راه وصو  به هدف نمی
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اندیشهه و مهدیریت   شناسی الهی حاکم بر سبک زندگی دینی در  . اشاره به جامعه1/2

 امام خمینی و مقام معظم رهبری

قیام  شناسی، برراسته از فلسفه در واقا سبک زندگی حضرا امام )ره( در عرصه جامعه
بود که ایـن حکـم یـک حکـم کـاماًل « جنگ با کفار حربی»عاشورا و مبتنی بر حکم فقهِی 

هایی از  تـی حـداق کننـد و ح انسانی است زیرا کفار حربی، بر ضد حکام  بشری عمـ  می
 إن»در روز عاشورا: )ع(  الحسین پذیرند و از رطاب انسانی اباعبدالله ارالق انسانی را نمی

گرداننـد.  نیز روی برمی1«ُدنیاُکم ِفی َاحراراً  َفکونوا الَمعادَ  الَحخافوَن  ُکنُتم و دین   َلُکم َیُکن َلم
عم  رسیده و با حکیـه بـر  حلهوهفت سا  گذشته به مر شناسی الهی در طو  سی این جامعه

 ها را بر عهده گرفته است. ها و درگیری با زشتی محوری، دفاع از زیبایی ارالق

حضرت امام و  الهی گیری سازی( با جهت تدابیر نخبگانی )تصمیم شدن . همراه7

 شدن آن ضرورت تئوری ه

سیاسی و  های های رهبران نظام در عرصه«گیری حصمیم»ها و «گیری جهت»پا از بیان 
)دســتگاه « ســازی حصمیم»هــا و نظــام «ســارتار»فرهنگــی و اقتصــادی بایــد بــه بحــث از 

افزارها و  کارشناسی( پردارت. زیـرا زنـدگی در دوران مـدرن وابسـته بـه حرکیبـی از سـخت
اری شوند، نیاز ها در عم  و عینیت ج«گیری حصمیم»که  افزارهای پیچیده است و برای آن نرم

سـازی، مـدیریت    دارند که همان دستگاه کارشناسی است و بـا حصمیمبه یک دستگاه مبد
حرـوری حولیـد  دیگر، زمانی که به حقسیماا درونـی عبارا بهگیرد.  سارتارها را بر عهده می

فراحـر رفتـه و وارد « گیری نظام جهت»ثروا و قدرا و اطالع پردارته شود، بحث از سطح 
گیری،  حصـمیم»نیای امروز وابسته به سه سطح شود. پا زندگی در د می« سارتارها»سطح 

، بـــدون «گیری حصـــمیم»در ســـطح « گیری جهـــت»اســـت و « اجـــراســـازی و  حصمیم
گیرد  انجام می« دستگاه کارشناسی»که حوسط  ــ« سازی حصمیم»در سطح « سارتارسازی»

                                                           
 .43 ص ،48   بحاراالنوار،.« حرسید، الاق  در دنیای رود آزاده باشید اگر دین ندارید و از قیامت نمی. »6
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گیری، بـا  حمامی حصمیماا حضرا امام در سطح جهـت پا گرچه امکان ححقع ندارد. ــ
های حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا درگیر شد و فضای دیگری را در کشـور پدیـد  نبنیا

آورد و با بیانـاحی کـه پیرامـون اصـ  نظـام، مـردم و اصـناف مختلـف مطـرح کـرد، سـطح 
شد، زندگی در قرن بیسـتم که بیان گونه  اما همان گرفت عهده بهدر کشور را « گیری محصمی»

ها حـا زمـانی کـه بـرای بخـ   گیری اسـت؛ یعنـی حصـمیم «سازی حصمیم»وابسته به سطح 
 حرجمه نشود، وارد زندگی مردم نخواهد شد.« کارشناسی»

لذا در زمان مدیریت حضرا امام، ری  کثیری از کارشناسان دانشگاهی، انقالبی شدند 
 کردن کردند که بـرای پیـاده مهمت رود را صرِف این های امام را پذیرفتند و حمام هم و آرمان

افزاری و نرم افزاری ایجاد شود. این کار بزرگ  اا حضرا امام، باید چه حغییراا سختمنوی
گونـه کـه بسـیاری از نخبگـان  کشور حوسط دانشگاهیان انجام شد؛ همان ادارهابعاد  همهدر 

قضائیه شدند و با حالش حخصصی رود، راهی بـرای جریـان فقـه موجـود در  قوهحوزه وارد 
بسـیار  نکتـهدر سطوح عمومی، صنفی و حاکمیتی پیدا کردنـد. پـا حقوق و قضای مدرن 

حخصصی با حضرا امام همراهـی کردنـد و حـا  است که حوزه و دانشگاه در صحنه مهم آن
های موجـود انجـام دادنـد حـا حصـمیماا  حخصـص کارگیری بـهفاحی را در حصرحد امکان، 

کشور )از  ادارهابعاد مختلف  حضرا امام در کشور جریان یابد. البته حشخیص این روند در
ها و مطبوعـاا و...( کـار بسـیار  رسـانه عرصـهقوای سه گانـه و امـور امنیتـی و دفـاعی حـا 

ای است و به یـک منطـع و دسـتگاه محاسـباحی احتیـا  دارد حـا معلـوم شـود کـدام  پیچیده
ــازی حرکیح ــه س ــوین در عرص ــا  های ن ــه نف ــه ب ــور جامع ــث شــده ام ــی باع های کارشناس

رغم حفـظ  ستیزی و همگرایی در دار  و منافا عمومی و... به پی  رود. یعنی علیاستکبار
قطعاا دستگاه کارشناسی غرب، جایگاه و حوزین امور کارشناسی به نحوی حغییر یافتـه کـه 

کردن  برای حروریزهقطعاا این دستگاه در عم ، به نفا اسالم واقا شده است. لذا  کارگیری به
الزم اسـت حـا هـزاران  های بعـدی امام و پایه قرار دادن آن برای حرکتحضرا  راه و اندیشه
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ای  حخصصی با این موضوع حولید شود که این امر حنها با حکیـه بـر منطـع و فلسـفه نامه پایان
 پذیر است که قدرا حفسیر انقالب اسالمی را داشته باشد. امکان

توجه به  دلیل بهظم رهبری . نفی تحجر از اندیشه و مدیریت حضرت امام و مقام مع4/7

 ساختارهای موجود و نقش دستگاه کارشناسی در مدیریت جوامع

ن وجود دارند که در میان اه  حسن هایی مانند طالبان و برری سلفیون گروه در این میان،
دارند و  مانده نگه می بندند و مردم را در یک زندگی بسیط و عقح ها می چشم بر این واقعیت

کنند مظاهر آن  عی میکشند و س می مادی، رط قرمزی بر سارتارهای حکام  رالصه طور به
حیاا اجتماعی حذف کنند حا مجبور نباشند نسبت به آن پاسخگو باشـند. ایـن  را از صحنه

حوانـد درک درسـتی از ابعـاد  وجـه نمی ارالق که ناشی از فرهنگ مولویـت اسـت، بـه هی 
. اما رهبران نظام جمهـوری اسـالمی بـه ایـن مدیریت مدرن و عرض و طو  آن داشته باشد

طالبـانی  شیوهرغم مخالفت با سبک زندگی غربی، از  های عینی حوجه داشتند و علی واقعیت
سبک زندگی و سلفی برای مقابله با آن استفاده نکردند بلکه مسیر دیگری را برای دستیابی به 

های الهی نظام متجلی شد و  گیری با جهت نخبگانی حدابیر کردن که در همراهجدید پیمودند 
 ها و سارتارهای موجود گردید. حخصص کارگیری بهموجح حغییرها و حصرفاحی در 
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سبک  «نظام موضوعات  »با « های دینی ارزش»قبض و بسط بین 

 انقالبو ضرورت قیام برای  تاریزندگی غربی در سطح ساخ
 ساختارها از اضطرار علمی درنگی و خروج فره

سبک زندگی غربی  «نظام موضوعاتِ»و « های دینی ارزش». قبض و بسط بین 4

 در س   ساختاری

بعد از حبیین حروری حولید ثروا، اطـالع و قـدرا در سـبک زنـدگی غربـی و اشـاره بـه 
در  و شـرقی باید به این نکته پردارت که کارشناسی غربـی دنیاشدن آن بر کشورهای  حاکم

مدیریت نظام جمهوری اسالمی مورد استفاده قرار گرفت و همزمان با آن رهبران انقالب در 
مقابله کردند و بـه  موجود سبک زندگی ی برآمده از ، با اوصاف رذیلهگیری نظام سطح جهت

 ی که حـ مدحهای دراز لذا برنامه 1هایی در سطح سارتارهای نظام پدید آمد. حبا آن، چال 
                                                           

« گفتمان انقالب اسالمی»غیر از موضوعاا چالشی که در این کتاب به آنها اشاره رواهد شد، در کتاب  .6
چـال  بـین فرهنـگ مولویـت و »ی در این زمینه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت: نیز سه محور اساس

جمهوریت در بخ  سیاسی، چال  بین هویت اشتغا  و ححصی  با هویت حعبد و حقرب و چال  بـین 
پـذیر نیسـت  هـا امکان سپا بیان شد که ح  این چال « متغیر کار و متغیر سرمایه در بخ  اقتصادی.

ای برگرفته از ادبیاا وحی حولیـد شـود؛ یعنـی نبایـد در  های انقالب، نسخه آرمان که برای ححقع مگر آن
هـا از  حوان برای رفا این ناهنجاری ای حسلیم شد و نمی المللی، منطقه جهانی، بین برابر فشارهای جامعه

دا، مـ های دانشگاهی استفاده نمود. لذا سه راهکار کوحاه های متداو  در حخصص ها و ارزیابی شارصه
 های فوق مطرح گردید. مدا و بلندمدا برای مقابله با ناهنجاری میان
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طح کرد، حوسط رهبران نظام مـورد حوجـه قـرار گرفـت و در سـه سـ ا را دنبا  میه این چال 
هایی در ایـن بخـ   بسـت ها و بن وبسط گیری شد اما قبضپی «حوزه، دانشگاه و نظام اجرا»

به حبا مدیریت حضرا امام و مقام معظـم رهبـری، مسـائلی در  دیگر عبارا بهوجود دارد. 
ی پهلوی به ار  رسیده  که از دوره ــسبک زندگی غربی  موجود و حمدنرابطه با سارتارهای 

طـرح آنهـا از سـوی ادبیـاا انقـالب،  دلی  بهپدید آمد و موضوعاحی شک  گرفت که  ــبود 
دستگاه کارشناسی کشور مجبور بود با آن موضوعاا مواجه شود و موضا رـود را در قبـا  

کارشناسی، حصـمیماا رهبـران انقـالب موضـوع بحـث و  عرصهآنها مشخص کند. لذا در 
شد حا با ایجاد  میدانی، این حصمیماا به نحوی حرجمه می عرصهگرفت و در  گفتگو قرار می

عم  فراهم شود امـا  ود، امکان جریان آنها در صحنهکارشناسی موج کارگیری بهحغییراحی در 
جریان ارالق رذیلـه و  سو و ر از یکمحور برای اداره کشو ان یک دستگاه کارشناسی دینفقد

کـه در  ـــ و ادبیـاا کارشناسـی آن گیری مادی در سارتارهای سبک زنـدگی غربـی جهت
 هایی سـطوب ها و قبض چال از سوی دیگر، موجح شد حا  ــمباحث گذشته به اثباا رسید 

 .ند حا به امروز حداوم یافته استکه این رو گیرددر برابر نظام قرار 

 و« ، درمهانی، ارزی، درآمهدها و...  عدالت در موضوعات علمی»، «د و تخص تعه. »4/4

 «فقه و مصلحت»

سازی از ابتدای انقالب اسالمی مطرح  یکی از مسائلی که در سطح سارتاری و حصمیم
بـرای حعیـین کـارگزاران نظـام بـود. افـرادی ماننـد  حخصـصو  حعهـدنسبت بین  مسألهشد، 

در ایـن زمینـه  حخصصزمان مجاهدین رلع حنها به وجود هایی همچون سا صدر و گروه بنی
 مقولهطرح در حاکمیت و مدیریت،  مادیمسیر حکام   طیدانستن  با قهریاعتقاد داشتند و 

سیاسی کشور حـذف شـدند.  از صحنه دالی پذیرفتند و به همین  در انتصاباا را نمی حعهد
مـورد حوجـه قـرار گرفـت و در ایـن میـان،  حخصصو  حعهداما در میان انقالبیون، حرکیبی از 

ین ارتصاص یافت و به این صورا، نظام مـدرکی در حرـوری حولیـد تعهدجایگاه اصلی به م
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 و بافـت عمـومی مناصح اجتماعی عماًل وزن کمتری پیدا کـرداطالع غربی و حناسح آن با 
نامه  بو  قطاجدید شک  گرفت. اما پا از ق گیری این جهت براساسگانه  ین قوای سهمسنول

کید کرد و بـدون حـذف  حخصصبازسازی، دولت وقت بر اولویت  دورهو با آغاز  ، حعهـدحأ
ه و ســایر دو ســیلو و جــا نقــ  اصــلی را بــه متخصصــین محــو  کــرد زیــرا ســارت ســد

های حوسعه، محتا  حخصص و بهادادن به آن بود. به حبا این روند، الگوی درآمد  زیرسارت
د سازندگی از طریع انگیزش آرمـانی و جهـادی و انقالبـی، حضـعیف بر نیز حغییر کرد و پی 

بـوده  حخصصو  حعهد حیاا رود حا امروز درگیر مسأله شد. بنابراین نظام اسالمی از ابتدای
حوانسـته از منزلـت  حخصـصحعهد بر حخصص در اوائـ  انقـالب، امـروزه  رغم غلبه و علی

ححمیـ  کنـد.  حعهـددارد، رـود را بـر سارتارهای عینی که برای زندگی اجتماعی ضرورا 
المللـی  های جهانی و بین مباحث نظری محقع نشده بلکه شارصه براساسالبته این مطلح 

متخصصـین  کند، نظـام فکـری و کّمیت کنتر  میکه رفتار نظاماا را با حکیه بر عدد و رقم 
شـده حـا در  حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا شک  داده و باعـث عرصهدانشگاهی را در 

دسـت  خصص به سهم بیشتری در حعیین قـوانینهای کّمی دینی و انقالبی، ح فقدان شارصه
ی و پیچیده اسـت و بـه اظهارنظرهـای فنـ ها امری نظام در حمامی عرصه ادارهپیدا کند؛ زیرا 

 های عینی نیاز دارد. حصمیماا کارشناسی و شارصه
است که حأسیا  نور دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام اندازی ر همین رابطه، راهی دیگر د مسأله

الت علمی و بلکه با هدف دستیابی به عد افتگی نداشتهی حوسعهتناسح با روند حوجیهی م آنها
که در قانون اساسی مورد  ــمندی عموم از ححصیالا عالیه  و حأمین بستر برای بهره آموزشی

ی است که در سبک زندگی غربی چنـین محقع شده است. این در حال ــحصریح قرار گرفته 
ی را پیمـود و راصـ فرآینـدافتگی بایـد ی حوسـعهروندی معنا ندارد بلکـه بـرای دسـتیابی بـه 

هاست که میزان  این مسیر و ایجاد آن زیرسارت طیی را پدید آورد که راصهای  زیرسارت
مین شوند و کند. بخشی از این متخصصین باید از رار  حأ می معیناحتیا  به متخصص را 
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این اساس است کـه بـه پـرورش نیـروی بخ  دیگری باید در دار  پرورش یابند و حنها بر 
کـردن  شـود. در واقـا فراهم و حأمین شـرایط الزم بـرای ححصـیالا عالیـه اقـدام می انسانی

و  عالیـه بایـد دارای حوجیـه اقتصـادیامکاناا آموزشـی مخصوصـًا در سـطح ححصـیالا 
پیـدا ها در سراسر کشور گسـترش  دانشگاه که ابتدائاً  باشد؛ نه این وسعهح ی برنامه متناسح با

در همین راسـتا  کردگان در کشور باشند. ی برای اشتغا  ححصی حل کنند و سپا به دنبا  راه
کردگان انتقـاد شـده و  عدم ایجاد شغ  بـرای ححصـی  دلی  بههای مختلف  همواره از دولت

امـری  ملتحعمیم سواد و ححصیالا عالیه در میان عموم شود اما اگر عدالت آموزشی و  می
 برمبنـایحوان به استفاده از نظـام اشـتغا  غربـی ادامـه داد کـه  صحیح و ارزشی است، نمی

به چنین امری بر عملکـرد  ادی طراحی شده است و نباید با احکاو حوجیه اقتص یافتگی حوسعه
ها ُررده گرفت بلکه باید نظام اشتغا  جدیدی را طراحی کرد که با عـدالت آموزشـی  دولت

های  ها هستند، دانشـگاه ورود به دانشگاه امروزه با کاه  جمعیتی که در سن سازگار باشد.
ل ، جذب راهکار متداو  برای ح  این چا اند که کشور با هزاران ظرفیت رالی مواجه شده

اما ححقع این راهکار نیز وابسته به این است که ایران به یک کشور  دانشجوی رارجی است.
آرام به حعریف غربِی آن حبدی  شود و همانند کشورهایی از جمله مالزی در برابر مظالم دنیـا 

ود را از فشـارهای نظـامی و برداشتن از سیاسـت ضداسـتکباری، رـ سکوا کند و با دست
های بزرگ برهاند و از این طریع، امنیت رـاطر را بـرای دانشـجویان رـارجی  راقد امنیتی

ی  فراهم نماید حا به این صـورا، درآمـد ارزِی قابـ  حـوجهی را بـه دسـت بیـاورد و هزینـه
و در  های رالی را بازگرداند. مشابه همین روند در آموزش و پرورش شده برای ظرفیت انجام

کید داشتند  مدارس دولتی ای صرفًا بر عدهمطرح شد؛  یمدارس غیرانتفاع موضوع حأسیا حأ
را الزم  ملـیت انقالبـی و مـذهبی و پرورش کودکـان و نوجوانـان حوسـط یـک دولـ چرا که

اما روشن است که با حأسیا مدارس غیرانتفاعی، پـو  و سـرمایه حـرف او  را  دانستند. می
ورا، ارالق ثروحمندان در رواهد زد و بخ  رصوصی وارد میدان رواهد شد و در این ص
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های  رسانه نیز بایـد حوجـه داشـت کـه در دنیـا رسـانه عرصهکند. در  مدارس جریان پیدا می
های سنگینی دارند و حـأمین ایـن  ها هزینه اصلی در ارتیار بخ  رصوصی است زیرا رسانه

شـود. امـا در  می میسـری بخـ  رصوصـی  طلبانـه و منفعت مـادیها حنها با ارالق  هزینه
های منثر  کند، رسانه های انقالبی و ارزشی را دنبا  می کشوری انقالبی که رسانه نشر آرمان

 باید در ارتیار دولت و نظام قرار بگیرند.
ــوع قبض ــن ن ــا ای ــت و  در واق ــا، دول ــروز در مجل ــا ام ــالب ح ــدای انق ــط از ابت وبس

رح شده است زیـرا   اجرایی مطئها وجود داشته و هر دو رویکرد در حمامی مسا رانه وزارا
ن دمیـده مسـنوالو  ملـتاستقال  و رودباوری که حوسط حضرا امام در  سو روحیه از یک

شده، نظری منفی نسبت به سبک زندگی غربی ایجاد کرده و از سوی دیگر، محاسباا نظام 
داری شک  گرفتـه اسـت.  نظام سرمایه برمبنایهای آن همواره  کارشناسی و نظراا و بررسی

ی یا اسـالمی در سنتمثا  در وزارا بهداشت و درمان، طح  عنوان بهاعث شده که این فضا ب
ین واقا شود و به موضوعی بـرای بحـث و بررسـی مسنولگیری مورد حوجه  جلساا حصمیم

حبدی  گردد و نظراا دستگاه کارشناسی نیز برای بررسی ابعاد مختلـف ایـن موضـوع مـورد 
بـر  د، حرکیبی انضمامی به دست آمـده کـه در آن عـالوهاین رون نتیجهاستفاده قرار گیرد. در 

عموم از آن بـا  به رسمیت شنارته شده حا استفادهی سنت پزشکی مدرن، جایگاهی برای طح
های وزارا آمـوزش و پـرورش، مـدارس  گیری مشکالا قانونی مواجه نشود. یا در حصـمیم
دولتی نیـز بـه ایـن حرکیـح  اند و مـدارس نمونـه غیرانتفاعی در کنار مدارس دولتی قرار گرفته

گرایی و حوجه به  مردم دلی  بهنرری نشده بلکه  اند. در بخ  اقتصادی نیز ارز حک اضافه شده
مستضعفین، کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی رریداری شده و ارز چندنرری پدیـد آمـده 
است. لذا در دستگاه کارشناسی کشور و در حمامی حصمیماا اجرایی، سبک زندگی غربـی 

و  های عینـی آمـار مشـخص و شارصـه شـده کـه شده و کارشناسی جربهیک مد  ح عنوان به
انـد، روی میـز  آن سـامان داده براسـاسا زندگی رود را و کشورهای دنی دارد معینکارآمدی 

ها و شـرون مختلـف  سـنتهـا و  ها و رالقیت ن قرار داشته است. از سوی دیگر، ایـدهمسنوال
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گرفتـه و اسـتفاده از آنهـا در زنـدگی  دن ایرانی در قب  و بعد از اسالم نیز مورد حوجه قرار میحم
الی اسـت کـه چنـین امـوری در دنیـای امـروز، شده و این در ح عمومی و اجتماعی حبلیغ می

ها  ی بـرای حوریسـتحنـوعهای گذشـته،  حمدنگردشگری است حا با سیری در  عرصهمربوط به 
کـه سـبک زنـدگی موجـود در معمـاری، هنـر، مسـکن، شـعر، موسـیقی،  ایجاد شود؛ نـه آن

امـروز مـورد های قب  از رنسانا در طراحی زنـدگی  ونق  و... کنار گذاشته شود و شیوه حم 
های پیشـین در کنـار  ها و شیوه سنتاستفاده قرار گیرد! اما آنچه در کشور ما احفاق افتاده، احیاء 

 اسالمی محقع شود. حمدنجدید است حا با حرکیح این دو،  حمدنگیری از ابعاد مختلف  بهره
کردنـد  میای سـعی  عدههمواره دو رویکرد مطرح بوده است.  مقننه قوهدر همین راستا، در 
های دینی استفاده کنند امـا  گیری در هر مسأله از نگاه فقهی و سایر گزاره برای بررسی و حصمیم

ابعاد اجتماعی طراحی شده اسـت، مـورد حوجـه  همههای غربی را که در  دیگری، نسخه هدست
 عنـوان بـهکردنـد و  دادند و با حبیین مزایای آن، به موانا ححقع احکام شـرعی اشـاره می قرار می

هـایی بـرای حولیـد ثـروا  نصوص فقهی را موجح چال  براساسمثا ، حغییراا در قانون کار 
مـردم و ها و نهادهای انقالبی به دنبا  منـافا  مجریه و امور اجرایی، دستگاه قوهدانستند. در  می

زدایی و حعمیم امکاناا بـه حمـامی نقـاط کشـور پـای  محرومیت محرومین بودند و بر فوریت
هـا  طرح های فنـی و اقتصـادی ر ضرورا درنظرگرفتن حوجیهشردند و نظراا کارشناسی، بف می

کید می رسانی، گازرسـانی و...  برق بر حوجه به چگونگی حأمین بودجه مثا ، عنوان بهکردند و  حأ
های استفاده  آن در آینده پا از پایان عمر شبکه و هزینه حوسعهو الزاماا نگهداری این شبکه و 

های دینی  سا  گذشته، آموزه وهشت رو در حمامی سی شتند. از اینولوژی جدید اصرار دااز حکن
و نظراا حضرا امام در برابر دستگاه کارشناسی و محاسباا و الزاماا آن قرار گرفتـه و ایـن 

 یافته است.عم  ححقع  با یکدیگر حرکیح شده و در صحنه دو رویکرد به نحوی

 «مهاجرت به شهرها»، «اتی و جاسوسیالعمسائل اط»، «مالیات. »2/4

هـای اقتصـادی،  ها بود زیرا ارذ مالیاا از بنگاه یکی از این موضوعاا، موضوع مالیاا
های دولت در سبک زندگی غربی اسـت. در مقابـ ،  یکی از ارکان حأمین امور مالی و هزینه
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ایـن دو شد که مالیاا اسالمی همان رما و زکـاا اسـت و غیـر از  این مطلح مطرح می
بررـی علمـای  م فقهی، مالیاا دیگری در شرع مقدس ذکر نشده که همین نظر در نامهحک

کیـد  قم به حضرا امام منعکا شد اما ایشان با آن مخالفـت کردنـد و بـر ارـذ مالیـاا حأ
میـدانی نیـز  عرصـهگرفـت و در  کارشناسـی در می عرصـهپا چنین مباحثی در  1نمودند.

نین یافـت. در ایـن موضـوع نیـز متـدی می شد و حرکت نظام ادامـه باالرره راهی انتخاب می
پذیرفتند که عالوه بر ادای رما و زکاا، به دولت نیز مالیاا بپردازند. موضوع دیگر راجا 
به مسائ  اطالعـاحی و جاسوسـی و ضـرورا آن بـرای نظـام اسـالمی بـود کـه گرچـه ایـن 

شـد امـا متـدینین بـا آن  می حلقیسبک زندگی غربی یک امر متداو  و معمو   ها در فعالیت
 انـدازی هایی در رصوص راه دانستند و بحث روبرو نشده بودند و بعضًا آن را ضد ارزش می

 چنین دستگاهی مطرح شده بود. البته حضرا امام صریحًا بر نیاز نظام اسالمی به دسـتگاه
کید کردند. مسـألهاطالعاحی و احکام مترحح بر آن  دیگـر، مهـاجرا بـه شـهرها بـود کـه  حأ

شود. در واقا الگوی طبقاحی برای درآمد  در سبک زندگی غربی محسوب می مهمسرفصلی 
شود که مکان زندگی نیز به امری طبقاحی حبدی  گردد. لذا شهر، مکـان  و مصرف موجح می

طبقاحی در شهر زندگی کننـد  با الگوی درآمد بتواننداز یک سو زندگی برای کسانی است که 
روابط اجتمـاعی  ی شهر و شهرنشینی، در حولید کاال ونیازها کردن و از سوی دیگر با برطرف

                                                           
آقـا، مـا  !اطالعی چقدر نویسد مالیاا نباید داد. آرر شما ببینید بی آقا می(: »91/3/6919. امام رمینی )6

جنگ مان اسـت. روزی چنـد  ـچیزمان است  ـدانم چند صد میلیون ما االن رر  این  امروز روزی نمی
حاال مـا مـی حـوانیم مـردم را همـه را  !یلیون رر  جنگ با سهم امام می شود درست  کرد حاال؟صد م

سهم امام حاال به اندازه ای اسـت کـه همـین حـوزه هـا را  !بنشانیم اینجا و به زور از سهم امام بگیریم؟
دم بگویـد کـه دهند به دولت. یکدفعـه آ بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می

از کجـا بیـاوریم سـهم امـام  !نخیر، ما می گوییم که دولت مالیاا نگیرد، سهم امام بگیرد. چـه جـور؟
ما از کجا سهم امام و سهم ساداا پیدا کنیم که دولت را اداره بکنـیم، مملکـت را اداره بکنـیم،  !اینقدر؟

صحیفه نور، جلد « .رند اداره بکنیماند به جان دولت و رر  دارند و چی دا همه اشخاصی که ریخته این
 .651، صفحه 65
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جلـوگیری شـود و قدرا مشارکت نمایند. در نتیجه الزم نیست با وضا قـانون از مهـاجرا 
رحاسر دنیا به از س ــرصوصًا مهاجرا نخبگان  ــبلکه حا قب  از انقالب اسالمی، مو  مهاجرا 

مهاجر های  و حکنوکرااشد زیرا قدرا مدیریت بر نخبگان  کشورهای غربی به راحتی پذیرفته می
نیـز هـا  و حکنوکرااآنان در جهت حأمین نیازهای شهرها فراهم بود و نخبگـان  کارگیری بهو حوانایی 

د در شهر را حـأمین های زندگی رو حوانستند هزینه رود می راصهای  استعدادها و مهارا دلی  به
شـد و کسـانی کـه چنـین قـدرحی  دیگر، شهر به قدرا هزینه و درآمد حعریف می عبارا بهکنند. 

نقـالب در ایـران و پـا از ا 1داشتند، قادر بودند که به شهرها و کشورهای غربی مهاجرا کننـد.
شـود  جلـوگیریشـهرها  را به شهرهایی مانند حهران و برری کالنمهاج اسالمی حالش شد حا از
درصدی روستانشینان از جمعیـت  72مهاجرا، باعث شد حا سهم  مقولهاما ناحوانی در مدیریت 

 92های اریر کاه  پیـدا کنـد و سـهم  درصد در سا  92های قب  از انقالب، به  کشور در سا 
ای  یابـد. ایـن های اریـر افـز درصـد در سـا  72درصدی شهرنشینان از جمعیت کشـور، بـه 

که در ایران به معادالا سبک  یک رطر جدی است رصوصًا با حوجه به این دهنده شانوضعیت ن
هدف نظام قرار  عنوان بهافزایی سود  حولید ثروا و دائم و شود کام  عم  نمی طور بهزندگی غربی 

 گیرد. نمی

نیهاز بهه   »، «آموزش و پرورش وزارت معاونت پرورشی در»، «گذاری خارجی سرمایه. »7/4

 «سیر ت ور در مدیریت دینی»، «متناسب با تمدن نوین اسالمی انون اساسیتدوین ق

گذاری رارجی است؛ امری که حوجه  های این موضوعاا، موضوع سرمایه از دیگر نمونه
مخالفـت بـا  دلی  بـهالله سعیدی را برانگیخت و ایشان  به آن در دوران پهلوی، اعتراض آیت

گذاری رـارجی موضـا  رژیم برای حسهی  سـرمایهکفر بر مسلمین، نسبت به حصمیم  سلطه
پـا از پیـروزی انقـالب نیـز  2گرفت که در نهایت به شهادا آن فقیه مجاهـد منجـر شـد.

                                                           
اند  گرچه ایـن رونـد پـا از انقـالب اسـالمی، دچـار حغییراحـی شـده و کشـورهای غربـی ناچـار شـده .6

 هایی را در امر مهاجرا إعما  نمایند. محدودیت

 های رژیم پهلوی به شهادا نائ  گردید. بر اثر شکنجه 92/9/6943سعیدی در  سیدمحمدرضا الله . آیت9
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فشـرد و  حضرا امام نیز موکدًا بر استقال  و رودکفایی و عدم وابستگی به اجانح پـای می
و لـذا  1قـرار داشـتح پـایین همزمان با آن، انتظاراا عمومی نسبت به مظاهر رفاه در سطو

گذاری رارجی در کشور عماًل ممنـوع باشـد. امـا  این شرایط باعث شد حا سرمایه مجموعه
پا از پایان جنگ ححمیلی و آغاز دوران بازسازی، به علت حغییر نظام کارشناسی حاکم بـر 
کشور به کارشناسی غربی و افزای  انتظاراا عمومی و حصمیم نظـام مبنـی بـر حـأمین رفـاه 

ی برای حمامی نقاط کشور و کمبود پو  و بودجـه و سـرمایه بـرای ححقـع ایـن هـدف، منطق
ت کـرد و آن را وارد سـبد گذاری رـارجی موافقـ مجما حشخیص مصلحت نظام با سـرمایه

گذاری رارجی دچار فراز و فرود بوده  سرمایه نمود. لذا نظام اسالمی در مسألهم مصرفی مرد
حعلیم و حربیت نیـز از  عرصهوله ادامه رواهد یافت. در و چال  جمهوری اسالمی با این مق

ابتدای انقالب، معاونت پرورشی در وزارا آموزش و پرورش حأسیا شد حا مسائ  عبادی و 
های ایـن  کـه برنامـهآموزان حرویج کنـد امـا بررسـی مقـدار زمـانی  ارزشی را در میان دان 

فزای  رشد ححصیلی آنان، باعث شد آن بر کاه  یا ا حأثیرگرفت و  لین میمعاونت از محص
کیـد بـر  عـدههای این معاونت شوند و  برری رواستار محدود کردن فعالیت ای دیگـر بـا حأ

آموزان و ایجاد منزلت سازمانی برای ایـن  ضرورا منزلت مذهح در حربیت و پرورش دان 
وری بوده که دچار آن را دنبا  کنند و لذا این مسأله نیز از ام های گسترده ، حداوم فعالیتمهم

 قبض و بسط و چال  شده است.
معتقد بودند که قرآن کریم، قانون  ای از علما عدههمچنین پیرامون حدوین قانون اساسی، 

امام رواستند  اساسی ماست و حدوین قانون اساسی دیگری ضرورا ندارد و لذا از حضرا

                                                           
ادعـا و مخلصـانه درصـدد اسـتقال  و  من دست و بـازوی همـه کسـانی کـه بی». حضرا امام رمینی: 6

کنم که به ردا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و  بوسم. باز سفارش می رودکفایی کشورند را می
و  «گرایی و یا ححم  سختی و استقال . یا رفاه و مصرف»را بگیرند:  غرب نروید. مردم باید حصمیم رود

این مسأله ممکن است چند سالی طو  بکشد، ولی مردم ما یقینًا دومین راه را، که اسـتقال  و شـرافت و 
 .996، ص: 96 صحیفه امام،  .« کرامت است، انتخاب رواهند کرد
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نون اساسـی شـرکت ایشان، در جلساا مربوط بـه مجلـا ربرگـان قـا حا در صورا اجازه
قوانین بـا احکـام اسـالمی  «عدم مخالفِت » برمبناینکنند. اما در هرصورا، قانون اساسی 

همین روند، مجما حشخیص مصلحت نظـام شـک  گرفـت و سـپا  ادامهحدوین شد و در 
های حوسعه حوسط رهبری مطـرح گردیـد و پـا از آن، سـند  های کالن برنامه ابالغ سیاست

اکنـون، بحـث الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت و  ه ابـالغ شـد و همسال انداز بیست چشم
ضرورا حدوین آن در دستور کار نظام قرار گرفته است. در این سیر از بلوغ حضور دیـن در 

ــههای مختلفــی وجــود دارد.  وبســط جریــان حصــمیماا نیــز قبض ــه در ســند  عنوان ب نمون
ایگاه او  اقتصادی، علمی و فنـاوری در با ج هیافت حوسعهکشوری » عنوان بهانداز، ایران  چشم
معرفی شـده « بخ  در جهان اسالم با هویت اسالمی و انقالبی و الهام»و همزمان « منطقه

این حفسیر را « افتهی حوسعهکشور »است. در زمان ابالغ سند، کارشناسان با حکیه بر اصطالح 
 یافتگی حوسعه سوی بهاند که کشور باید  کردند که رهبری باالرره پذیرفته از سند فوق ارائه می

 کـره ژاپن، چـین، ماننده هیافت حوسعهکشورهای حازه  ند و در این مسیر باید از حجربهحرکت ک
اینـدگان آن دوره از جنوبی، مالزی و... استفاده شود. اما مقام معظم رهبـری در دیـدار بـا نم

کشورهای جنوب  انداز به الگو قرار دادن حجربه سند چشممجلا شورای اسالمی، انصراف 
اولـین نشسـت  طـیهای بعد و  و سپا در سا  1کشور نفی کردند حوسعهشرق آسیا را برای 

                                                           
هـای اقتصـادی و  ی اساسی، در بحـث هستیم؟ این نکته ای  ما دنبا  چه نوع حوسعه». مقام معظم رهبری: 6

غیراقتصادی جاری است. کسانی دنبا  این هستند که حرفی را پرحـاب کننـد و ذهـن مـردم را از مسـائ  
اصلی دور نگه دارند: مد  چینی، مد  ژاپنی، مد  فالن. مد  حوسعه در جمهوری اسالمی، به اقتضـای 

اعتقاداا و ایمان این مردم، یک مد  کاماًل بومی و مختص به رود  شرایط فرهنگی، حاریخی، مواریث و
المللی پو ، نه از فالن  جا نباید حقلید کرد؛ نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین ملت ایران است؛ از هی 

کشور چح، نه از فالن کشور راست؛ هرجا اقتضایی دارد. فرق اسـت بـین اسـتفاده کـردن از حجربیـاا 
هـای ححمیلـی و القـایی و غالبـًا هـم منسـوخ. بنـده میبیـنم گـاهی بعضـی از  پیروی از مد  دیگران، با

فـالن  ـــشود، از دیگران گرفتـه شـده  های اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد می هایی که در زمینه شیوه
اسـتناد  کـه بـه آیـاا قـرآن مث  اینــ طوری گفته  طوری گفته، فالن متفکر کجایی این متفکر فرنگی این

ها باید استفاده کرد، اما الگو و شیوه و مد  را باید کاماًل بومی و رـودی  ها و دان  از حجربه.....شود! می
 



 275 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

جمهوری اسـالمی، مفهـوم حوسـعه را دارای بـار ارزشـی دانسـتند و بـر ضـرورا  دیراهبر
کیـد « حوسعه»با اصطالح « پیشرفت»بیر جایگزینی حع و محوریت معنویـت در پیشـرفت حأ

. در واقا قبض و بسط واضحی بین ادبیاا انقالب و ادبیاا حوسعه وجود دارد و این 1کردند
نکـار ها قابـ  ا قبض و بسط هم از لحاظ نظری، هم از لحاظ عینی و هم از لحاظ شارصـه

خبگان برای ایجاد فضاهای جدید در ایـن عرصـه، رهبری از ن رغم مطالبه نیست. یعنی علی
 ایران به جامعـه کردن جامعه های کّمی رود در حا  نزدیک ماشین حوسعه عماًل و با شارصه

شناسـی،  در روان ادبیـاا دانشـگاهجهانی است و لذا باید حکلیف آن روشن شود. همچنین 
ا که نظام جمهوری اسالمی و از آنج یت و... دارای علوم کاربردی استشناسی، مدیر جامعه

 زمینهنظر اسالم را در  حوزه علمیهمنتسح به اسالم است، نخبگان دانشگاهی انتظار دارند حا 
 کاربردی مشخص کند. صورا بهاین علوم 

، «در شبکه بانکی الحسنه های قرض وضعیت صندوق»، «الگوی جذب و استخدام. »1/4

 «ملیطر  پوشش »، «موسیقی»، «طر  تقسیم اراضی»

 نحـوهآن با  رابطهجذب و گزین  و استخدام نیروی انسانی در نظام اسالمی و  عرصهدر 
ها و رفتارهـایی بـرای احـراز صـالحیت داوطلبـان  حضور دین در اداراا و نهادها، پرسـ 

 شـ شد که معقو  نبود و لذا حضـرا امـام اقـدام بـه صـدور فرمـانی  استخدام انجام می
دهد که هنگام ورود به جزئیاا این مسأله،  روند فوق نشان می 2ند.ای در این زمینه کرد ماده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .97/9/59بیاناا در دیدار با نمایندگان مجلا، «. د.انتخاب کر

را به « حوسعه» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ حعمدًا نخواستیم کلمه« پیشرفت» لمهک». مقام معظم رهبری: 6
ی دارد؛ التزاماحی با رودش همراه دارد یحوسعه، یك بار ارزشی و معنا کار ببریم. علت این است که کلمه

ی متعارف  رواهیم یك اصطالح جاافتاده یکه احیانًا ما با آن التزاماا همراه نیستیم، موافع نیستیم. ما نم
کار رودمان بکنیم. ما مفهومی را  مجموعه فهمند، بیاوریم دار  یجهانی را که معنای راصی را از آن م

بیانـاا در  «.کنیم؛ این مفهوم عبارا است از پیشـرفت یکه مورد نظر رودمان است، مطرح و عرضه م
 .96/9/32اولین نشست راهبردی نظام، 

 .644، صفحه 67؛ صحیفه نور، جلد فرمان امام رمینی به ستاد پیگیری حخلفاا قضائی و اداری. 9
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های مـذهبی بـرای اسـتخدام و الگوهـای گـزین  حخصصـی و مهـارا و  بین نگاه و گزاره
ها و اداراا، همواره قبض و بسط وجود داشـته و  کارآمدی الزم برای افراد شاغ  در کاررانه

ر چالشی از همین جنا بـود زیـرا جایگـاه الحسنه نیز دچا های قرض دارد. موضوع صندوق
الحسنه موجح شده بود حا این پدیده پا از انقالب گسترش یابد و از  ارزشی و مکتبی قرض

های رـود و مـانا  ها این روند را ناسازگار بـا سیاسـت سوی دیگر بانک مرکزی و سایر بانک
های ســاالنه و  حسـهیالا در چــارچوب بودجـه ارائـهبـانکی و مــانا  شــبکهحمرکـز پـو  در 

های  دانستند. لذا وزارا کشور وقت پا از انتقـاد از رشـد صـندوق ساله می های پنج برنامه
ها کرد و آنها را به نظارا بانک مرکزی و قوانین  الحسنه، اقدام به بررورد با این صندوق قرض

حعـداد ند که با شـتاب بـاال و های رصوصی هست نمود. در مقاب ، امروزه این بانک مقیدآن 
ای که در سبک زندگی غربی دارند،  شده جایگاه حعریف دلی  بهدر حا  حأسیا هستند و  زیاد
زهای الزم را ارذ کنند. لذا در امور مالی نیز قبض و حوانند از بانک مرکزی مجو حتی میبه را

 ها جریان یافته است. بانکالحسنه و  های قرض بسط بین صندوق
رو  هبـا مخالفـت مراجـا روبـ البتـهکـه ) مصوب شورای انقـالب طرح حقسیم اراضی کشور

موسیقی، طراحی پوش  ملـی، لقـاح  مسأله ،ایجاد محدودیت در سارت زمین شهری(، گردید
های دینی و نظراا کارشناسی  آموزه بین های قبض و بسطی است که و... از دیگر نمونهمصنوعی 

 .رتارهای نظام حداوم داشتسطح سابا طرح موضوعاا مختلف در  و گرفت در می

ههای  «گیهری  تصهمیم »خبگانی حول اعجاز انقالب اسالمی در ایجاد وحدت ن .2

و « سهازی  تصهمیم »رهبران انقالب، موجب تحقق برخی تغییرات در س    الهی

 محور رغم فقدان دستگاه کارشناسی دین علی« اجرا»

و حردیـدی  هـی  شـک« گیری حصمیم»و « حوسعه»س اینها در حالی بود که در مقیا همه
بـرد و  حضرا امام، نظـام را بـه پـی  می شت و ایمان و شجاعت و بصیرا دینیوجود ندا

حمامی حوزویان و دانشگاهیان و اصناف و اقشار مختلف کشور بر محور ایشان جمـا شـده 
ز را زیرپـا ه این رط قرمهایی ک ایشان حردید نداشتند و در برابر گروه رهبری بودند و نسبت به



 273 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

های  ایستادند و با بذ  جان و فداکاری، باعث عبـور نظـام اسـالمی از ایـن عقبـه گذاشتند،
)کـه « گیری حصـمیم»دیگر، رفتار و مواضا رهبران نظـام در سـطح  عبارا بهسخت شدند. 

شد( برراسته از فرهنگ قرآنـی  گیری الهی انجام می حوحید و حفظ جهت کلمهی  برای اقامه
که این حصمیماا در علوم حوزوی یا دانشـگاهی، حـدریا یـا ححصـی  شـده  آنبود؛ بدون 

و اجتماعی بود که در قرن بیستم  عقالییای عقلی و  باشد. لذا این رفتارها و مواضا، معجزه
را از  «العظمی اللـه آیت»عنـواِن واقا شد و حصمیماا حضرا امام و مقام معظـم رهبـری، 

میدانی در  ردا را در عینیت و صحنه رد و بزرگترین نشانهفاحی رار  کعناوین و القاب حشری
)سـارتارها( نظـام « سازی حصمیم»اما در سطح  1ها به نمای  گذاشت. مقاب  حمامی انسان

برد زیرا عمـ  بـه حصـمیماا قرآنـِی رهبـران نظـام،  به سر می« اضطرار علمی»اسالمی در 
، مهـمشناسی حرجمه شود و فقدان ایـن نیازمند آن بود که این حصمیماا به زبان دستگاه کار

داد که در مسائ  زیادی، راه مشخصی  آورد و نشان می گفته را پدید می های پی  قبض و بسط
امـام و مقـام در برابر نظام قرار داده نشده است. با این حا ، بخشی از حصمیماا حضـرا 

سـتگاه عم  جریـان یافـت کـه ححقـع ایـن موفقیـت بـدون یـک د معظم رهبری در صحنه
محور، از معجزاا دیگری بود که ردای متعا  با جذب قلـوب نخبگـان بـر  کارشناسِی دین

« اجـرا»رویکـرد ایشـان، رقـم زد. سـطح  براساسمحور حضرا امام و ایجاد وحدا نخبگانی 
و مقام معظم رهبـری، همراهـی معتقد به حضرا امام  ها( نیز با قاطعیت مدیران و نظم ها )حعاد 

طلبی و مقاومت به پی  رفت و حعداد زیادی از مدیران  ی آنان به فرهنگ شهادا حکیهمردم و  حوده
ی زیادی از آنـان هماننـد شـهدای زنـده در حـا   عدهو مردم، جان رود را در این راه فدا کردند و 

هـا و  انقالب اسالمی در سطح اجرا )مـدیریت حعاد  اند حا معجزه اند و باعث شده فهعم  به وظی
ای  المللی و منطقـه های جهانی و بین ای بزرگ به جان ابرقدرا نیز امتداد پیدا کند و زلزله ها( نظم

بیفتد. البته بحث فوق ناظر به ححلی  از رفتار نظام جمهوری اسالمی است و ربطـی بـه عملکـرد 
                                                           

امام بزرگوار)امام رمینی(، یکی از معجزاا دهر بود؛ رود او از آیاا بـزرگ الهـی »رهبری:  ظم. مقام مع6
 .61/69/6938اندرکاران راهیان نور،  دیدار با دست« واقعی او بود« العظمِی  الله آیت»بود؛ 
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ها دارای نقـ  و سـهم   . یعنی گرچه عناصر و افـراد و حشـکها و احزاب ندارد اشخاص و حشک 
طلبد و ارزیـابی در  ای می در حرکت کشور هستند اما ححلی  از وضعیت آنها بحث جداگانه حأثیر

 این سلسله مباحث است. رار  از غرض اساساً این زمینه، 

 گیری الهی جهتها و دستاوردهای انقالب با تکیه به  .موفقیت4/2

معنویـت  سو شعار عدالت و بندی باید گفت که پا از انقالب اسالمی، از یک در جما
عم  شده و پرچمدار آن، حضرا امـام و  فرهنگ قرآنی مطرح بوده که وارد صحنه براساس

هایی عینـی وجـود داشـته کـه ناشـی از  اند و از سوی دیگر، واقعیت مقام معظم رهبری بوده
افزارهای آن )حروری حولید ثـروا، حولیـد اطـالع و حولیـد  افزارها و نرم موجود و سخت حمدن

و در زندگی مردم جریان پیدا کرده است. در نتیجـه، حرکیـح شـعار عـدالت بـا قدرا( بوده 
اقتضائاا کارشناسی باعث شده حا سطوحی از رفاه در سبد مصرفی مردم قرار بگیرد کـه نـه 

شـود؛ ماننـد  حلقـیافتخـار نظـام  و پشیمانی باشد بلکه بایـد مایـه حنها نباید موجح ندامت
ها بـه  ها، ورزشگاه آهن، فرودگاه از قبی  آب، برق، گاز، راهردماحی  ارائههای عمرانی و  طرح

با نگـاه مردمـی و بـرای حـأمین رفـاه عمـومی صـورا گرفتـه اسـت.  اط کشور کهاقصی نق
که کاماًل برآمده از سـبک زنـدگی  رغم آن های برحر علی حکنولوژی عرصهکه ورود به  همچنان

صنایا مادر و...( رفتاری صـحیح و در  ای، هوافضا، نانو، غربی هستند )مانند صنعت هسته
شود. وضعیت سایر اموری که طیفی بین شـعار  های نظام ارزیابی می جهت حأمین نیازمندی

دهند و همواره دچـار فـراز و فـرود و فاقـد ثبـاا  عدالت و سبک زندگی غربی را حشکی  می
تـار مـردم شــده و هـایی در رف ومر  اجتنـاب بـوده و طبعـًا باعـث هر  انـد نیـز غیرقاب  بوده

ــی ناهنجاری ــرف ب ــ  مص ــه هــایی از قبی ــزین، کم روی ــرق و بن ــاری در اداراا،  ی آب و ب ک
 نظـام گریزی و ... را رقـم زده کـه در ناهمـاهنگی بـین سـطح حوسـعه و سـطح کـالن قانون
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 1دارد. ریشه

های گذشته و تهدیدهای آینده، ناشی از ادبیات کارشناسی و سهاختارهای   . ضع 2/2

 ر نظامموجود د

در واقا ضعف در ظرفیت موجود فهم از منـابا دینـی کـه نتوانسـته کمـک مناسـبی بـه 
برسـاند، وقـایا حلخـی را  «اسالم در عمـ »حضرا امام و مقام معظم رهبری برای جریان 

غیرعمدی انجام شد و در حا  و آینده نیز ادامه رواهد یافت. اولـین  صورا بهپدید آورد که 
بود که به حعبیر حضرا امام یک جـام زهـر بـود؛  835 نامه پذیرش قطاد از این وقایا، مور

دهد  ن نظام نشان میمسنوالنامه و دفاع از حمامی  قبو  قطا دربارهگرچه دقت در پیام ایشان 
جام »رسد حعبیر حضرا امام به  دادن این حادثه ناشی از عمد نبوده است. به نظر می که رخ

نامه مالزم با پذیرش حاکمیت سازمان مل   شود که قبو  قطاباید بر این اساس ححلی  « زهر
یی است که حوسط این سازمان بر «ها ها و حطبیع ها و حکلیف حعریف»بر جمهوری اسالمی و 

کنـد. لـذا در  ها را حـأمین می گردد و حاکمیت جهـانی ابرقـدرا حمامی کشورها ححمی  می
م معظم رهبری در شرایطی آغاز شـد کـه مباحث به این نکته اشاره شد که دوران زعامت مقا

المللـی پذیرفتـه بـود کـه  جهـانی و بین عرصـههای جدیدی را در  نظام اسالمی محدودیت
نامـه باعـث شـد حـا نظـام  کرد. عالوه بر این، پـذیرش قطا می مقیدعملکرد انقالبِی نظام را 
ار گیرد که ابزاری المللی قر بین «ِمعاهداا و مذاکراا و مسابقاا» اسالمی در چارچوبی از

کـه موجـح شـد حـا در امـور  المللی هستند. همچنان ارحباط بین عرصهبرای ایجاد حوازن در 
ر گردد؛ از حکام  رفاه در سطح جهانی متأث  سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور ئ، مساملی

                                                           
امنیـت در های بسیار بزرگی به دسـت آمـده کـه یکـی از آنهـا حـأمین  البته همزمان با این روند، موفقیت .6

های  اند. عالوه بر آن، پیشرفت شرایطی است که دو ابرقدرا دنیا به دنبا  ایجاد ناامنی در این کشور بوده
ها در میان عموم مردم نیـز از دسـتاوردهای مهـم  علمی و حرویج معنویاا و عباداا و زیاراا و اعتکاف

 نظام بوده است.
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 یارضـاشود و جریـان نیـاز و  دنیا صادر می همهبه  حمدنای که از سوی صاحبان این  مقوله
بایـد در « جام زهـر»کند. لذا ححلی  از  ها ححمی  می ملتاجتماعی را از رار  از مرزها بر 
 های سیاسی متداو  صحیح نیست. کردن آن به برری نزاع چنین مقیاسی انجام شود و آلوده

است و شرایط ورود نظام بـه ایـن مسـأله « برجام» ن مورد از این وقایا حلخ، مسألهدومی
ین مسـنولو اغلـح  39جمهوری در سـا   که اکثریت کاندیداهای ریاستزمانی فراهم شد 

کردنـد و ایـن  مشکالا کشور را در مذاکره و ارحباط بـا امریکـا جسـتجو می نظام، راه چاره
گذاشتند. لذا مقام معظم رهبـری در مقابـ  ایـن  رویکرد را علنًا با افکار عمومی در میان می

بـاز کردنـد و  گیـری ایـن پیشـنهاد دان را بـرای پیمو  و برای ایجاد وحدا در دارـ ، میـ
ای مورد مذاکره با امریکا قرار گیرد اما به شدا در برابر حعمیم ایـن  هسته پذیرفتند که مسأله

رفتار به سایر مسائ  و موضوعاا موضا گرفتند. زیرا دشمن بـه شـدا دنبـا  ایـن مطلـح 
آشکار امنیتی و نظـامی در مقابـ   های است که نزاع رود با جمهوری اسالمی را از درگیری

ها، به پشت میز مذاکره منتق  کند و با کشاندن نظام اسالمی پای میـز  افکار عمومی و رسانه
ها، جنگ سرد جدیـدی را رقـم بزنـد و از ایـن طریـع،  مسائ  و عرصه همهمذاکره پیرامون 

دموکراسی و بررورد زیرپاگذاشتن شعار صلح و حقوق بشر و  دلی  بههای زیادی را که  هزینه
  شد، کاه  دهد. مهوری اسالمی و طرفداران آن متحمرشن نظامی و امنیتی با قدرا ج

جهانی در شرایط کنونی از دو طرف حشکی  شده که یک طـرف،  مهمهای  نزاع همهدر واقا 
داننـد کـه  پیمانان او و طرف دیگر جمهوری اسالمی اسـت و هـر دو طـرف می امریکا و هم

 معنوی جمهوری اسالمی و جاذبه های آینده، به درگیری بین جاذبه یت در دههسرنوشت بشر
ها و نخبگـان جهـان بـه ایـن  ملتغرب گره رورده است. لذا حمامی کشورها و  حمدن مادی

 رود هستند. رچوب، در حا  انتخاب مسیر آیندهاند و در این چا معرکه چشم دورته
رواهد رورد که جمهوری اسالمی مجبـور بـه بنابراین نوشیدن جام زهر دوم زمانی رقم 

ای حا بـه  الله رامنه حمامی موضوعاا شود که حضرا آیت دربارهحضور در پای میز مذاکره 
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اند. اما در فرضی که این جام زهر نیز نوشـیده شـود،  امروز در برابر این رطر ایستادگی کرده
فـراهم رواهـد شـد.  یافتگی حوسـعهفضا برای نوشیدن جام زهر سوم یعنی التـزام بـه قواعـد 

 عرصـههای غربـی در  دیگر اکنـون جمهـوری اسـالمی مهندسـی معکـوس مـد  عبارا به
های حوسعه(  افزاری )برنامه نرم عرصهافرارها را پذیرفته اما به این مهندسی معکوس در  سخت

جانبه با غرب انجام شود و سپا عموم مردم  حن نداده است ولی در فرضی که مذاکراا همه
و نخبگان برای دستیابی به رفاه باالحر به نظام فشار بیاورند، جمهوری اسالمی در گام بعدی 

افزارهــا بپــذیرد و بــه مشــی کشــورهای  مجبــور رواهــد شــد مهندســی معکــوس را در نرم
جنـوبی، برزیـ  ملـزم شـود کـه در ایـن فـرض،  مـالزی، کـرهژاپن، ای همانند  هیافت حوسعه

 د.غرب و سازش آن با مستکبرین قطعی رواهد بو حمدناضمحال  انقالب اسالمی در 

خهروج از اضه رار علمهی در سه        ورت قیام برای انقالب فرهنگهی و ضر .7

 تصمیمات کارشناسی

های آن  غربی و کارآمدی ا گرچه جمهوری اسالمی از حجارب برآمده از سبک زندگیپ
الزاماا آن، حسـلیم را بپـذیرد  شود و به راطر ، اما نباید در آن متوقف یا منح استفاده کرده

 جامعـه بلکه حضور کارشناسی غربی در حصمیماا نظام و زندگی مـردم، موضـوع امتحـان
عبور کرد و به جنگ عقالنیت مـدرن  جدیسخت و رطر  نقالبی ماست و باید از این عقبها
مکتبی، افزارها( رفت و با ایجاد فضا برای عملکردهای ارزشی و  افزارها و نرم از سخت اعم)

گفته نجاا داد. لذا حضرا امام و مقام معظم رهبری نیز به  های پی  آنها را از قبض و بسط
حوجـه  آمـد،های بزرگ فرهنگی که پا از انقالب سیاسی پدیـد آمـده و رواهـد  این چال 

های ایـن حوجـه و  ، یکی از بهترین نمونه6916داشتند که این جمالا حضرا امام در سا  
گاهی است:  دانیم اگر انحرافی در  دانید و می فرهنگ هر چه گفته شود کم است. می ربارهد»آ

یم پیدا شود و همه ارگان یمم در رمرام مقمتقیم انقمانی و  فرهنگ یک رژ ها و مقامات آن رژ
الهی پایبند باشند و بر استقالل و آزادی ملت از قیمود شمینانی یقیمده داشمته باشمند و آن را 

همای ارزنمده آن پایبنمد باشمند، دیمری  تبعیت از اسمال  و وواسمته تعقیب کنند و ملت نیز به
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نخمواهی بمه انحمراف  نخواهد کشید که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کنمد و هممه را وواهی
یبا و مقتقیم را راه نجمات بدانمد و  هکشاند و نقل آتیه را آن چنان کند که انحراف ب رورت ز

اسال  حقیقی بپذیرد و بمر سمر ومود و کشمور آن آورد کمه در طمول  جای بهاسال  انحرافی را 
یعنی اگـر انحـراف فرهنگـی در  1«شاهی و وصورًا پنجاه سال سیاه بر سر کشور آمد. ستم

به اسالم و ایمان و بـاور آنهـا بـه  ملتین و مسنولجامعه شک  بگیرد، حتی وجدان عمومی 
نها در عم  نیز اثری نخواهد داشت بلکه ایـن مبارزه با شیاطین و حعقیح این امور و جریان آ

گونـه کـه  انحراف فرهنگی باعث ایجاد وضعیتی بدحر از رژیم طـاغوا رواهـد شـد؛ همان
اسـالم  عنوان بهن حا همین امروز مذهح رود را حسن در صدر اسالم باعث شد حا اه انحراف 
اهان و امـرای آنهـا در کنند و همچنان اعتقاد داشته باشند که سالطین و پادشـ حلقیحقیقی 

 االطاعه هستند. اند و واجح جایگاه رالفت نبوی نشسته
دی از قبی  سبک زندگی اسـالمی فارشاا متعدمقام معظم رهبری نیز در همین راستا س

 ها، حـوزه شدن دانشـگاه ه، اسالمیایرانی، الگوی پیشرفت اسالمی، بار ارزشی مفهوم حوسع
اسالمی، معرفی  حمدن سوی بهنق  مساجد در حرکت  در آموزش و پرورش، ححو انقالبی، 

، جنگ نرم، ناحوی فرهنگی، اقتصاد مقاومتی و... را بصیرا و حقواقرارگاه  عنوان بهنمازجمعه 
بعـدی  مرحلـه سوی بهنظام اسالمی  جانبه حاکی از ضرورا حرکت همه اند که مطرح کرده

شـود. روشـن  حعبیر می« فرهنگیضرورا انقالب »است که در این سلسله مباحث از آن به 
رو بـرای انقـالب  نخواهـد شـد و از ایـن میسـراست که چنین حرکتی بدون عزم نخبگـانی 

نظـام »امری ضروری است حا بر این اسـاس بتـوان « دانشگاه»و « حوزه»در  ححو فرهنگی، 
مباحـث، بـه  ادامـهگفته رهایی بخشـید. لـذا در  های پی  وبسط کشور را از قبض« مدیریتی

ایـن  امام و مقـام معظـم رهبـری بـرای حـ  شود که حضرا ی اشاره میمدحبلندهای  برنامه
ها، نهادها و موسساحی پردارته رواهـد شـد  اند و به نقد و ارزیابی ایده چال  در نظر داشته

 احـیطر زمینـهپیشنهاد مختـار در  ارائهاند حا زمینه برای  ها بوده که به دنبا  ححقع این برنامه
                                                           

 .961، صفحه 67. صحیفه امام، جلد 6
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 ک زندگی اسالمی فراهم گردد.سب

قابهل  مختهار؛ در م  برمبنای« انقالب فرهنگی»بر « انقالب سیاسی» تقدم. ضرورت 4/7

 فرهنگی بودنِ انقالب اسالمی نظریه

شود که اگر چنـین رألهـای علمـی و فرهنگـی  البته در اینجا اشکالی متداو  مطرح می
انقالب و حشکی  حکومت مبادرا شـده اسـت؟ وجود داشته چرا قب  از رفا آنها، به قیام و 

به همین دلی  بود که قب  از پیروزی انقالب نیز برری قائ  بودند حا زمانی که کـار فرهنگـی 
گسترده و حربیت نیروهای متناسح با انقالب انجام نشده نباید قیام و نهضتی را برپا کـرد. بـا 

ا به هر حـا  بـرای ایـن سـوا  بایـد پیروزی انقالب، این نظریه در عم  دچار انفعا  شد ام
حوزه و منطع نظری  برمبنایپاسخی علمی و استداللی ارائه کرد. در واقا باید پذیرفت که بنا

نظـام  فلسفه» براساسدهد، چنین اشکالی وارد است. اما  آن که اصالت را به عق  و علم می
آیـد کـه انعکـاس آن در  حاکم بر ارتیار نیست بلکه به حبا ارتیـار پدیـد می ،علم 1«والیت
« اقتصـاد»بـر « فرهنـگ»م و حقـد« فرهنـگ»بـر « سیاسـت»حقدم  معنای بهشناسی،  جامعه

حکمیـ  شـده و « انقالب فرهنگی»در حداوم رود باید با « انقالب سیاسی»رواهد بود و لذا 
دیگر قیام الهـی حضـرا امـام در  عبارا بهد. حرکت کن« انقالب اقتصادی» سوی بهسپا 

 ذیرفته شـود چـرا کـه حنهـا در سـایهحواند حوضیح علمی پیدا کند که مبنای فوق پ صورحی می
های آنان از موضا عم  و سفارش بـرای رفـا آن  ن نیازمندیعیحشکی  یک نظام سیاسی و ح

ود؛ شـ فرهنگی فـراهم میها به دستگاه علمی است که امکان حولید علم و انقالب  نیازمندی
 برمبنـایحکومت طاغوا از نظر عینی ممتنا است. همچنـین  که این امر در سایه در حالی

حوان به ححلی  دقیقی از رنسانا در غرب و سیر حغییـراا آن  نظام والیت است که می فلسفه
 پردارت که این بحث به مح  رود موکو  است.

                                                           
الله سـیدمنیرالدین حسـینی حولیـد  ، با حالش و مجاهدا علمی مرحوم عالمه آیت«نظام والیت فلسفه. » 6

 باره رواهد آمد. شده است و در فص  بعدی حوضیحاا بیشتری در این
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 های نظام در عرصه شده برای حل چالش های ارائه بررسی تئوری

بر « فرهنگی کلمهوحدت »ضرورت حفظ  و ساختاری و کارشناسی
 )عج(عصر حضرت ولیعام  نایب های علمی محور سفارش

شده از سوی حضرت امام و مقهام معظهم    های علمی طر  ای به سفارش . اشاره4

 نظام اسالمیهای ساختاری  رهبری برای حل چالش

، «علوم انسهانی کهاربردی  »، «فرهنگ جامعه در من ق حوزه و من ق دانشگاهحضور دو » .4/4

 «ضرورت الگو شدن نهادهای انقالبی»، «موجود برای اداره کشور عدم کفایت فقه»

و « گیری حصـمیم»بعد از حبیین مدیریت حضرا امام و مقـام معظـم رهبـری در سـطح 
 پیشرفتای و روند رو به  المی در برابر کفر جهانی و نفاق منطقهایستادگی نظام جمهوری اس

و « سازی حصمیم»های موجود در سطح  گیری الهی، به بیان قبض و بسط این حرکت و جهت
هـا و  هـایی در نظم و ایجـاد ناهنجاری« اجـرا»سارتارها پردارته شد و جریان آن در سطح 

 عنوان بهکه ناشی از درگیری بین شعار عدالت ) های مرحبط با زندگی مردم اشاره گردید حعاد 
وضـعیت بـه ار  رسـیده از دوران  عنوان بـهآرمان نظام اسالمی( با سـبک زنـدگی غربـی )

پهلوی( است. لذا رألهایی نسبت به وضعیت آینده وجود دارد که باید در پرحو نظام مبـارک 
عظم رهبری حوجه شایانی جمهوری اسالمی مورد رسیدگی قرار گیرد و حضرا امام و مقام م
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این چال  در حوزه و  های متعددی را برای ح   ، برنامهها داشتند و به همین دلی به این رأل
 دانشگاه و نظام مدیریتی کشور مطرح کردند.

کید می از جمله، حضرا امام در یکی از پیام کنند که منطـع حـوزه، منطـع  های رود حأ
است و این دو منطع باید در هم ذوب شوند حـا گـره نظری و منطع دانشگاه، منطع کاربردی 

ی است که با صورح بهای  ها و مراکز غیر حوزهفرهنگ دانشگاه»بسیاری از مشکالا باز شود: 
ها بیشتر عادا کرده است، حا فرهنگ نظری و فلسفی. باید بـا حلفیـع حجربه و لما واقعیت

در هـم ذوب شـوند، حـا میـدان بـرای ها، حـوزه و دانشـگاه  کردن فاصله این دو فرهنگ و کم
زمان انقالب فرهنگی، ضرورا همچنین در  1«حر گردد.گسترش و بسط معارف اسالم وسیا

نظـام اسـالمی از علـوم و  ف قـرآن را مطـرح کردنـد و اسـتفادهعلوم انسانی بر معـار یابتنا
حتـی پـا از انقـالب  2پـذیرش دانسـتند. اسـت، غیرقاب  مـادیادراکاحی که راستگاه آنها 

های پزشکی و مهندسی و علـوم پایـه دوبـاره  ها، رشته فرهنگی و در زمان بازگشایی دانشگاه
های علـوم انسـانی راضـی نبودنـد و لـذا  دایر شدند اما حضـرا امـام بـه دایرشـدِن رشـته

ها بازگشـایی شـدند. در حـوزه، بـر  های علوم انسانی با حأریر نسبت به سایر بخ  دپارحمان
کید میسنتهای فقه  فظ مسیر سلف صالح و چارچوبح کردند و همزمان فقه موجود و  ی حأ

                                                           
؛ صـحیفه 93/4/17، 835ی  هسالگرد کشتار رـونین مکـه و قبـو  قطعنامـ. پیام امام رمینی به مناسبت 6

 .74، صفحه 96امام، جلد 

 هـم کنیم؛ می حعریف کنیم؛ می حمجید هم آن از ما ـ علوم که معنا این باید(: »69/4/6985امام رمینی) .9
. نیست ربری آن از غرب در رواهد می اینها از اسالم که راصیتی آن لکن مادی؛ علوم هم طبیعی، علوم

 کـه معنایی آن و رواهیم می ما ها دانشگاه علوم از که معنایی آن ـ است نازلی چیز یک فقط باشد هم اگر
 مـا متفکـرین و هسـت اآلن ظـاهر سطح در که نیست معنا همین رواهیم، می ما قدیمه مدارس علوم از

 اسـالم آنکـه لکن کارهایشان؛ است ارجمند هم بسیار و کنند  می [کار]آن  در دارند را ظاهر سطح همان
 غیرطبیعـی علـوم چه و باشد طبیعی علوم چه علوم، حمام رواهد می اسالم که آنی .نیست این رواهد می

 بـه بشـود مهـار اینهـا حمـام که است این دارد، اسالم که مقصدی آن رواهد، می اسالم آن از آنکه باشد،
 .499، صفحه 5صحیفه امام، جلد « بکند. حوحید برگشت به و الهی علوم
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دانستند و همگان را به ضرورا فقه پویا حوجه  کشور کافی نمی ادارهاجتهاد مصطلح را برای 
در  1کننده در اجتهاد معرفی نمودنـد. دو عنصر حعیین عنوان بهدادند و لذا زمان و مکان را  می

کید مداوم بر ایـن مسـائ ، واقا حضرا ا ظرفیـت حـوزه بـرای حضـور در  ارحقـایمام با حأ
های دینی در این زمینه را  ححلی  ارائهدرگیری با کفر جهانی و قدرا مدیریت در این عرصه و 

در هنگـام حأسـیا  ا و در سـطح اجرایـی نیـز حضـرا امـامکردند. در همین راست دنبا  می
ای را به وجـود بیـاورد کـه  رانه یر سپاه رواستند حا وزاراوزارا سپاه پاسداران، از اولین وز

 2ها متفاوا باشد و الگوی آنها قرار گیرد. رانه ماهیت آن با سایر وزارا

                                                           
 آن از حخلف و هستم جواهری اجتهاد و سنتی فقه به معتقد اینجانح(: »9/69/6917. امام رمینی)6

یا اسالم فقه که نیست معنا بدان این ولی است صحیح سبک همان به اجتهاد   .دانم نمی جایز را  پو
  بوده حکمی دارای قدیم در که ای مسرله. اجتهادند در کننده حعیین عنصر دو مکان و زمان   نیست،

 ممکن نظام یک اقتصاد و اجتماع و سیاست بر حاکم روابط در مسرله همان ظاهر به است   اسـت 
 همان سیاسی   و اجتماعی و اقتصادی روابط دقیع شنارت با که معنا بدان کند، پیدا جدیدی حکم

 قهـراً  کـه است شده جدیدی   موضوع واقعاً  است، نکرده فرقی قدیم با ظاهر نظر از که او  موضوع
 حمـامی در فقـه حمـامی   عملی ی فلسفه واقعی مجتهد نظر در ...حکومت.طلبد می جدیدی حکم

 حمـامی بـا بررـورد در   فقـه عملـی ی جنبـه ی دهنده نشان حکومت است، بشریت زندگی زوایای
 از انسـان اداره کام  و واقعی   حروری فقه، است، فرهنگی و نظامی و سیاسی و اجتماعی معضالا

 عمـ  در را فقه محکم اصو  رواهیم می چگونه ما که است این اساسی هدف  .است حاگور گهواره
 همین   از استکبار حرس همه و باشیم داشته جواب معضالا برای بتوانیم و کنیم پیاده جامعه   و فرد

مسلمانان به وجـود   در بررورد قدرا و کند پیدا عملی و عینی جنبه اجتهاد و فقه که است مسرله
 .955 ، صفحه96صحیفه امام، جلد « آورد...

 کـه وضـعی او  از کنیـد مواظبـت بایـد. اسـت شـده متولـد حـازه سـپاه وزارحخانه(: »63/8/19امام رمینی،) . 9
 ایـن ولـی دارد،   الزم وقـت ریلـی سـابع های وزارحخانـه زدن هـم بـه. نیایـد پی  بود سابع های وزارحخانه   در

 کـه کنید   سعی باید ....شما.کنید رعایت   روب را اسالمی جهاا کنید سعی. است آقایان رود دست وزارحخانه
 مسـاوی مـردم همـه. بدانند رودشان  منز  را وزارحخانه باید مردم. نشود پیدا بازی کاغذ حان وزارحخانه در او  از

 .48، صفحه 65صحیفه امام، جلد ..« .دارند حع بیشتر ما بر مستمند طبقه البته هستند؛
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چهالش  »، «خ ر تحری  اندیشهه امهام خمینهی   »، «وجود فقر و تبعیض و فساد. »2/4

، «پهرورش وضعیت موجود در آموزش و » ،«نگ غرب با فرهنگ مقاومت در رسانهفره

 «امع علمی کشورنقشه ج»

شود کـه در  های زیادی از همین جنا در بیاناا مقام معظم رهبری نیز دیده می دغدغه
مبحث گذشته حا حدودی به آنها اشاره شد. اما محورهای دیگری نیز در این رابطه قاب  حوجه 

یک شعار  عنوان بهرا « مبارزه با فقر و فساد و حبعیض»است: ایشان در پایان دولت سازندگی 
آمده را رود به دست گرفتند  های پی  مهم مورد حوجه قرار دادند و پرچم مقابله با ناهنجاری

های رود حصریح کردند که عدالت دینی باید در جمهـوری اسـالمی  و در یکی از سخنرانی
ادآورده های ب ثروا مسأله که همچنانو اال مردم، حتی رهبری را کنار رواهند زد.  1پیاده شود

                                                           
. اسـت باارزشـتر و بـاالحر چیزهـا همـه از عـد  اجتماعی، نظام یک در(: »65/69/78). مقام معظم رهبری 6

 و فقـر و حبعـیض رفـتن بـین از عـدالت،. رداست پیامبران وفرستادن الهی نظامهای حشکی  هدف عدالت،
 کشـور، کنـار و گوشـه در مـردم از بخشـی اذهـان در کـرده رسـوب و نفـوذ نادانیهای و محرومیت و جه 

 از و عـدالت استقرار جهت در اما ببریم، پی  هم باز را سازندگی اگر ما. گیرد انجام باید که است چیزهایی
 دست به موفقیتی نکنیم، فّعالیتی مسلمان مرد و زن کرامت احیای و حقوق برابری ایجاد و حبعیض بردن بین

 و سـواد و معرفـت و عـدالت و ارـالق و دیـن و معنویـت بتـوانیم کـه اسـت وقتی آن موفقیت،. ایم نیاورده
 داشـتن ثـروا امـروز(: »6/6/71مقام معظـم رهبـری)« .کنیم مستقر جامعه میان در را گوناگون حواناییهای
 آن رانه باشد، داشته منالی و ما  باشد، ثروحی دارای مسنوالن از یکی اگر. است منفی جنبه یک مسنوالن،

ـه مـردم نظـر از هـم. اسـت منفی امر یک این باشد، داشته چنانی آن وضعیت باشد، داشته چنانی  بحمداللَّ
. اسـت منفـی نقطـه یک که دانند می دارند، که کسانی آن هم است، منفی مسنوالن نظر از هم است، منفی
 اسـت.... عـدالت سـمت به حرکت همان این،. است یمهم ریلی مسأله اسالمی، جمهوری نظام در این،
 ثروحهـا بازسـازی، دوران در. اسـت همیشـه از بیشـتر دنیاطلبی رطر بازسازی، دوران در که است نکته این

 هـای فّعالیت افزای  دوران ثروحها، انباشت دوران کارها، حراکم دوران بازسازی، دوران چون شود؛ می انباشته
. اسـت بـاز او برای راه بکند، اقتصادی حرکتی و بکند حالشی حواند می کسی اگر که است دورانی و اقتصادی

 کـه هایی آدم است، دنیوی زرارف بند در دلشان که هایی آدم هستند، دنیا اه  که هایی آدم دورانی، چنین در
 بـرای اسـت، بـاز دستشـان میدهند، حرجیح انقالب مصالح و ملت و کشور منافا بر را رود شخصی منافا

 اما ....بروند سوءاستفاده و منا  و ما  جما و زراندوزی و گری اشرافی سمت به نکرده ردای بتوانند که این
 «.است عدالت رالِف  این،. رواهد نمی اسالم را این. کنند درست ای افسانه ثروحهای ای عده
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 ن هشدار دادند.مسنوالرا مطرح کردند و نسبت به وقوع این مسائ  در نظام اسالمی به 
ای که با انقالب اسالمی در برابـر مـردم  حضرا امام و حداوم حجربه البته عم  به اندیشه

دنیا قرار گرفته، قائم به شخِص مقام معظم رهبری است که این بزرگتـرین حهدیـد بـه شـمار 
گیـرد.  انقالبی ایران قرار می ن، امتحان بزرگی در برابر جامعهدر صورا فقدان ایشارود و  می

 مسـأله حـ طور که فقدان حضرا امام شرایط بسیار سختی را برای نظام پدید آورد و  همان
اعجازآمیز و با دست هدایت و قدرا الهی محقع گردید و اال در  صورا بهجانشینی ایشان، 

یت بزرگ چگونه و به دست چه کسی حـداوم مسنولکرد که این  نمیکا حصور  آن زمان هی 
حضــرا امــام، منحصــر بــه  بنــدی از راه و اندیشــه راســتا جمارواهــد یافــت. در همــین 

های مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد حضرا امام است و متاسـفانه نخبگـان  سخنرانی
شـدن انقـالب اسـالمی فـراهم  بیمه اند و شرایط را برای نپردارته مهمبه ححلی  و حعمیع این 

حر  ها منوط به شخص ایشان است که هر سا  به شکلی دقیع بندی اند. یعنی این جما نیاورده
هـا بـه  شود و همزمان با اشاره به بلوغ و رشد نظام و امتناع دستیابی جناح حر ارائه می و جاما

 دربارهحری  رهای صریحامام، هشدا ی رطقدرا در جمهوری اسالمی بدون حکیه به شعارها
گـردد. همچنـین رهبـری بـرای  ایران و... مطرح می ملتروردن  رطر ححریف امام و سیلی

ادبیـاا  براسـاسها  های کالن نظام در حمامی بخ  حداوم راه حضرا امام به ابالغ سیاست
غام متوقف شده و اد ــکه از ابتدای انقالب آغاز شد  ــپردازند؛ گرچه نهادسازی  انقالب می

های انقالبی به کندی انجام  نهادهای انقالبی در سارتارهای موجود باعث شده حا مأموریت
داشـتن  بـرای زنـده نگه ملـیی  های رهبران انقالب بـه رسـانه رسانه، حوصیه عرصهگیرد. در 

هایی گفتگومحور حولید شود حا یاد و  فرهنگ مقاومتی و دینی موجح شده حا مستندها و برنامه
کـه بازحـاب اربـار انقـالب و مقاومـت، حافظـه و هـوش  هدا زنده بمانـد همچنانش راطره

هایی اسـت،  ع حفظ کرده و این عملکرد گرچه دچار ضـعفیاجتماعی را نسبت به این حقا
در ایـران  ملی های جهان شده است. زیرا رسانه هبا دیگر رسان ملیی  اما موجح حمایز رسانه
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هنوز در ارتیار نظام و دولت است و به بخ  رصوصی سـپرده نشـده حـا اهـداِف ناشـی از 
مالک و معیار عم  در آن قرار گیرد. در  عنوان بهسبک زندگی غربی همانند حولید ثروا و... 

هنـر  فلسـفهدر  ححو حغییر و  سوی بهاند  های انقالبی و دینی هنوز نتوانسته عین حا ، رسانه
های متداو  در شورای فرهنـگ عمـومی کشـور در جهـت  که فعالیت مچنانحرکت کنند. ه

افزارها و... برای حفظ فرهنگ کشـور در برابـر سـبک زنـدگی غربـی  ها، نوشت حولید کتاب
 کند. کفایت نمی
باید حوجه داشت که مقام معظم رهبری در بیاناا « در آموزش و پرورش ححو »پیرامون 

گیری آموزش و  به این نکته اشاره کردند که راستگاه شک ، ححو رود پیرامون ضرورا این 
 براسـاسگردد و لـذا بایـد  پرورش نوین در ایران، به کشورهای غربی و فرهنگ غرب باز می

و سـندی در ایـن رابطـه حـدوین  1در این نهاد مبادرا شود ححو رویکرد دینی و مذهبی به 
هـا پیرامـون  صویح شد. امـا گزارشگردد که این سند حوسط شورای عالی انقالب فرهنگی ح

دهـد کـه حنهـا بخشـی از نظـام آمـوزش و پـرورش کـه بایـد از  اجرای ایـن سـند نشـان می
یابد، مورد حوجه واقا شده و قابلیت حبـدی  بـه نیـروی  ارحقامحوری  محوری به هوش حافظه

که مربوط به بخشی  حدابیر الزم برای انسانی و بودجه و حغییر سارتاری را پیدا کرده است اما
جاما علمی کشور نیز  است. در نقشه بینی نشده رورش و حعلیم است، پی حضور دین در پ

                                                           
ای است. نظام آموزشی  نظام آموزشی ما نظام فرسوده و قدیمی و کهنه(: »69/69/38. مقام معظم رهبری )6

ای مقـدس کـه  نگه  داشتیم، مث  یک چیز مـوزهجور  ها گرفتیم، همین کهنه است؛ این را ما از اروپایی
ای  کنارش را یک کمی کـم و زیـاد کـردیم؛ نظـام، نظـام کهنـه باری گوشه یک  هرگاه !دست به آن نخوَرد

وپرورش، ما باز نگاه نکنیم بـه دسـت دیگـران،  برای نوسازی نظام آموزش... است؛ باید نوسازی بشود.
نه آقا، صاحبان فکـر  .احفاقی افتاده، ما هم همان را رونویسی کنیمببینیم حاال در فالن کشور اروپایی چه 

رودشـان طراحـی کننـد، نظـام نـوین را طراحـی ـ  ها روب است استفاده کننـد البته از حجربهـ بنشینند 
 های هـدف سـمت بـه را مـا باید پرورش و آموزش ححو  سند(: »65/9/39مقام معظم رهبری )« کنند.

 مـا در بتوانـد بایـد ببـرد؛ پـی  اسـالمی حقیقتـاً  زنـدگِی  سـبک به را جامعه باید دهد؛ حرکت اسالمی
 «.بیاورد وجود به را انسانی واالی های رصلت



250  سبک زندگی 

همین وضعیت برقرار است و حفکیک حکـم از موضـوع و دیـن از سیاسـت در آن مشـاهده 
ای برای مجموعه علومی کـه طبـع اسـتانداردهای سـبک زنـدگی غربـی  شود. لذا نقشه می

انضمامی در کنـار بخـ   صورا بههای دینی و حوزوی  دان  ضرورا دارد، حدوین شده و
حر بـین  ارحباط وثیع دربارهاو  قرار گرفته است. در واقا در این سندها رواست امام و رهبری 

نشـده  کشور دیـده ادارهحر دین در  عمیعاعتقاداا و عم  در نظام اسالمی و حضور بیشتر و 
های  های دینی و حوصیه ر حألیف و انضمام گزارهت سا  گذشته که بوهش بلکه همان رونِد سی

گفتـه را در پـی  هـای پی  کارشناسی استوار بوده، در این اسناد حکرار شده کـه طبعـًا چال 
سـبک زنـدگی غربـی شـک   براسـاسها  ها و حعاد  رواهد داشت. در نتیجه، مدیریت نظم

های  زد و در آینـدهبه مدیریت در سطح حوسعه ضـربه رواهـد  مدارواهد گرفت و در دراز
مادی پی  رواهد برد و هشدارهای حضـرا  حمدنانحال  در  سوی بهدور، نظام اسالمی را 

 امام و مقام معظم رهبری نیز ناظر به همین مسأله است.

ها و موسسات حوزوی در حهل   لیل و ارزیابی از عملکرد دانشگاهضرورت تح .2

 موضوعات چالشی نظام

 علمـی و نخبگـانی و بـا پدیدآمـدن عرصـهمسائ  فوق ناظر به امور اجرایی بود امـا در 
موضا اسالم در برابر علوم کاربردی و چیستِی اقتصاد اسالمی، مدیریت  دربارههایی  پرس 

ها  شناسی اسالمی و...، مراکزی دانشگاهی حأسـیا شـد حـا بـه ایـن سـوا  اسالمی، جامعه
مرحفا گردد؛ از جمله جهاد دانشگاهی، دانشگاه حربیت مـدرس، پاسخ داده شود و این رأل 

و... . )ع( ، دانشگاه مفیـد، دانشـگاه رضـوی، دانشـگاه بـاقرالعلوم )ع(دانشگاه امام صادق 
ها حغییری در علوم انسـانی رخ نـداد و بـا دعـوا از اسـاحید دانشـگاه و  رغم این حالش علی

عماًل موفقیتی در ایـن زمینـه حاصـ  نشـد.  حدریا علوم متداو  دانشگاهی در این مراکز،
حتی متونی که در این مراکز پیرامون ححلی  انقالب اسالمی و دفـاع از والیـت فقیـه منتشـر 

هـای  شناسِی غرب هماوردی کند و با دپارحمان علوم سیاسی و جامعه فلسفهشده، نتوانسته با 
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آنها ایجاد کند. در حـوزه نیـز دانشگاهی در این علوم، رقابتی علمی شک  دهد و حغییری در 
حـوان بـه  آنها می ا چال  فوق حأسیا شد که از جملهها مرکز علمی و ححقیقاحی برای رف  ده

اسـالمی،  یغاا و پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـهاسراء، دفتر حبل امام رمینی، موسسه موسسه
 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و... اشاره کرد.

از علهوم   در یهک رشهته خها     ا مدرک دکتریحوزوی ب اجتهاد شدن . جمع7

ها و موسسات حوزوی برای  اندازی دانشگاه تئوری پایه در راه عنوان به ،کاربردی

 بست آن ی علمی نظام و بنها حل چالش

گرفت که همزمان با ارذ دکتـری  راه و روش غالح در این مراکز از این حروری نشأا می
حجـّزی پردارتـه شـود و بـا حـألیف و  اجتهـاد در حـد کهدر علوم دانشگاهی، به ححصی  مل

بسـِت  انضمام این دو نوع معرفت، به پاالی  و پردازش علوم انسانی مبادرا گـردد. امـا بن
ین وقـت از مسـنولآشکار شـد و دررواسـت  )دولت نهم( در دوران دولت سابع ح  این راه

نظـام  ادارهعملی نوین در جهت های  نسخه ارائهیافته در این مراکز برای  پژوهشگراِن پرورش
این واقعیت زمانی در برابر افکار عمومی قـرار گرفـت کـه ایـن  پاسخی دریافت نکرد. نشانه

حبدی  گردیـد و عمـاًل ایـن « پایداری جبهه»حرکت فرهنگی به یک حشّک  سیاسی در قالح 
مشکالا نظام در صـورحی ممکـن اسـت کـه قـدرا سیاسـی در  ح را عنوان کرد که  ادعا

هـای علمـی و  ارتیار معتقدین به این راه و روش قرار گیرد. این در حـالی اسـت کـه حرکت
که در قدرا و روند سیاسی مستقیمًا مشارکت کننـد، قـادر  فرهنگِی موفع و کارآمد بدون آن

ها و نظاماا جهت دهند. به همین دلی  است  سازی دولت گیری و حصمیم هستند به حصمیم
 عرصـهِی امریکا و رژیم صهیونیستی از رهبری و مـردم ایـران در رغم شکست سیاس که علی

های اساسی به نظام اسالمی امیدوار هستند  قدرا، آنان همچنان به نفوذ و وارد کردن ضربه
ها و  گیری ایران حضـور دارد و درالـت در حصـمیم دانند که فرهنگ غربی در جامعه یزیرا م

م دانشـگاهی و محاسـباا کارشناسـی غربـی های دارلی کشور از طریع علو سازی حصمیم
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غرب باالحر از دستگاه سیاسی آن اسـت و  است. در واقا قدرا دستگاه فرهنگیپذیر  امکان
بیت بـه کشـورهای غربـی مهـاجرا  ین اه کند که امروزه شیعیان و محب   میبه نحوی عم

ند! لذا کسـانی کـه ا کفر مشغو  های علمی جامعه نخبه، به رفا نیازمندی عنوان بهکنند و  می
نوین اسالمی هستند باید به سمتی حرکت کنند و به سطحی از قـدرا  حمدنع به دنبا  ححق

تی در هـر کجـای ملیافزاری برسند که در آینده، هر کسی با هر مذهح و  افزاری و نرم سخت
ا الهی باشد و بتوانـد بـه رفـ حمدنجهان در فضایی فعالیت کند که برآمده از نظام سرواالِا 

صـحیح اسـت کـه یـک  ،هایی بپردازد. حا  آیا با وجود چنین آرمان حمدنهای آن  نیازمندی
راهکـار،  ارائـهبینِی آینـده و  پی  جای بهحرکت فرهنگی به یک حشّک  سیاسی حبدی  شود و 

ها را به حضور در قدرا مشروط کند؟! پا حروری انضمام  ناهنجاری ح کارآمدی رود در 
های نظام اسالمی، در عینیت و فارغ از  لوم دانشگاهی برای رفا چال بین علوم حوزوی و ع

 بست رسیده است. بحث نظری پیرامون آن به بن

« قبض و بسط شریعت»و  «داد و ستد عقل و نقل»های  اجمالیِ تئوری بررسی .1

 های علمی نظام ها در حل چالش این تئوریبست  و بن

رألهای علمی نظام جمهوری اسالمی ارائـه شـده، حرـوری  ح حروری دیگری که برای 
اعتقاد دارد « نه شرقی؛ نه غربی»است که از نظر سیاسی به شعار  1«داد و ستِد عق  و نق »

ی ایـن حرـوری بـه ایـن  پایـه 2است.« هم شرقی؛ هم غربی»علم قائ  به شعار  عرصهاما در 
مباحث فقهی را نیـز در  حوسعهحواند  می ،لوژی امری عقلی باشدگردد که اگر متد نکته باز می

، با حالش عقالنـی بـه «الحنقض الیقین بالشک»پی بیاورد. یعنی هنگامی که روایتی از قبی  
                                                           

 الله جوادی آملی. . نظریه داد و ستد عق  و نق ؛ حضرا آیت6

گوییم نه شرقی نه غربی و یک حرف هم  ما یک حرف داریم که می(: »99/3/34الله جوادی آملی ) . آیت9
در زمینه سیاست ما نباید از هی  گروهـی حبعیـت کنـیم و بایـد  .گوییم چه شرقی چه غربی داریم که می

گوید چه از شـرق و چـه از غـرب بایـد علـم را  ولی در عرصه علم، دین ما می ؛مستق  و با عزا باشیم
 «.مبیاموزیم و با حمام دنیا حعام  علمی داشته باشی
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ابعاد وسیعی از مباحث اصولی و فقهی حبدی  شده و حجم زیادی از کتح حوزوی را به رود 
ط و گسـترِش دیگـر حوانـد بـه بسـ ارتصاص داده، حاکی از این واقعیت است کـه عقـ  می

های دینی کمک کند و نق  نیز نسبت به عق  دارای همین جایگاه است. بر این اساس،  گزاره
دادوسـتد داشـته  معـارف دینـی حواند بـا نشگاهی نیز میعقالنیت بشری در علوم مختلف دا

دیگر، عقالنیت به فقاهت در حوزه محدود نیست و به عقالنیت دانشگاهی  عبارا بهو  باشد
این نظریه، علـوم دانشـگاهی نـه حنهـا  نتیجهکند. در  یک نظام اسالمی نیز حعمیم پیدا می در

شـوند و حمـامی دسـتاوردهای دانـ   علومی الهی معرفی می عنوان بهدار نیستند بلکه  جهت
نیـز حکامـ   البتـه فقهـا 1گردنـد. خیر آن باز میبشری به کشف قوانین الهی در طبیعت و حس

دانند و عماًل استفاده از  ن معاش را موضوعًا رار  از رطاباا شرعی میو کیفیت حأمی مادی
کنند و از نظر نتیجه، بـا حرـوری فـوق بـه اشـتراک  می وم دانشگاهی در این عرصه را امضاعل

های غربـی و شـرقی را از سـنخ علـوم  دان  همهرسند اما حروری داد و ستِد عق  و نق ،  می
 داند. الهی و دینی می

شنارتی و فلسـفی اسـت کـه بـه  های دقیع معرفت بررسی این حروری نیازمند بحثالبته 
رالصه باید حوجه داشت که هر رویکردی که قائـ  بـه  طور بهاما  2؛مح  رود موکو  است

های علمی )چـه در عمـ  و چـه در نظـر(  های دینی و گزاره ارحباط بین گزاره مالحظهامکان 
و الجـرم ایـن دو سـنخ از  باشـد میبین ایـن دو وعـاء ، در واقا در حا  بررسی ربط 3است

                                                           
منزلـت »( و کتـاب 59ه جوادی آملی در همای  حکمت مطهر )اردیبهشت الل . برگرفته از سخنرانی آیت6

 «.عق  در هندسه معرفت دینی

 ، چاپ دارلی.6954، حسینیه اندیشه، «حروری داد و ستد عق  و نق ». رجوع به کتاب نقد و نقض 9

ای در صـدد  عدهگذشته و با ورود دستاوردهای حمدن مدرن به زندگی مسلمین،  که در چند دهه . همچنان9
های دینی بر کشفیاا علمـی، علـوم دانشـگاهی را ححـت عنـوان  اند که با حطبیع گزاره این مطلح برآمده

ها و دانشمندان آن را همانند  ــ که در قرآن و روایاا از آن حجلی  شده ــ مندر  کنند و این دان « علم»
 محترم بشمارند. علوم دینی و علمای آن دارای قداست بدانند و به همان صورا
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نگری بایـد  منطـع مجموعـه کند. لذا به حکـم ی واحد لحاظ می ها را در یک مجموعه گزاره
شود که متغیر اصلی در این مجموعه چیست؛ زیرا هر مجموعـه گرچـه از متغیرهـای  معین

شـد کـه دیگـر متغیرهـا در حواند یک متغیر اصلی داشـته با مختلفی حشکی  شده اما حنها می
قــبض و بســط حروریــک »ی  شــوند. نظریــه ارحبــاط بــا آن و بــا محوریــت آن، هماهنــگ می

نیز بر همین مبنا استوار شده اما صریحًا متغیر اصلی در این مجموعـه را معـارف  1«شریعت
مسـتحکم در علـوم پایـه و  ه زعم رود، این ادعـا را بـه مبـانیکند و ب دانشگاهی معرفی می

های مدرن  که علوم پایه و مبانی دان  سازد رصوصًا با حوجه به این دل  میضیاا جدید مریا
است که در نظر ا علم کالم، علم اصو  و علم فقه از نظر استحکام و احقان، غیرقاب  مقایسه ب

شوند. واضح اسـت کـه چنـین رویکـردی قطعـًا  ادبیاا حوزه از امور اعتباری محسوب می
به شارع مقدس است. اما در حروری داد و ستِد عقـ  و نقـ ، متغیـر  دحعببررالف مقتضای 

هماننـد  ـــصـاحح ایـن حرـوری  ست و حتی بنا به برری لوازم کـالماصلی معرفی نشده ا
 ــ2دادن نق  به روایاا و اربار ظّنی   حکام عقلی با اصو  اعتقادی و حنزهمسان انگاشتن ا

البته ممکن است صاحح ایـن نظریـه  3شود. می عق  در این مجموعه به متغیر اصلی حبدی 

                                                           
 ؛ عبدالکریم سروش.«قبض و بسط حروریک شریعت»ی  نظریه. 6

 یمحض که در فلسفه و کالم براهین نظـر یمقصود از عق  در این سلسله مباحث، رصوص عق  حجرید». 9
یابـد  یظهور مـ یو انسان یرا که در علوم حجرب« یعق  حجرب»دهد، نیست، بلکه گستره آن  یرود را نشان م

آید نیـز  یبر م یرا که از عهده عرفان نظر« عق  ناب»دار ریاضیاا است و  را که عهده« ینیمه حجریدعق  »
، یوحـ ینقـ  اسـت نـه همتـا یشود این است که عقـ  همتـا یآنچه بر این مبنا مترحح م.... گیرد یدربرم

 یو کالم )در بخشـهای ینظر؛ نظیر فلسفه و عرفان ی؛ نظیر حفسیر و فقه در برابر علوم عقلیبنابراین علوم نقل
نارواست،  ی، به کلّ یو عرفان نظر یو فلسفه یا وح یگیرند و اساسًا سخن گفتن از نسبت وح یاز آن( قرار م

و  یسلطان علوم اسـت و صـاحبان علـوم عقلـ یندارد. وح یبه عین وح یدسترس یزیرا هی  دانشمند عاد
هـر دو همـراه بـا اشـتباهاا و  یو نقلـ یعلـوم عقلـ نیسـت. ی)حکیمان و فقیهان( را به حریم آن راه ینقل

 .6951الله جوادی آملی،  کتاب منزلت عق  در هندسه معرفت دینی، آیت.« هستند یرطاهای

گیـری  شنارتی حنها در سه نظریه قابـ  پی ای و از منظر معرفت صورا ریشه باید حوجه داشت که طرح این بحث به. 9
 الهاشمی. نظریه دکتر سروش و نظریه مرحوم عالمه سیدمنیرالدین حسینیالله جوادی آملی،  است: نظریه آیت
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ماند که متغیـر اصـلی در ایـن  ای را انکار کند اما به هر حا  این اشکا  باقی می چنین الزمه
مجموعه معرفی نشده است. لذا این حروری حنها در صورحی قاب  پـذیرش اسـت کـه نقـ  را 

 متغیر اصلی بداند و آن را بر عق  حاکم کند و به لوازم آن ملتزم شود. عنوان به
گفته باید حوجه داشت که حضرا امام و مقام معظـم رهبـری  عالوه بر بحث نظری پی 

ایـن  ی حولید علـوم جدیـد بـرای رفـا دهنده های فوق و سفارش چال  کننده مطرح عنوان به
هی اعتقاد ندارند بلکه مبنای سـفارش و استنصـار علوم دانشگا بودن چال ، نه حنها به الهی

و بـر ایـن اسـاس دررواسـت  1اند علمی رود، مسمومیت ذاحِی علوم انسانی غربی قرار داده
کشور ارائه گردد کـه  ادارههایی برای  اند که حغییراحی در علوم انسانی ایجاد شود و نسخه کرده

دیگـر  عبارا بـهبه مکتح اسـالم باشـد. مّتَخذ از اقیانوس معارف دینی و وحیانی و منتسح 
و حتی  2پذیرد ها نمی علوم و دان  عرصهرا در « هم شرقی؛ هم غربی»ادبیاا انقالب شعار 

رو  از ایـن 3کند. کشور مخالفت می حوسعهبا الگو قراردادن کشورهای جنوب شرق آسیا برای 

                                                           
 هشـدار مسـموم ذاحـاً  هـای دان  این رطر و ها دانشگاه در انسانی علوم درباره بنده». مقام معظم رهبری: 6

 حرکـت با مخالف و معارض ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ای انسانی علوم این... دادم
. دارد دیگری هدف دارد، دیگری حرف است؛ دیگری بینی جهان بر متکی است؛ اسالمی نظام و اسالمی

 در دانشـگاه، رآس در آیند می مدیران همین شوند؛ می حربیت ها آن براساس مدیران شد، رایج ها این وقتی
 دیـدار «.گیرند می قرار غیره و غیره امنیت، رارجی، دارلی، سیاسی مسائ  رآس در کشور، اقتصاد رآس

 .93/7/6953 ؛  قم علمیه حوزه اساحید و فضال طالب، با

حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی، مبنای غیرالهی است، مبنـای مـاّدی ». مقام معظم رهبری : 9
« است، مبنای غیر حوحیدی است؛ این با مبانی اسالمی سازگار نیست، بـا مبـانی دینـی سـازگار نیسـت

 .66/4/6939اساحید دانشگاها؛ دیدار با 

 آنهـا کـه راهـی همان یعنی بود؛ غربی نگاه پیشرفت، به نگاه زمان، از ای برهه یک». مقام معظم رهبری: 9
 هـم آلمـان و فرانسـه و انگلـیا حـِد  در را رودشـان. بـود ایـن حصورشـان بروند؛ باید هم اینها رفتند،

 فکـر و ذهـن در امروز. شد رد هم این. دیدند می جنوبی ی کره مث  کشورهائی همین حد در دیدند؛ نمی
رد  کشـور غربی پیشرفت ی نقشه فرزانگان، و نخبگان ذهن در عمومی گفتمان یک صورا به و نمسنوال

 .64/9/6957شیراز؛ های دانشگاه دانشجویان و اساحید دیدار با« .است درآمده آب از غلط است؛ شده
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کید این بزرگواران بر استضائه از ادبیـاا وحـی بـرای  طرح موضوع حوسط امام و رهبری و حأ
معضالا اجتماعی به نحوی است کـه مبـاحثی ماننـد همراهـی ایمـان و علـم  ح  راه ارائه

که پی  از پیـروزی انقـالب حوسـط بزرگـان مطـرح  ــدو با  برای پیشرفت جامعه  عنوان به
کشـور حضـور دارد کفایـت  ادارهرود و در شرایطی که روحانیت در  به حاشیه می ــشد  می

 هایی بوده است. ند؛ گرچه این مباحث در زمان رود دارای کارآمدیک نمی

پیشهنهادی برخاسهته از تئهوری     عنوان به« ةايالحمفاتی  »کتاب  . بررسی اجمالی4/1

 برای تبیین سبک زندگی اسالمی« داد و ستد عقل و نقل»

ــهدر  ــاب  زمین ــه در کت ــده ک ــرح ش ــز مط ــری نی ــده دیگ ــالمی، ای ــدگی اس ــبک زن س
بـین  رابطـهفقـه کـه  موعـهگیری است. در این ایده، عالوه بـر مج قاب  پی 1«ةالحیا مفاحیح»

دهد، باید  انسان با ردا را نشان می رابطهالجنان که کیفیت  کند و مفاحیح می معینها را  انسان
دین حشریح شود که کتاب فـوق، بـا ایـن هـدف  براساسانسان با طبیعت و حیاا نیز  رابطه

ی این کتاب، حروری داد و ستِد عق  و نق  مطرح شده که  مقدمهنگاشته شده است. البته در 
هـای  در مبحث گذشته اجمااًل به آن پردارته شد و حفصی  در ایـن زمینـه، موکـو  بـه بحث

کادمیک است. اب ابتدائًا با حکیه به دو آیـه از اما در سطح فرهنگ عمومی، این کت 2عمیع و آ
اواًل غرض از رلقت انسان و جـّن، عبـادا  ؛کند ی رود را مطرح می کریم، ایدهآیاا قرآن 

ُت  َوَما»است:  ِجَنّ  َرَلق  َا  ال  ن  ِ
ُبُدون ِإاَلّ  َواْل  و ثانیًا رداوند دستور داده حا بشر به عمـران  3«ِلَیع 

ُکم   ُهَو »آبادانی زمین بپردازد:  َشَأ ِض  ِمَن  َآن  ر 
َ َمَرُکم   اْل  َتع  ی اسالم به حعلیم و  و حوصیه 4«ِفیَها َواس 

که دستور دین به کار  حعّلم و دستیابی به علم نافا و سودمند نیز در همین راستاست. همچنان

                                                           
 .6936مرکز نشر اسراء، الله جوادی آملی،  . منلف: آیت6

 ، چاپ دارلی.6954، حسینیه اندیشه، «حروری داد و ستد عق  و نق »نقد و نقض  ی . رجوع به جزوه9

 .81. سوره ذاریاا، آیه 9

 .16. سوره هود، آیه 4
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سو، و حوجه به حفظ سالمتی، حفریحاا سالم و بهداشت روان از سوی دیگر،  و حالش از یک
هـای قرآنـی و روایـی، سـبک  اس است. در واقا با حمّسک به مجموع ایـن گزارهبر همین اس

شود و آنچه که در حروری  زندگی غربی در هویت ححصی  و اشتغا  عماًل مورد حأیید واقا می
گـردد. زیـرا علـوم پایـه،  می دهد، امضا و کارگری را حشکی  می حولید ثروا غربی، نظام کار

شـوند و از  می حلقـی. همگی در زندگی امروز سودمند و نافا مهندسی، پزشکی، انسانی و..
الما  نهـی  به سهم رود از بیت اکتفاسوی دیگر، حمرکز بر عبادا و دوری از کار و حالش و 

شده است و کسح درآمد برای نی  به سالمتی و حفریحاا سالم و بهداشـت روان ضـرورا 
 شود. ده میالهی نسبت دا یانبیادارد و فرهنگ کار و حالش به 

در ادامه، به روابط فردی و رانوادگی و همسایگی و احکامی کـه در ایـن زمینـه حشـریا 
جوامـا شـهری و زنـدگی شهرنشـینی  که به وضعیت فعلـی شود؛ بدون آن یشده، پردارته م

حوجهی شود و موانا ححقع این احکام مورد حوجه قرار گیرد و راهکـاری بـرای عبـور از ایـن 
یادگیری علم نـافا و  عنوان بهکه از آن  ــد. زیرا دسترسی به ححصیالا جدید موانا ارائه گرد

هـا  شود حا روستاییان بـه شـهرها و شهرنشـینان بـه پایتخت باعث می ــشود  سودمند یاد می
زنـد و  مهاجرا کنند و در مقطا ححصیالا حکمیلی، اقامت در رار  از کشـور را رقـم می

شهرها، گستردگی مساحت  نکند. یا در کال ا موضوعًا منتفی میرابطه با پدر و مادر و ارحام ر
رحم  صله زمینهوآمد و حرافیک سنگین و طوالنی و ساعاا کاری باال، شرایط و  رفت و هزینه

به ذکر احکام حشریعی در این موضوعاا و عدم  اکتفابرد. این در حالی است که  را از بین می
ای جز حأیید روابط موجود نـدارد زیـرا سـبک زنـدگی  جهحوجه به موانا ححقع آنها، عماًل نتی

 کند. غربی در عینیت، برای روابط فردی و رانوادگی و همسایگی مانا ایجاد می
شود که مربوط بـه  حکیه می« محوری قانون»سپا در موضوع نظام و حاکمیت، به مبنای 

ها به دنبا  حأمین نظم عمومی هسـتند و ححقـع  دوران قب  از رنسانا است؛ یعنی حکومت
مطـرح  نسـبیتنظم نیز محتا  قانون است. این در حالی است که پا از رنسـانا، بحـث 
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 براسـاسهـا «نظـم»شـود بلکـه  حوجـه نمی« نظـم»بـه  شده و لذا در مدیریت کشورها حنها
شوند که  حعیین می« حوسعه»های  استراحژی برمبنایها «حعاد »گیرند و  ها شک  می«حعاد »

در مباحث گذشته پیرامون حبیین سـبک زنـدگی غربـی گذشـت. همچنـین  مهمحفصی  این 
ی مشـارکت سیاسـی، صـرفًا بـر  گردد و در مسـأله می مقیدآزادی در این کتاب به فقه  مقوله

کید می که به این واقعیت حوجـه شـود کـه انتخابـاا و  شود؛ بدون آن حضور در انتخاباا حأ
چه حبعاا  ححزبشود و فرهنگ  مشارکت سیاسی در دنیای امروز، از طریع احزاب واقا می

به ذکر روایاا وارده در ایـن دًا . در بحث شهرسازی و شهرداری، مجدارالقی را در پی دارد
ها و نسبت آن با وضا موجوِد روابـط  شود و چگونگی ححقع این مطلوبیت می اکتفاموضوع 

گیرد. در مبحث روابط مالی  سازی در این زمینه، مورد حوجه قرار نمی شهری و ضرورا نظام
آن در حفظ یا  ثیرحأهایی دینی در این کتاب ذکر شده اما به نق  سارتارهای مالی و  نیز گزاره

شود. در بخـ  اقتصـادی، بـر اهمیـت حولیـد و حوزیـا و  الما  اشاره نمی حیف و می  بیت
کید می شود امـا از ایـن نکتـه غفلـت  مصرف و رعایت واجباا و محرماا در این عرصه حأ

فین )مانند مخّیر بـودن افـراد در رریـد کلشده که سپردن حشخیص مصلحت اقتصادی به م
ی آن( و وابستگی این مصالح به میـزان علـم و قـدرا و هوشـمندی آنـان، در  منز  یا اجاره

حر )یا انسان اکونومیک در حعبیر غربی آن( در محـیط  های حریص شود انسان عم  باعث می
اقتصادی موجود، به موفقیت بیشتری دست پیدا کننـد و اشخاصـی کـه اطالعـی از روابـط 

ها،  ندارند، ورشکسته یا متضرر شوند. در موضوع راه مادیاداری و روابط بازار و سایر قواعد 
زیست، گردشگری و... نیز روا  موجـود در جهـان حأییـد  ها، مراحا، حیواناا، محیط جنگ 
ها مورد عم  قرار گرفته، در منـابا  شود که روندهایی که امروزه در این عرصه می ادعاشده و 

ها، شـح  ام، هفتـهری امور فرهنگی از قبی  ایبه بر دینی نیز وجود دارد. در پایان این کتاب،
 شود. ها اشاره می یلدا و موضا دین در این مقوله

مشــحون از آیــاا و روایــاا و احادیــث و بیــان احکــام  ةالحیــا در واقــا کتــاب مفاحیح
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پردازد و  شده است ولی به چگونگی ححقع این احکام در زندگی امروز و موانا آن نمی حشریا
 مضـایت سـبک زنـدگی غربـی را اکلهای دینی،  ا حمّسک به برری گزارهدر بعضی مواضا ب

های مختلف بدون حوجـه بـه  های دینی در عرصه نماید. این در حالی است که ذکر آموزه می
ناشی شود که التزام یا عدم التزام به آن،  های ارالقی می الزاماا ححققِی آن، حبدی  به حوصیه

شود. حا  آیا با چنین رویکردی بـه سـبک  می حلقیوندان شهر از حسن سریره یا سوء سریره
های مـدرن و مقابلـه بـا سـبک  حوان به رهبران انقالب اسالمی که با شکستن بت زندگی می

 دلی  بـهانـد و از سـوی دیگـر  به همـراه آورده جامعه دینیزندگی غربی، برکاا زیادی برای 
اند،  هـایی روبـرو شـده ناهنجاریسازی با  گیری با سطح حصمیم فرسای  بین سطح حصمیم

دیگر، هم ادراکی که سبک زندگی غربی را به رعایت احکـام فقهـی  عبارا بهیاری رساند؟! 
بر آن استوار شده، باید به ایـن واقعیـت  ةالحیا کند و هم ادراکی که کتاب مفاحیح مشروط می

یت حضور دارد و حوجه کنند که امروزه دین و مکتح و روحانیت به قدرا رسیده و در حاکم
های حوسعه اسـت  های کالن و برنامه انداز و سیاست دارای ارتیار و بسط ید در حدوین چشم

سازی و ایجـاد بسـتر  حکیه به ارتیار فرد در انتخاب راه حع یا باط ، باید در شرایط جای بهو 
دگی راهکار بـرای حرسـیم سـبک زنـ ارائهپرورش اجتماعی مشارکت نماید و از این منظر به 

اسالمی مبادرا کند. یعنی نظام جمهوری اسـالمی فضـایی را بـه وجـود آورده کـه رجـا  
قـدرا طـرد  عرصـهجامعه ندارنـد، از  ادارهی  سیاسی که اعتقادی به حضور دین در صحنه

رواهنـد حـا  هـا می مردان در این نظام، از مراجا و روحانیـت و حوزه اند و حمامی دولت شده
 ای عملی برای ححقع دین به آنها ارائه کنند و برای عم  به آن، آمادگی دارند. نسخه

ههای   های مضاف برای حهل چهالش   بست فلسفه صدرایی در تولید فلسفه بن .5

 نظامعلمی 

های مضـاف  گفته مطرح شده، حولید فلسفه هایی که برای رفا چال  پی   ح یکی از راه
هـای  بخ  همهصدرایی است حا از این طریع بتوان در حمامی ابعاد جامعه و  فلسفه برمبنای
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هایی برای عم  دست یافت. اما باید حوجه داشت که مبنای اصالت وجـود بـا  نظام به نسخه
غرب قرار دارد و بـدون پاسـخ بـه  در مقاب  علوم پایهو نفی حرّکح حکیه به وحدا حشکیکی 

در علوم کاربردی قرار بگیرد  ححو حواند مبنایی برای  در فیزیک عماًل نمی« نسبیت»موضوع 
چنین مبنایی معنادار نخواهد بود. البته مبنای اصالت  براساسهای مضاف  و لذا حولید فلسفه

های مضاِف متناسح با رود را  انا، فلسفهارسطویی( در دوران پی  از رنس فلسفهماهیت )
های  حولید کرده اما حقیقت آن است که اگر مبنای اصالت وجود، ظرفیتی برای حولید فلسـفه

داد و بـه  مضاف داشت ابتدائًا باید این حوانایی را در حولید منطع متناسح با رـود نشـان مـی
اصالت ماهیت استوار شـده  براساسکرد که  ی منطع صوری اقدام می در حدود اولیه حصرف

ی همچنان از مفاهیم و حعاریفی مانند علم و یقین یصدرا فلسفهاست. این در حالی است که 
کند که از منطع صوری وام گرفته شده زیرا با حکیـه بـه وحـدا وجـود،  و برهان استفاده می

حنهـا حوانـایی  داند و لذا نه االعم( را یک امر اضطراری می عملیاا عقلی )اعتباراا بالمعنی
ی یصـدرا فلسـفهی  دهـد بلکـه موجـح مصـادره برای حولید یک منطع جدید را از دست می

های مضاف از مبنای اصالت وجود  شود. بنابراین استخرا  فلسفه حوسط منطع ارسطویی می
 پذیر نیست. اسالمی، از نظر اقتضائاا علمی و قواعد حخصصی امکان جامعه ادارهبرای 

 نظامعلمی های  در حل چالش« موجود دن فقهش تخصصی»بست  بن .6

کردن فقه موجود است امـا بایـد  های مطرح در این زمینه، حخصصی ح  یکی دیگر از راه
اند بـر  حوجه داشت که بزرگانی با حکیه بـه ظرفیـت عقلـی رـود در گذشـته و حـا  حوانسـته

شدن  زه قابلیت جماشوند؛ یعنی معارف موجود حو مسلطی معارف موجود حوزه  مجموعه
هـا  کردن ایـن دان  در یک فرد را دارد و در ایـن صـورا بـه چـه دلیـ  بایـد بـه حخصصـی

سـپردن  جای بـهشـود و  ای عمـاًل موجـح حضـعیف اجتهـاد نمی رویـهپردارت؟! آیا چنین 
گذارد که  حر وانمی ی علمیت پایین ی فقه به نهاد مرجعیت، آن را به فضالیی با درجه سررشته
ست در برابر موضوعاا جدید منفع  شوند و فتـاوای غیردقیقـی صـادر کننـد؟! در ممکن ا
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شوند  ابواب فقهی، به راحتی دچار انفعا  نمی همهواقا هنگامی که مراجا عظام با حسّلط بر 
اند که بـه  گویان متبّحری پرورش یافته کنند و حتی مسأله و پاسخ هر نوع استفتائی را ارائه می

حواند داشته باشد  ای می کردن فقه چه ثمره فقهی پاسخگو هستند، حخصصیهای  انواع پرس 
جز این که امکان انفعا  فقه در برابر حمدن موجود را افزای  دهد؟! در واقا این پیشـنهاد بـا 

ی معـارف حـوزه بایـد بـه  های علمیه ناسـازگار اسـت زیـرا سررشـته روند متداو  در حوزه
کردن معارف حـوزوی بـه یـک  وابسته باشد. البته حخصصی مرجعیت باز گردد و به این نهاد

فقـه »ف بـه کلـمعنا صحیح است؛ یعنی هنگامی که ظرفیت فقه از پاسخگویی به مسائ  م
دار شـود، حقسـیم  یت علمِی درگیری با سبک زندگی غربی را عهـدهمسنولیابد و  ارحقا« فر 

کردِن  اما به هرحـا  حخصصـی یابد. کار و حفّقه سازمانی و اموری از این دست ضرورا می
 رسد. صحیحی به نظر نمی ح  فقه موجود با ظرفیت فعلی آن راه

 نظام علمی های حل چالش« فقهی تشکیل شوراهای»بست  بن .3

اسالم  رابطههای موجود پیرامون  دیگری که برای پاسخ به پرس  ح  در همین راستا، راه
نظـام از بانـک  ادارهکشور مطرح شده، حشکی  شورای فقهی در حمـامی موضـوعاا  ادارهبا 

مـورد  نتیجـهها و... است. اما این مسیر نیز به  مرکزی و بورس حا نیروی انتظامی و شهرداری
گردد  حأسیا شورای نگهبان به همین مقوله باز می فلسفهنظر منتهی نخواهد شد زیرا اساسًا 

مجلا ناظر به حمامی مسائ  جامعه است، ش  فقیه مبرز و مورد حوجه و از آنجا که قوانین 
نظـام را برعهـده  ادارهیت حطبیع فقه بر حمامی موضوعاا مسنولها و رهبری،  مراجا و حوزه

دیگر اساسنامه و قوانین و نیروی انسانی و بودجه و سایر امور مربـوط بـه  عبارا بهاند.  گرفته
ها و... در  بورس و بانک مرکزی حا نیروی انتظامی و شـهرداری ها و نهادها از حمامی سازمان

شود و پا از حصویح در ارتیار شورای نگهبان قـرار  قالح طرح و الیحه به مجلا ارائه می
ها و لوایح با قانون اساسی و احکام فقهی احراز شود کـه ایـن  گیرد حا عدم مخالفت طرح می

گیرد. بنابراین حفصـی  و حعمـیم  گهبان انجام میمهم با قدرا و قّوا حوسط فقهای شورای ن
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ها و اداراا و نهادها حنها در صورحی مفید فایده است که حاصـ   شوراهای فقهی به سازمان
در  رویهکشور باشد و اال این  ادارههای نوینی در نسبت بین فقه و  آن، سواالا جدید و پاسخ

حوسط شورای نگهبان و سایر نهادهایی وهفت سا  گذشته با احقان و استحکام الزم  طو  سی
ها،  ها، دانشـگاه فقیـه در اسـتان اند )مانند دفـاحر نماینـدگی ولی که با این هدف حأسیا شده

 ی در بر ندارد.راص نتیجهارح ، سپاه، جهاد و...( ححقع یافته است و حکرار آن 
رالصـه و  راصـو بههای فوق و نقد و بررسی آنها در این مباحـث کـه  ح  البته ذکر راه

دادن  کند بلکه غرض از طرح آنها حوجه وار انجام شد، حع مطلح را ادا نمی فشرده و فهرست
بود که رفتارها و عملکردهای گذشته و حـا  در ایـن موضـوع، بایـد مـورد  مهم نکتهبه این 

حوان صرفًا به برگزاری چند همـای  در  بررسی و ارزیابی و قضاوا علمی قرار بگیرند و نمی
هـای  شده بـرای حـ  چال  طیکرد بلکه بحث و بررسی پیرامون روندهای  اکتفان زمینه ای

انجام شود حا با اصالح و حکمی  آنها،  جدیجانبه و  عمیع و دقیع و همه صورا بهفوق، باید 
 امکان پشتیبانی علمی مناسح از نظام اسالمی در آینده فراهم گردد.

شهده   های علمی طر  ها بر سفارش پردازی ها و تئوری ضرورت تمرک  پژوهش .8

 محور حجیت در عصر غیبت عنوان به )عج(عصر عام حضرت ولی نایباز سوی 

گفته، بر ایـن مبنـا اسـتوار  های پی  ها و قبض و بسط اما پیشنهاد ما برای رفا ناهنجاری
ت ایی قاب  قبو  نیسگر پلورالیسم و کثرا )عج(عصر  است که در دوران غیبت حضرا ولی

آن امام غائح است و لذا حمـام ظرفیـت و حـوان  عام نایحیت در این دوران، بلکه محور حج
های حضرا امام و مقام معظـم رهبـری  ها و مدیران اجرایی نظام بر گزاره ها و دانشگاه حوزه

شـیعه، مسـیری غیـر از حبعیـت  شک  بگیرد که برای سعادا جامعه متمرکز شود و این باور
را این بزرگواران هستند که در رط عصر وجود ندارد. زی حضرا ولی عاماب وه ننسبت به حفّق 

اند و استنصـارهای آنـان نیـز بـا  شکنی در این زمان را بر عهده گرفته م مبارزه با کفر، بتمقد
ی امـام  هراصـهاا پذیرد و حوج می صورا بهجان دینی در این درگیری همه امتهدف حفظ 
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و سـفارش علمـِی  ه است. لذا باید مالحظه کـرد کـه مطالبـهزمان نیز متوجه به همین معرک
حضرا امام رمینی از ابتدای نهضت چه بوده است؟ ایشان در درس رار  رـود پیرامـون 

کننـد و  جریان فقـه در زنـدگی مـردم حرسـیم می براساسحکومت اسالمی، این حکومت را 
کید می های عملیـه  ه در رسـالهکنند که فقه همان احکـامی اسـت کـ همزمان بر این نکته حأ

های رارجی، حغییری در آن حاص  شود مگـر  منعکا شده و نباید برای همراهی با واقعیت
اجتهاد باشد. سپا از آنجا که حع حشریا مختص به رـدای متعـا  اسـت،  برمبنایکه  این

گذاری ندارد بلکه نظام اسالمی  در حکومت اسالمی حع قانون مقننه قوهکنند که  حصریح می
بنابراین باید مالحظه  1ریزی برای ححقع قوانین الهی )احکام فقهی( را دنبا  کند. اید برنامهب

 ؟حی داردکرد که این دررواست و استنصار فکری حضرا امام چه لوازم و الزاما

 م لقه شدن اصل والیت و تئوری ه« من ق ان باق»دن فقه با تولید ش تئوری ه .4

؛ راه «من هق نظهام والیهت   »بها تولیهد    فقیه )پرستش اجتماعیِ خدای متعال(

 نظامعلمی های  پیشنهادی برای حل چالش

 حضرا امـام ی نورانی الهاشمی این مطالبه الله سیدمنیرالدین حسینی مرحوم عالمه آیت
افی ندانسـته را کـ 2«الفراغ ةمنطقـ»ی  نظریهبه  احکاکرده و برای ححقع آن، نه حنها گیری  را پی

                                                           
فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همـین اسـت: در اینکـه . »6

پردازند؛ در صـورحی کـه قـدرا مقننـه و  ها به قانونگذاری می یا شاه، در این گونه رژیمنمایندگان مردم، 
ارتیار حشریا در اسالم به رداوند متعا  ارتصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه قـدرا مقننـه 

. حوان به مورد اجرا گذاشت است. هی  کا حع قانونگذاری ندارد؛ و هی  قانونی جز حکم شارع را نمی
به همین سبح، در حکومت اسالمی به جـای مجلـا قانونگـذاری، کـه یکـی از سـه دسـته حکومـت 

هـای مختلـف در پرحـو  ریزی وجود دارد کـه بـرای وزارحخانـه دهد، مجلا برنامه کنندگان را حشکی  می
شـور ها کیفیت انجام ردماا عمومی را در سراسـر ک دهد؛ و با این برنامه احکام اسالم برنامه حرحیح می

 .6945کتاب حکومت اسالمی )والیت فقیه(؛ امام رمینی، « کند. حعیین می

 .مطرح کرده است« اقتصادنا»در کتاب سید محمدباقر صدر الله  آیترا شهید « منطقة الفراغ» ی نظریه. 9
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( پـای مـادی)حکامـ  « موضوع»)حکام  معنوی( از « حکم»بلکه بر ضرورا عدم حفکیک 
مبادرا نمـوده حـا جریـان  «شناسی موضوع»فشرده و بر این اساس به حولید یک منطع برای 

منـد  علمـی و قاعده صـورا بهصحیح و بدون انحراِف احکام فقهی بـر موضـوعاا جدیـد 
ی حنها موضوعاا عرفی )مانند رـون، سـگ کلا متعّلِع احکام حضمین شود. زیرا موضوعا

و...( یا موضوعاا مختَرع شارع )مانند صاله و صوم و...( نیستند بلکه برای جریـان فقـه در 
ها، گمرکـاا و...(  زندگی مردم با موضوعاا کارشناسی نیز )همانند بانـک، بیمـه، شـرکت

شـود  بدیهی و عرفـی حاصـ  نمی وراص بهروبرو هستیم که حشخیص جریان حکم بر آنها 
بلکه رطا و انحراف در آن راه دارد و لذا نیازمند یک منطع است. گرچـه مجاهـداِا علمـی 

الهاشمی نیز حنها یک احتما  از سایر احتماالا موجود بـرای  الله حسینی مرحوم عالمه آیت
باید مورد بررسی  حوجهی شود بلکه کمک به نظام اسالمی است اما به هرحا  نباید به آن بی

شناسی بـه وضـا موجـود  و نقد ارزیابی قرار گیرد حا حداق  و در گام او ، امر رطیر موضوع
 فلسـفهگرفتار نشود و به احکام فقهی ُررد منحصر نگردد بلکه به نحـوی مطـرح شـود کـه 

حـأمین کنـد. البتـه مباحـِث آن  ــسازی احکام در عم  اجتماعی بود  که پیاده ــحکومت را 
کردِن  حرـوریزه»شناسی و جریان فقه محدود نشده بلکـه بـه  فقید سعید حنها به منطع موضوع

از طریع حبیـین  مهمیافته که این  ارحقا)پرست  اجتماعی ردای متعا (  «مطلقه فقیهوالیت 
های  آن به مد چگونگی جریان اعتقاداا حکومتی در معادالا کاربردی دانشگاه و حبدی  »

ی ظهور رسـیده  به منّصه« مد »و « معادله»، «یتحج»انجام شده و در سه منطع  «اجرایی
غربـی برآمده از سبک زندگی « حولید ثروا، اطالع و قدرِا »های  است حا درگیری با حروری

کادمیک حبدحروریزه شود. زیرا اگر منوی ی  نشـود، اا امام و رهبری به ادراکاا حخصصی و آ
از  مدا، در بلندیافتگی حوسعهبه اقتضائاا کارشناسی غربی در امر  الب اسالمی با ابتالانق

بین رواهد رفت که این مطلح، حفسـیر نخبگـانی از هشـدار رهبـری پیرامـون رطـر حغییـر 
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و اال روشـن اسـت کـه حغییـر محاسـباا  1ین نظام حوسـط دشـمن اسـتمسنولمحاسباا 
شـود. در واقـا اضـطرار نظـام  ن با آنان حاصـ  نمیین از طریع ارحباط مستقیم دشممسنول

ها حدریا شود و  اسالمی در بخ  فرهنگ باعث شده حا فرهنگ غربی در مدارس و دانشگاه
قرار دهد و  حأثیرغیرعمدی ححت  صورا بهین نظام را مسنولسبک زندگی غربی، حصمیماا 

ها نسـبت  یرِی این طرحگ جهت مالحظه معنای بهکه  ــها و اقداماا  مهندسی فرهنگی طرح
های  گـی، شارصـهزدگی و روزمر و با انفعـا  و عمـ  به حاشیه رود ــبه اسالم و کفر است 

، پیوسـتن بـه هیافت حوسعهماندگی از کشورهای  جهانی مبنای عم  قرار گیرد و برای رفا عقح
 با سرعت باال دنبا  شود. حمدنی  قافله

هههای فههوق و پرهیهه  از  پیرامههون تئههوری ههها قضههاوت . ضههرورت تعمیههق40

 اقامه کلمه توحید زدگی با هدف دفاع و پشتیبانی علمی از شخصیت

بنابراین احترام بزرگان همواره باید محفوظ باشد اما برای دفاع از اسـالم و انجـام وظیفـه 
ی میزان کارآمد براساسزدگی شد بلکه باید افکار و عناصر و نهادها را  نباید دچار شخصیت

او ارزیابی کرد و یاری به رهبری  حوایجرفا  عصر و ولی حضرا عام نایحآنها در ردمت به 

                                                           
ن آمـا  ایـن مسـنوالنند؛ آمـا  دّوم مردمنـد. مسـنوالهای این نفـوذ  یکی از آما ». مقام معظم رهبری: 6

ن را عوض کنند و حغییر بدهند؛ مسنوالفوذند؛ برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسباا ن
ی هزینه و فایده احساس کند کـه بایـد  جمهوری اسالمی به این نتیجه برسد که با مالحظه مسنو یعنی 

رابطه را قطـا کنـد، این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه برسد که فالن 
وقـت،  ین عوض بشود. آنمسنولفالن رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسباا در ذهن 

ین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر الزم نیسـت مسنولی  ین و ارادهمسنولوقتی نتیجه این بشود که فکر 
رواهـد. وقتـی  گیرد که او می کشور همان حصمیمی را می مسنو دشمن بیاید درالت مستقیم بکند؛ نه، 

رواهـد؛ مـن همـان کـاری را کـه او  گیـرم کـه او مـی ی این حقیر عوض شد، حصـمیمی را مـی محاسبه
یعنی اغلح بدون اینکه رـودم ـ دهم؛ گاهی بدون اینکه رودم بدانم  رواهد مفت و مّجانی انجام می می

بـا  دیـدار« .ین را عوض کنندمسنولکنند محاسباا  ]بنابراین[ سعی میدهم.  این کار را انجام می ـ بدانم
 .92/69/6934رهبری؛  ربرگان مجلا اعضای و رئیا
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را محور همکاری نخبگان حوزوی و دانشگاهی قرار داد و از وهن به روحانیت و دیـن جلـوگیری 
شود که اسالمی که حوسط فقهای عظام شیعه به دست ما رسیده حوانایی  نمود. زیرا امروزه ادعا می

د کشور را ندارد. این وهن بـزرگ حنهـا در ابتـدا بـه روحانیـت و مرجعیـت و رهبـری محـدو رهادا
اجمعین را  علیهم الله اکرم و حضراا معصـومین صـلواا شود اما در ادامه، وجود مقدس نبی می

سا  پـی  منحصـر رواهـد  6422هدف قرار رواهد داد و در جسارحی بزرگ، اص  حشریا را به 
 دی آن برای راهبری بشریِت امروز دم رواهد زد.کرد و از ناکارآم

زدگی شـد و ححقیقـاا و  عمـ  گرایی یـا زدگی، عق  علم در مقاب  این وهن نباید دچار
مـدحی  طـیها دقت و بررسی هستند، در  های عمیع در این زمینه را که نیازمند سا  پژوه 

انگارانه مطـرح کـرد زیـرا  همشکالا نظام را به نحوی ساد ح کوحاه به پایان رساند و ادعای 
آن حضـرا  عـام نایـحو )عـج( عصـر  چنین برروردی، وفـای بـه اسـالم و حضـرا ولی

شود و حع بزرگوارانی را که برای ححقع اسالم و در دوران زعامت رود، حن بـه  محسوب نمی
ها بار ُمرده و  ایران، میلیون ملتاند و زیر بار مصائح جهان اسالم و  فشارهای سهمگین داده

کند. بنابراین بررورد با این موضوع باید در سطحی باشد که حضـرا  اند، ادا نمی زنده شده
های  بندی کننـد و بـا کنارگذاشـتن صـف امام و مقام معظم رهبری در آن سـطح حرکـت می

مسیر، ارزیابی و  مبنای فعالیت و همکاری قرار گیرد. در این عنوان بهمتداو ، دفاع از اسالم 
شده برای پشتیبانی علمی از نظام اسـالمی و حـالش بـرای  های ارائه قضاوا نسبت به حروری

ص و حکمی  آنها هی  اشکالی نـدارد زیـرا در دوران غیبـت، دسترسـی مسـتقیم بـه یرفا نقا
و آنها پردارـت  دربارههای مختلف را شنید و به دقت  ح  معصوم امکان ندارد و لذا باید راه

زمینه را برای قضاوا علمی پیرامون آنها را فراهم کرد و معیار این قضاوا را میزان کارآمدی 
 مشکالا نظام و پاسخ عملی به استنصارهای امام و رهبری قرار داد. ح در 

البته این واقعیت هم قاب  پذیرش است که بخشی از حرکِت غیرمعصومین بـرای حفـظ 
گفته نیز از  های فرهنگِی پی  شود و حرکت آزمون و رطا می اسالم و دفاع از دین دچار کلمه

 همین نمونه است.
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های علمیه برای پاسخگویی به  مسیر تحول در حوزه کننده ترسیم
 های علمی نظام اسالمی چالش

نیازههای  حوزه برای پاسخگویی به  تخصصی ادبیات بررسی ظرفیت ضرورت .4

 نظام اسالمی علمی

ح  پیشنهادی پیرامون سبک زندگی اسالمی پردارته شود، بایـد  که به حبیین راه قب  از آن
نخبگانی برای اندیشه و عملکرد حضرا امام و مقام معظم  ه این نکته حوجه کرد که پشتوانهب

ای  اندیشه عنوان بهرو باید مشخص شود که این نهاد  یه هستند و از اینهای علم رهبری، حوزه
نخبگانی که در فرهنگ نظام حضور دارد، حوانسته طرحی برای سبک زندگی اسالمی ارائه کنـد 
ا و پاسخگوی سفارش مقام معظم رهبری در این زمینه باشد؟ البته ادبیاا انقالب، مفـاهیمی ر

است همانند حروری حضرا امام برای حکومت اسـالمی  ردهاز ادبیاا حخصصی حوزه ارذ ک
ظرفیـت موجـود  نباید ردم بود. امامحوری و ححقع احکام فقهی در زندگی م که مبتنی بر قانون

بلکـه بـرای درک صـحیح از  در ادبیاا انقالب را با ادبیاا حخصصی حوزه یکسـان انگاشـت
ی  هـا و طراحـی برنامـه ححلی  العاا وجایگاه هر بحث و دوری از سردرگمی در میان انبوه اط

 ضروری است.هایی الزم و  ، مراعاا چنین حفکیکها متناسح با آرمان
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و « فقهههی».بررسههی ظرفیههت ادبیههات تخصصههی حههوزه در دو سهه       2

 های آن و چالش« شناسی معرفت»

که در بی  از هزار سا  گذشته حا امروز حیاا داشـته  ــها  ی حوزهسنتبخ   لذا ادبیاا
فقه موجود است. در  ــدار بوده  عهده ر قالح نهاد مرجعیت، سرپرستی فرهنگ مذهح راو د

فـین کلی م جامعـه یـافتن در رفتـار مـردم، بـا شود که فقه بـرای جریان می حصوراین ادبیاا 
 مادیروبروست؛ یعنی حال  و حرام باید در زندگی مردم جاری شود. عالوه بر این، حکام  

و موضوعًا رار  از رطاباا شـارع  عقالییو کیفیت حأمین نیازهای زندگی روزمره نیز امری 
شـد و محـ  احـراق در  شود. مثاًل اگر در گذشته، سفرها بـا درشـکه انجـام می محسوب می

کنند و استراحت در بـین  ی راه، کاروانسراها بود، امروزه مردم با احومبی  و قطار سفر می میانه
، ربطی به دین و رطاباا شـارع و رویهدهند و هی  یک از این دو  ها انجام می هت  راه را در

حکام  معنوی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که استفاده از کاالهـا و طبیعـت و نیـروی 
وچند باب فقهی انجـام شـود کـه حکلیـف  انسانی باید در چارچوب احکام موجود در پنجاه

ست. پا سبک زندگِی قاب  استنباط از ادبیاا حخصصـی و فین در آنها مشخص شده اکلم
 عنوان بـهموجـود و دسـتاوردهای آن ) حمـدنشـدن  هـای علمیـه، مشروط نخبگانی در حوزه

فقهی است که عماًل مالزم مردم( به رعایت واجباا و محرماا  مادیی نیازهای  کننده حأمین
عناوین مخـالف بـا احکـام هایی است که  شدن سبک زندگی غربی در حمامی بخ با امضا

شود. یعنی غیر از مقـوالحی کـه رـالف شـرع بـّین هسـتند، اهـّم  شرعی بر آنها منطبع نمی
حوانند از آنها استفاده کنند.  کند و مردم می یت پیدا میحلهای این سبک زندگی، حکم  بخ 

البته چنین برروردی نسبت به سبک زندگی غربی، نـاظر بـه امـور حـاکمیتی نیسـت بلکـه 
مربوط به مقوالحی است که در متن زندگی عموم جریان دارد. با حوضـیحاحی کـه در مباحـث 

گیری حضرا امـام و  فراوانی با موضا روشن است که این رویکرد، فاصله گذشته ذکر شد،
مقام معظم رهبری در بررورد با سبک زندگی غربی دارد زیـرا رفتـار رهبـران انقـالب نشـان 

جانبه با سـبک زنـدگی غربـی در  وارد یک درگیری همه ت حاکمیت،از منزل دهد که آنان می
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پرستی  بت عنوان بهاند و در مقاب  این سبک زندگی،  امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شده
 اند. مدرن که مبدآ ارالق رذیله است، ایستاده

چنـین حفـاوا آشـکاری، ادبیـاا علمـی و حخصصـِی موجـود در  علترسد  به نظر می
اند.  و اعتباراا و جزئیاا از یکدیگر حفکیک شده حقایععلمیه است که طبع آن،  های حوزه

شـود و مقـوالحی  ای که ححت عّلیت مندر  شود، به فلسفه و کالم واگذار می یعنی هر مقوله
ازاء هسـتند کـه  شوند: یا در رار  دارای مابـه که ححت عّلیت نیستند، به دو دسته حقسیم می

مـردم را حـأمین  مـادیگیرنـد کـه زنـدگی  ی علوم جـای می در محدودهجزئیاا نام دارند و 
ازاء نیستند که اعتباراا نام دارند و اوامر و نواهِی شارع مقدس در ایـن  کنند. یا دارای مابه می

گیرند. همچنین امور روحی، امور عقلی و امور جسـمِی انسـان نیـز در ایـن  بخ  جای می
)کـه امـروز  مـادیامور جسمی از طریع جریـان حکامـ  شوند و  مبنا از یکدیگر حفکیک می

کـه احکـام فقهـی در آن  شود مشروط بـه این است( حأمین می مادیی سبک زندگی  عهده به
که انسان دارای اشتراکاحی با حیـوان اسـت و ایـن اشـتراکاا زیسـتی  رعایت شود. همچنان

عقـ  اسـت و  قـوهن در شود. اما ارتالف انسان با حیوا جبری و فطری حعریف می صورا به
گردد. در امور روحی،  لذا در امور عقلی، اعتقاداا فرد با حکیه به استدال  و برهان اثباا می

شـود و در صـورا حبعیـت از آنهـا،  ف به اوامر و نواهی شـارع میکلفرد پا از سّن بلوغ م
ا اباحـه گردد. در این میان، اموری وجود دارد که حکم آنهـ حهذیح روح به حدریج محقع می

شناسـی در ادبیـاا  آورد. این حعاریف، انسان فین در پی میکلالفراغ را برای م ةاست و منطق
سبک زندگی غربی در سطح زندگی عموم مـردم  دهد و حاص  آن، امضا را حشکی  میحوزه 

ازاء رـارجی  است. اما جامعه در منظر ادبیاا حخصصی حوزه، امری اعتبـاری و فاقـد مابـه
ای است که از جما کّمی افراد پدید آمده است. البته اعتبـاراا در  شود و مقوله محسوب می

رد حوجـه قـرار مـونیـز در ایـن ادبیـاا  رـاصچارچوب جع  قانون در حناسح با مقصدی 
کنند.  برای دستیابی به اهداف رود در جامعه به وضا قانون مبادرا می گیرد؛ یعنی عقال می
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یابند و لـذا قـوانین اجتمـاعی از امـور  اما اگر قوانین موجح نی  به مقاصد نشوند، حغییر می
جه جامعه نیـز از باشند. در نتی االمریه نیستند بلکه حابا اعتبار معتِبر و در حا  حغییر می نفا
 ی و ثابت نیست بلکه متغیر است.کلامور 

رو، کیفیـت حضـوِر ایـن درک نخبگـانی در موضـوع حاکمیـت، در احـراز عـدم  از این
شود که امروزه شـورای نگهبـان  مخالفت قوانین مصّوب مجلا با احکام فقهی منعکا می

قوانین در دوران مشـروطه بر  ن ایده در اص  رود به نظارا فقهادار آن است؛ گرچه ای عهده
الله نوری مطرح شده بود. البتـه ایـن امـر در ححلیـ  مقـام  گردد که حوسط شیخ فض  باز می

ی  شـود امـا مطالبـه ی حـداقلی محسـوب می معظم رهبری از نهضت مشروطه، یک مطالبه
کنونی حوزه نیز همین مطلح است که امروزه در نظام جمهوری اسـالمی و حوسـط شـورای 

حر، بـه  قانون اساسی در سطحی عمیـع موادحأمین شده است. این در حالی است که نگهبان 
این درک  رسد مجموعه است. لذا به نظر می نظام پردارته ادارهکیفیت حضور دین در  مقوله

حواند به پشتیبانی علمی و حخصصی از نظام  شناسی، نمی شناسی و جامعه نخبگانی در انسان
ثروا، اطالع و »های حولید  درگیری با حروری آن بپردازد و به معرکهد رهبران اسالمی و عملکر

یاری برساند. زیـرا ادبیـاا « اجراسازی و  گیری و حصمیم حصمیم»در سطوح  مادی« قدرِا 
ای  داند و برای رود وظیفـه ف میکلپاسخگویی به مسائ  م مسنو حخصصی حوزه رود را 

مسـائ  حکـومتی و  قائ  نیست و به حیطـه رتارهای آندر جهت پاسخ به مسائ  نظام و سا
هایی دارد  و کارآمدیها، آثار  ظرفیت حوزه علمیهشود. البته روشن است که  ی وارد نمیحمدن

آن، نشر اعتقاداا و ارالق و احکام دینی از طریع منابر و مساجد است. پا از  که از جمله
ر رـدمت ایـن فرهنـگ قـرار انقالب اسالمی نیز مقدوراا حکومتی و ابزارهای نوین نیـز د

 گرفته و سرعت نشر و حرویج دین را افزای  داده است.
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. کمک به اقامه دین از من لت حاکمیت در مواجهه با کارآمدی سبک زنهدگی  7

 های علمیه حوزه موضوع امتحانِ ادبیات نخبگانی عنوان بهغربی؛ 

مباحثی که پیرامون سبک زندگی از منظر ادبیـاا حخصصـی حـوزه مطـرح  برمبنایپا 
ی اسـالم در  شد، باید به این نکته حوجه شود که احکامی همچون نفی سبی  و دفاع از بیضه

شناسـی غربـی، سکوالریسـم و...  های نظری مانند نقد انسان به بحث اکتفاهر شرایطی، با 
طریع سبک زندگی غربـی، در زنـدگی مـردم جریـان  شود. زیرا حهاجم بر اسالم از واقا نمی

ه وانیِن ناشی از آن در حیاا روزمرها و ق و نظم مادیپیدا کرده و انگیزش و پرورش و گزین  
 کند. است که زمینه را برای حضعیف ایمان و ابتالء به کفر فراهم می

کننـد  ین حالش میرسند، والد مثا ، هنگامی که فرزندان رانواده به سّن بلوغ می عنوان به
بر آنان، از عم  فرزندان رود به احکام شرعی مطمـرن شـوند  راصکردِن نظمی  حا با حاکم

کنند. این در حـالی اسـت کـه  که در موارد متعّددی به موفقیتی در این زمینه دست پیدا نمی
شـوند و  در مدرسه حاضـر می معینو رآس ساعتی  راصها کودک هر روز با نظمی  میلیون

ها به این روند ادامـه  رغم قرار داشتن در سّن پایین و فشارهای ناشی از این نظم، حا سا  علی
رورد و والـدین نیـز بـا وجـود  دهند و حخّلف قاب  حوجهی نیز در میان آنان به چشم نمی می

های رـود، آنـان را در جهـت  وشـه  رفاه و راحتی بـرای جگرگیحالش برای حأمین انواع وسا
های مدرن در حمامی ابعاد زندگی وجـود دارد  کنند. این نظم ها حشویع می   این سختیححم

و مردم در سراسر جهان به آنها ملتزم هستند که این رفتار هماهنگ در این وسعت و مقیاس، 
غربی اسـت.  حمدنو مسحور شدن مردم حوسط  مادیی انقطاع نسبت به زندگی  دهنده نشان

هـا نظـم و  گیـرد، ریشـه در میلیون در برابر دین قرار می در واقا اگر امروزه موجی از شبهاا
التزایـد شـک   حعّلـع بـه دنیـا و رفـاه دائم برمبنایدارد که بستر پرورش عموم را  مادیحعاد  

داری  های کمونیستی در بررورد مستقیم با مظاهر دین و دین دهد. یعنی نه حنها رفتار نظام می
و مراکز اسـالمی در قلـح اروپـا و امریکـا نیـز  منسوخ شده است بلکه برای حأسیا مسجد

گیرد اما همزمـان  شود و با عم  به احکام فردی غالبًا مخالفتی صورا نمی مجّوز صادر می
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گردد. بر ایـن  بر بشریت ححمی  می مادی حوسعهو حعاد  و  با آن، مظالم مدرن در قالح نظم
زندگی اسالمی بایـد بـه کیفیـت سبک  ارائههای علمیه برای حفاظت از دین و  اساس، حوزه

حوجه کننـد و ححلیلـی عینـی و دقیقـی از آن داشـته  جامعه دینینفوذ سبک زندگی غربی در 
کتاب  های حخصصی است که بخشی از آنها، در باشند. البته حبیین این مقوله، نیازمند بحث

 ذکر شده است. 1«ی پیشرفت نقد الگوی پایه»

 ؛ههای علمیهه   برخورد سیاسی با ادبیات موجهود در حهوزه   از پرهی ضرورت  .1

 بیت)ع( به فرهنگ اهل تقوم نهاد حوزه دلیل به

سبک زندگی و اشـاره  های علمیه از مسأله خبگانی حوزهگفته نسبت به ادراک ن نقد پی 
و عمـِ  حضـرا امـام و مقـام معظـم  زیاد این ادراک با ادبیاا انقـالب )اندیشـه به فاصله

های  یت حوزهکلارزیابی منفی از  معنای بهرا ایجاد کند که این نقدها  حصوراید این رهبری( نب
هـا موجـح جـدا  و نـزاع در میـان  علمیه است یا این گمان را پدید آورد که ذکر این حفاوا

حـوان  می «حـاریخ فلسـفه»به یک  عه رواهد شد. زیرا در صورا اّحکانهادهای مختلف جام
اکرم بـا دوران پـا از آن را حبیـین کـرد و سـپا  قب  از بعثت نبی منمنین در وظایفحفاوا 
را حشریح نمـود و کیفیـت پرچمـداری فقهـای عظـام  )عج(عصر غیبت حضرا ولی فلسفه
اسـاس، رویکـرد  پرچمداران حوحید در عصر غیبـت را حوضـیح داد و بـر ایـن عنوان بهشیعه 

های نادرسـت  اا و گمانصورحمطرح کرد که « حکام  معرفت دینی»جدیدی را در موضوع 
 فلسـفهپـا در صـورا حوجـه بـه  کند. الذکر را به شکلی علمی و استداللی مرحفا می فوق

غیبت و الزاماا این دوران، فقاهت حتمًا باید در چنین چارچوبی حبیـین گـردد و امـوری از 
نزاع بر » برمبنای ون و اصولیون یا ارتالف بین عرفا و فالسفه و فقهاقبی  ارتالف بین ارباری

 ححلی  نخواهد شد. «سر قدرا

                                                           
، «شده از سوی مرکز الگوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت نقد و نقض سند الگوی پایه پیشرفِت ارائه». کتاب 6

 .6934مسعود صدوق؛ حسینیه اندیشه، چاپ دارلی، 
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ههای علمیهه در عصهر غیبهت      در حوزه« تفقه»تبیین مراحل رشد ضرورت  .5

 پذیری در ادراکات غیرمعصومین تکامل دلیل بهکبری؛ 

بــه بیــان دیگــر حوجــه بــه پرچمــداری حوحیــد در عصــر غیبــت حوســط غیرمعصــومین، 
سازد و به این سوا  متداو   رهنمون می« ّور حفّقهسیِر حط»پژوهشگران منصف را به ححلی  از 

گفته، حنهـا بـه ذهـن  حوان پذیرفت که نقدها و اشکاالا پی  چگونه می»دهد که:  پاسخ می
رغم درجاا  ی آنها رسیده و علمای بزرگ شیعه در طو  سالیان دراز گذشته و علی کننده بیان

زیرا گرچـه شـیعیان در « اند؟! نرسیده جییباالی ایمان و علم و هوشمندی رود، به چنین نتا
اند کــه مســتقیمًا حوســط حضــرا  ارحبــاط داشــته رــاص نــوابدوران غیبــت صــغری، بــا 

از سوی معصوم  عام نایحشدند اما در دوران غیبت کبری، حعیین  انتخاب می )عج(عصر ولی
را  عام نایحشود بلکه عموم مردم و نخبگان با حکیه به عقالنیت رود باید  به مردم اعالم نمی

ای را  ی عبور کند و ضوابط ویژهراصنیز باید از امتحاناا  عام نایححشخیص دهند. شخص 
رعایت کند حا مورد حوجه امام زمان قرار گیرد و شایستگی الزم برای حصّدی این منصح را به 

 دست آورد.
« عقـ  غیرمعصـوم»دینـی در دوران غیبـت، بـه  امـتداری و سرپرستی  در نتیجه، دین

)حفّقه( واگذار شده و واضح است که عق  غیرمعصـوم دارای سـیر حطـّور و مراحـ  رشـد و 
در طو  هزار و صد سـا  گذشـته،  عامحوان ادعا کرد که حمامی نواب  است و ابدًا نمی حقرب

ی اثناعشـریه،  حّقـه اند. در واقـا طبـع اعتقـاداا مـذهح فهمی برابر با علم معصوم داشته
اند و فهـم  ی علمِی چهارده معصوم نرسیده اولوالعزم نیز به مرحبه یانبیارسوالن الهی و حتی 

برابر نیست و حسـح روایـاا،  اجمعین علیهم الله صلواامعصومین  ائمهاین بزرگواران با 
ت. و منحصر به این ذواا مقّدس اسـ اسم الهی، مختص 79اسم از  79ف در عالم با حصر

شـود، بـه  اولوالعزم محقع نمی یانبیاهدی برای  ائمهیعنی هنگامی که برابری با فهم و علم 
حوان چنین ادعایی را در مورد عق  غیرمعصوم مطرح کرد. پا با نفی برابرِی  طریع اولی نمی
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علم غیرمعصوم با علم معصوم، بیان یک سیر حطّور و حکام  حاریخی برای حفّقه ضرورا پیدا 
یـک موجـود زنـده، چـه زمـانی در  عنوان بـهدیگر باید حبیین شود که حفّقه  عبارا بهد. کن می

کـودکی رـود را چگونـه  و در چه زمانی متولد شده و دورهبرده  ی انعقاد نطفه به سر می دوره
 در چه هنگامی بـا رسـیدن بـه مرحلـهرسد و  ای به بلوغ و جوانی می کرده و در چه دوره طی

 کند. حقدیم می )عج(عصر دًا به حضرا ولیداری را مجد پرچم دین ،و حکام  کهنسالی

در زمهان   حفظ منهابع : »انبیافلسفه تاریخ  براسا ن مراحل رشد تفقه یتبی .6

و « اصهولیون  عقلیِ کالم توسط لوازم مالحظهتعمیق فهم از دین با »، «اخباریون

 «الهی مت دینی، حکومت اسالمی، تمدنمن لت ا درفهم از دین  ارتقای»

حضـرا  عـاماب کـه بـا آغـاز دوران غیبـت کبـری، نـو در این رابطه باید حوجه داشـت
ا و منـابا آوری و حفظ اسناد و روایـا اند حا به جما ف بودهکلقرن م حا چند )عج(عصر ولی

هـا و... در ایـن راه، ناشـی از  ها و کلینی صـدوقشـیخ ت و فـداکارِی بپردازند و ایثار و همـ
ام زمان بوده است. این بزرگواران با ححّم  ریاضـاا شـدید بـه ضـبط و ی ام هراصعنایاا 

کردنـد و بـا حکیـه بـه محفوظـاا رـود، ارحکـازی از  حفظ چندین هزار روایت مبادرا می
دادنـد.  فین را پاسخ میکلآن ارحکاز، مسائ  م براساسآوردند و  فرهنگ روایاا به دست می

حاریخ حفّقـه، رلقـت عقـ  و ظرفیـت حافظـه را  رداوند متعا  نیز متناسح با این مرحله از
 شده است. اعطا می راصهای قوی به عناصر  کرده و لذا حافظه حدبیر می

های  شدن احادیث و انتشار آن در سراسر عالم حشیا، دیگر نیازی به حافظه اما با مکتوب
علم اصـو   رو، گرفت و از این های عقالنی قرار می قوی نبود بلکه روایاا باید موضوع دقت

و مبّوب مورد حوجه قرار گرفت که  یک دان  مستق  عنوان بهبه حدریج از علم فقه جدا شده و 
ی حفـظ منـابا حـداوم  در این دوره نیز همانند دوره)عج( عصر  یاری و هدایت حضرا ولی
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و  لذا برای ررو  از فهم عرفی و ارحکازی نسبت به روایاا و ورود به فهم عقالنی 1پیدا کرد.
اجـازه داشـتند حـا از عقالنیـت روز )عقالنیـت  عـاماب حخصصی از آن کلماا نورانی، نـو

و  عقالیـیارسطویی و افالطونی که حرجمه شده و به دنیای اسالم وارد شده بود( و ادراکاا 
حمدن ایران و روم منعکا شده بـود( اسـتفاده  لغوی متداو  )که در روابط علمی و مدیریتِی 

رغم مشکالا موجود  سیله، شک  و نسقی به علم اصو  ببخشند. یعنی علیکنند و به این و
منطـع موجـود  کارگیری بـهموجـود در آن دوران،  عقالییدر عقالنیت ارسطویی و ادراکاا 

کودکی به سـر  ر سیر حرکت رود، در دورهاشکا  بود زیرا آن دوران، زمانی بود که حفّقه د بی
ّحح بر یک کودک، حفاوا زیادی با احکاِم مترّحح بر یک ُبرد و روشن است که احکاِم متر می

عدم رعایت احکام نجاساا،  دلی  بهحوان یک کودک را  مثا  نمی عنوان بهشخص بالغ دارد و 
 موارذه و مجازاا کرد.

یا پاسخگویی  «فرد»رو کالم و فلسفه و علم اصولی که به دنبا  حصحیح اعتقاداا  از این
یـا یـک  «نظـام»قرارگرفتن شیعه در اقّلیـت، مسـائ  یـک  دلی  بهبود و  «فکلم»به مسائ  

گیری از عقالنیت موجـود در دنیـا مـورد  بهره دلی  بهدید، نباید  را در برابر رود نمی «حمدن»
ی ایمـانی را حفـظ کنـد و بـا روشـنفکری و  شماحت قرار گیرد به شرطی که سالمت جامعه

                                                           
است این سیر حدریجی مح  سوا  و اشکا  قرار گیرد و ایـن پرسـ  مطـرح شـود کـه چـرا  البته ممکن .6

عنایاا امام زمان از همان ابتدای غیبت کبری به مراح  اعالی حفّقه حعلع نگرفت اما باید حوجـه داشـت 
ن شـود و ایـ که در صورا صحت این سوا ، اشکاِ  ناشی از آن بر روند حدریجی بعثت انبیا نیز وارد می

عنوان دین راحم، چرا بـه حضـرا  کند که دین اسالم با همه حفاصی  آن به پرس  نیز موضوعیت پیدا می
ی حـاریخ دارد. یعنـی پاسـخ دقیـع ایـن  آدم اعطا نشد؟! ولی چنین پرسشی ریشه در عدم درک از فلسـفه

کرده و ایـن حکامـ  سواالا بر این نکته استوار است که حشریا دین و مناسک الهی به حدریج حکام  پیدا 
و مدیریت ردای متعا  بر این درگیری رقـم « کفر، نفاق، ایمان»به حبا وضعیت درگیری بین سه دستگاه 

رورد. در واقا نزو  صحف الهی و ارسا  پیامبران اولوالعزم و حشریا مناسک راص برای هر یـک از  می
گیرد که برای منمنین در مبـارزه بـا  می حکمت نیست بلکه با حوجه به نیازهایی صورا دلی  و بی آنها، بی

 آید. منافقین و کفار در هر مرحله از حاریخ پدید می
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ورد نماید و با اعتقاداا باط  و کفرآمیز درگیـر انحرافاا اه  حسّنن در فهم از رطاباا برر
رغم استفاده  شود. روشن است که حمامی علمای بزرگ شیعه به این شرط عم  کردند و علی

گیری  از مباحث فلسفی یونان، آن را در مقابله با اعتقاداا فاسد بکارگرفتند و همزمان با بهره
حرافـاحی ماننـد قیـاس و استحسـان و از برری قواعد متـداو  در علـم اصـو ، در مقابـ  ان

ن ایستادگی کردند. به همین دلی ، از میان های اه  حسن ها و ححریف یر حأوی استصالح و سا
 ی ناجیـه حنهـا فرقـه 1پیـامبر ایجـاد شـده، امـتای که بر حسح روایاا در  هفتادوسه شعبه

پرچمـدار  عنـوان بـه شیعه های علمیه ی را حفظ کرده و حوزهداثناعشریه است که دین محم
انـد و بـه  هستند که شریعت را در فراز و فرودهای حاریخ به سالمت عبـور داده مذهح حشیا

موجود باعث شد حـا  عقالییاند. بنابراین حکیه به قواعد عرفی، عقلی و  های بعد رسانده نس 
بـه  حعبـدفهم از دین عمع پیدا کند و فروعاا جدیدی قابلیت پاسخگویی بیابد و همزمـان 

شارع مقدس حفظ شود و انحرافی در فهم از قرآن و روایاا پدید نیاید و در مقاب  شـبهاا 
رو عقالنیت  سالم به آیندگان منتق  گردد. از این صورا بهآرایی شود و دین  کفر و نفاق صف

در قالح علومی مانند فلسفه، کالم، منطع و اصـو  رشـد پیـدا کـرد و والیـت و سرپرسـتی 
 ه دست اصولیون افتاد.های علمیه ب حوزه

و  حمـدنمدیریت ردای متعا  بـر سـیر حـاریخ،  براساسکه  این روند حداوم داشت حا این
قدرا جهانی از شرق به غرب منتق  شد و مقیاس شهواا حوسعه یافت و کشورهای غربـی 

ور شدند کـه حاصـ  آن، فروپاشـی  با استعمار علنی و استعمار پنهان به جهان اسالم حمله

                                                           
از رسو  ردا )ص( شنیدم که فرمودند: به درستی که امت موسی »فرماید:  . حضرا علی علیه السالم می6

دیگر در دوزرنـد و  هفتاد و یک فرقه گردیدند که از آنها یک فرقه اه  نجاحند و هفتاد فرقه بعد از موسی،
امت حضرا عیسی بعد از عیسی به هفتاد و دو فرقه حقسیم شدند که یک فرقه آنها اه  نجاا و هفتاد و 
یک فرقه آن در دوزرند و بدرستی که امت من بعد از من زود باشد که بر هفتاد و سه فرقه حقسـیم شـوند 

پا گفتم: آن فرقه نجاا یافته کیانند،  .دوزرند که یک فرقه از آنها نجاا یافته و هفتاد و دو فرقه آنها در
سـفینة « .دامان حو زنند و اصحاب حـو باشـند اهـ  نجاحنـده فرمودند: آنها که چنگ ب« ص»رسو  اکرم 

 .912، صفحه 9البحار، جلد 
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و  مراقا اُ ی امپراطوری عثمانی به پنجاه کشور بود. در وا حجزیه در نهایت، ای نفاق وه دولت
کـه از  ــعلمای اه  حسّنن، پرچم دفاع از حوحید و مرزبانی از بالد اسالمی در برابر کفار را 

بر زمین گذاشتند و با کنارگذاشتن فرهنگ بعثت که بر  ــدار آن شده بودند  صدر اسالم عهده
قیـام در  . در نتیجه، وظیفـهحسلیم شدند مادی حمدنبر و کفرستیزی استوار بود، در براجهاد 

اکـرم، بـر دوش علمـا و  دینی به شرایط قب  از بعثت نبی امتبرابر کفر و ممانعت از ارحجاع 
سخت و سنگین در حالی آغاز شـد کـه عقالنیـِت  عظام شیعه قرار گرفت. این معرکهفقهای 

دار که راه قیام و مبارزه با  جهت عقالیِی عصر به قواعد عرفی، عقلی و  حضرا ولی عام نواب
ی نافذ ربـوبی و حوسـ  بـه سـاحت  ن کند، مسّلح نبود. اما با اّحکا به ارادهکفر مدرن را روش

هـای  گونـه کـه حالش ، حرکت رـود را آغـاز کردنـد؛ همان)عج(س و نورانی امام زمانمقد
ی حضـرا  هراصـحـا آن زمـان، ناشـی از عنایـاا علمای شـیعه از ابتـدای غیبـت کبـری 

بود. پا گرچه شیعه حا آن مقطا از حاریخ به امـر قیـام و حشـکی  حکومـت  )عج(عصر ولی
ــرا  ــا حض ــت، ام ــار نداش ــا آن را در ارتی ــح ب ــِی متناس ــزار علم ــالتبا اب ــود و ب ــتال نب مب

با انتخاب ابرمردی چون امام رمینی که از امتحاناا مختلف سربلند بیرون  )عج(عصر ولی
آمده بود، علم الزم برای راهبری قیام و مدیریت حکومت و برپایی نظام اسالمی را به ایشـان 

کادمیک دانشـگاهی در  اعطا فرمود؛ بدون آن علـوم سیاسـی و  زمینـهکه ایشان ححصیالا آ
از فقـه و فلسـفه و  اعـمیا قرارگرفتن او در او  معارف حـوزه شناسی و... داشته باشد  جامعه

 ای عملی برای درگیری با کفر و نفاق در ارتیار او گذارده باشد. عرفان، نسخه
حا  آیا باید به درگیری و نزاع با ظرفیت گذشته پردارـت و حوّقـا ورود بـه مسـائلی را از 

که قرار است ظرفیـت  ه یا باید از اینی حاریخی آن فرا نرسیده بود گذشتگان داشت که مرحله
پیـدا کنـد،  ارحقـاس معصـومین میه برای ردمتگزاری بـه آسـتان مقـدهای عل عقالنی حوزه

مسرور شد و در این جهت حرکت کرد؟! آیا جدا  و حنازع بین بزرگان و علمای شیعه در این 
ور را در چارچوب ام همهمسائ ، یک واقعیت است یا ریشه در القائاا روشنفکرانی دارد که 
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ی بزرگـان  و ریشه هویتکنند؟! واقعیت این است که  ححلی  می مادیبازی قدرا و مطاما 
 وری از دنیا و اشک بر سیدالشهداع دینی و دیاز فقیه و فیلسوف و عارف( به حقا اعمشیعه )
 بزرگواران مرزوق نور حضـراگردد و حمامی این  و وابستگی به فرهنگ عاشورا باز می)عج( 
و هستند. با حکیه به نگاه حاریخی فوق و حوجه به سیر حطّور  معصومه علیهاالسالم بوده فاطمه

هـای علمیـه بـرای پشـتیبانی از  رغم نـاحوانی عقالنیـت موجـود در حوزه فقه است که علـی
ح در جایگاه درسـتی قـرار الهی، رفتار سلف صال حمدن سوی بهحاکمیت اسالمی و حرکت 

بیان حمثیلی، شیر مادر بهترین غذا برای یک کودک محسوب شده و به  چون در یک؛ گیرد می
مناسبی برای یک  شود اما به هی  عنوان حغذیه می مهمترین عام  برای حفظ حیاا او حبدی 

حوان سیر حکام  و رشد  دیگر نمی عبارا بهرود.  نوجوان که به سّن بلوغ رسیده، به شمار نمی
مالحظـه کـرد و از آن  مـادیهـا را بـا عینـک حرـوری قـدرا را نادیده گرفت و حفـاوا رفتار

گـاه متوقـف  دستاویزی برای جدا  و نزاع فراهم آورد. گرچه روشن است که کید ابلیا هی 
شدن  اند، از طریع امتحان نشده و حتی عالمانی مانند بلعم باعورا را که دارای اسم اعظم بوده

و  و علما انبیاین بدان معنا نیست که فرهنگ به والیت حضرا موسی گرفتار رود کرده؛ اما ا
 یت آن، حرکت نورانی رود را حداوم نبخشیده و حکام  نیافته باشد.کلمنمنین در 

های علمیه و عقالنیت آن، دارای سـیر حطـّور بـوده و هسـت و اسـتفاده از  بنابراین حوزه
و حمییـز مربـوط ی کودکی  عقالنیت ارسطویی در علم اصو  و فهم رطاباا شارع، به دوره

حفاظت از فرهنگ بعثت، موفـع بـه  دلی  بهشیعه  امروز زمانی است که جامعه اما شود. می
پاسخگویی به  مسنو حشکی  حکومت شده و به سّن بلوغ رسیده است. لذا امروزه حفّقه حنها 

بگیرد و نسبت به استنباط احکام حکومت  عهده بهرا  امتف نیست بلکه باید سرپرستی کلم
از رـدمتگزاران )عـج( عصـر  گیرِی حضـرا ولی خگو باشد که این مهم از طریع دستپاس

 شود. محقع می «حولید منطع و عقالنیت جدید»رود در جهت 
 



 فصل دوم
 مبادی  طراحی سبک زندگی اسالمی

 





1 
زیرساخت استنباط   عنوان به؛ «نظام والیت ی منطق و فلسفه»تولید 
 برای طراحی سبک زندگی اسالمی« اعتقادات حکومتی»

مبنای سبک زندگی غربهی و ضهرورت    عنوان بهتحلیل مادی از جهان خلقت  .4

 ارائه تحلیل الهی از جهان خلقت

کـه هـم در دوران قبـ  از  از سبک زندگی اسالمی باید حوجه داشـتبرای ورود به بحث 
نظام رلقت و از رنسانا و هم در آغاز رنسانا حاکنون، یک رّط سیر عقالنی برای حعریف 

نمونه، دانشمندان یونانی همچـون افالطـون و  عنوان بهوجود داشته و دارد. و حیاا آفرین  
اند و در این زمینه مبـاحثی  جهان پردارته« تیچیس»و « چرایی»ارسطو و سقراط به بحث از 

ی  اند. اما پا از رنسانا و با دستیابی به منطع و فلسـفه از قبی  عاَلم ُمُث  و... را طرح کرده
گیرد بلکه با حکیه به سیر حرکت و انفجار  ، چیستی و چرایی عاَلم بحث قرار نمی«چگونگی»

آمدن زمین و حیاا آن حوضیح داده شده که  ها و...، چگونگی پدید بزرگ و بررورد کهکشان
گردد. سپا به سـیر  ها به علومی همچون نجوم، فیزیک، شیمی و ریاضی باز می این ححلی 

شناسـی، آغـاز آن از حیـاا  شود که بر اساس علم زیست حیاا انسان بر زمین پردارته می
هـان و حیوانـاا و است و حکثیر و حبدی  آن به انواع موجـوداا، جمـاداا و گیا سلولی حک

یابـد و  ها را پدید آورده است. همین رونـد در علـم پزشـکی و بیولوژیـک جریـان می انسان
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کند. سپا بررسـی حیـاا رـانوادگی و حولیـد  حشریح می مادی صورا بهزیست انسانی را 
شناسی آغاز شده و حفاوا زندگی روستایی با حیاا شـهری در علـوم  نس  در علم جمعیت

هـا در علـم اقتصـاد،  گیرد و امور مربوط به حاکمیت اعی مورد بحث قرار میانسانی و اجتم
ها، به مباحثی از قبی  حکنولوژی،  حمدنشود و در سطح  ریزی و... ححلی  می مدیریت، برنامه

شناسی، مراکز ححقیقـاحی و  ثروا، رفاه، امنیت جهانی، فرهنگ جهانی، رسانه، هنر، باستان
ی زمـین بـر  شود. همچنین ححلی  حاریخی از زندگی بر روی کره دانشگاهی و... پردارته می

ها به یک روایت، در حاریخ حمدن وی  دورانت ارائـه شـده و روایـت  حمدناساس سیر حکّون 
دیگر بر مبنای کمون اولیه حوسط مارکا و انگلا مطرح گشته که یکی، آیین دنیاپرسـتی در 

 دهد. می غرب و دیگری، آیین دنیاپرستی در شرق را شک 
های عقالنی  زنی عق  و حاص  حالش روشن است که حمامی این مباحث، ناشی از گمانه

شده اما  استاحیک مالحظه می صورا بهاست با این حفاوا که قب  از رنسانا، امور و اشیاء 
ی  گیرد و فلسفه متغیر و در حرکت، مورد مطالعه قرار می صورا بهها  بعد از رنسانا، پدیده

حبـدی  شـده و « علـوم پایـه، علـوم پزشـکی، علـوم اجتمـاعی»به مبنـایی بـرای  چگونگی،
دهد. لذا برای بحث از سـبک زنـدگی و طـّی رونـد  بندی علوم و نظام آنها را شک  می طبقه

صحیح در دستیابی به سبک زندگی اسالمی نباید در اموری همانند آداب پوش  و رـوراک 
قرارگرفتن در مسند حاکمیت، باید مدلی بـرای  دلی  هبو روابط ُررد در فقه متوقف شد بلکه 

هایی مبـادرا نمـود کـه در همـاوردی بـا  ی زندگی اجتماعی ارائه کرد و به طرح بحث اداره
 انبیـاای از جهان رلقت و زندگی در آن را ارائه کند و با فرهنـگ  مباحث فوق، ححلیلی ریشه
مطرح کـرد کـه بتوانـد سـه حرـوری حولیـد  های فرهنگی دینی را سازگار باشد. یعنی باید پایه

 ا با حکیه بر دین استنباط نماید.ثروا، حولید اطالع و حولید قدرا ر
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 «منهد  نظام»و  «نگر مجموعه»، «انت اعی»شناسی  سه مبنای معرفت اشاره به. 2

 عنهوان  بهه آنها  رسیدنِ وحدت هضرورت ب و از نظام خلقت پایگاه تحلیل مثابه به

 فهم از دین ظرفیتارتقای بستر 

سـبک زنـدگی  نقد سبک زندگی غربی و طرح در این مباحث پیرامون در نتیجه آنچه که
 در طی چند دهـه گذشـته حاص  یک فعالیت حخصصی، و رواهد شد اسالمی مطرح شده

ها و عقالنیت  های موجود در حوزه و درگیری با حخصص است که از دقت عمیع در حخصص
، بنـا بـر آن سلسـله بحـثاست. البته در این  نقض آنها به دست آمدهمدرنیته و نقد و بعضًا 

گزارشـی کوحـاه از  ته شود اماهای حخصصی پردار حمام و کما  به بحث صورا بهنیست که 
 اید حوجه داشت کهضرورا دارد. لذا بدستاوردهای این حرکت علمی برای فرهنگ عمومی 

بـاز بسـاطت  و او  بـه ثبـااشناسـی  ی معرفـت دارد: پایـه شناسـی وجـود سه نوع معرفت
شناسی  دهد و معرفت اصالت ذاا )ماهیت( شک  می منطع صوری رامبنای زیرا  ؛گردد می

نگری شده است. امـا  دارد و باعث حولید منطع مجموعه «ربط و حرّکح حغییر،» دوم ریشه در
ی قـرار گیـرد حواند مبنای حولید سبک زنـدگی اسـالم یک از این دو نمی هی بر مبنای مختار 

« منـد نظام»صـورا  بـه ی حرکـت شناسی جدیدی بهره برد که مالحظه بلکه باید از معرفت
 .شود نسبت بین والیت و حوّلی اثباا میو در دار(  )جهت

متناسـح بـا سـه « منـد نگری و نظام انتزاعـی، مجموعـه»که سه منطِع  باید حوجه داشت
ی حولیـد ثـروا و اطـالع و قـدرا بـه آنهـا است که در حرور« نظم، حعاد  و حوسعه»مفهوِم 

کفـر  زیـرا شـود منـد ارائـه پردارته شد. یعنی احکام حوسعه و حکام  باید حوسط منطـع نظام
نگری کـه پـا از رنسـانا پدیـد  قدرا حوصیف حکام  را ندارد. همچنین منطع مجموعـه

شـود. گرچـه  آمده، متکف  احکام حعاد  است و احکام نظم نیز به منطع انتزاعی مربـوط می
ی  زنی عق  است و غیرمعصوم برای پرچمـداری حوحیـد در دوره این سه منطع حاص  گمانه

بـه حغییراحـی در منطـع  ،منـد باید بر مبنای منطع نظام ند است، امای آنها نیازم غیبت به همه
نگری و منطع انتزاعی مبادرا کرد حـا ایـن سـه منطـع ابتـدائًا زمینـه را بـرای فهـم  مجموعه
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مند از دین و استنباط احکام حوسعه، حعاد  و نظم از رطاباا فراهم کنند و سپا برای  قاعده
احکام »سازی حبدی  شوند. بر این اساس،  ری برای نظامی عم ، به ابزا ححقع دین در صحنه

هـای وحـی را بـر  شود و در سطح حوسعه نیز عق  و منطع، گزاره می معینحوسط فقه  «حعاد 
 شود. کند و به حعّبد در برابر آن ملزم می رود حاکم می

قبل و بعد از  در« روش فهم» نقد و نقضِ از طریق« نظام والیت من ق»تولید  .7

 زیرساخت استنباط اعتقادات حکومتی عنوان به؛ انسرنس

بر این اساس ضرورا دارد حا با یک فعالیت عظیم اجتهـادی بـرای اسـتنباط اعتقـاداا 
 مثابـه بهی جدید در موضوعاا مختلف دست یافت کـه  ی علمیه حکومتی، به هزاران رساله

عـا  و عنایـت ریشـه در لطـف رـدای مت ورزق معرفتِی فقهای شیعه محسوب رواهد شد 
که ظرفیت حفقه به چنان  حفّقه دارد. اما قب  از آن ارحقای ظرفیتبرای  )عج(عصر حضرا ولی

ی سبک زندگی غربی  وضعیت مطلوبی برسد، باید ابتدائًا از وضا موجود که ناشی از سلطه
بر جهان و انفعا  منمنین در برابر آن است، رار  شد. در ایـن راسـتا یـک فعالیـت علمـی 

ــدود ــا  ح ــاله از س ــاه س ــوم آیت 6945ًا پنج ــط مرح ــیدمنیرالدین  حوس ــه س ــه عالم الل
های عقالنـِی  الهاشمی آغاز شده و حاکنون حداوم یافته که منجر به رـرو  از منظومـه حسینی

های علمیه شده است. گرچه گزارش دستاوردهای  عقالنیت موجود در حوزه غربی و شرقی و
شـود امـا اطـالع عمـوم  طح فرهنگ عمـومی میاین حرکت علمی باعث ررو  بحث از س

هـا کـه حسـخیر و حسـلط بـر مبـانی  بیت عصمت و طهارا از نتایج این فعالیت محّبین اه 
رسد  ها و علوِم پی  از رنسانا و پا از آن را در پی داشته، الزم و ضروری به نظر می فلسفه

بیـت  یـاا و احادیـث اه های موجود دچـار انفعـا  نشـوند. البتـه روا حا در برابر عقالنیت
حواند در این راستا مورد استفاده قرار گیـرد زیـرا مباحثـاا و  ی است که میحقایقمشحون از 

ی معصومین با عقالنیت ارسطویی و افالطونی ـ که با حمایـت رلفـای  درگیری علمِی ائّمه
ارتیـار عباسی حرجمه شده و وارد جهان اسالم شده بـود ـ اقیانوسـی از معـارف الهـی را در 
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ارحقای ی عظیم وابسته به  شیعه قرار داده است اما باید حوجه داشت که استفاده از این سرمایه
های علمیـه  علمی در حوزه ححو اجتهاد و دستیابی به سازمان حفّقه است که باید با  ظرفیت

صورا پذیرد. لذا حا فرارسـیدن آن دوره، بایـد از عقـ  متعّبـدی بهـره گرفـت کـه حواضـا و 
بیت را مبنای حرکت رود قرار داده که گـزارش دسـتاوردهای  کساری در برابر معارف اه را

 1:شود این عقالنیت متعّبد ذیاًل ارائه می

درک از  و وجوب و امکان حضرت حق «ذات»درک از  منع.حکم شرعی و عقلی در 4/7

 ی متعالخدا «فعل»

بایـد دیـد عقـ  متعّبـد ـ کـه از  باشـد،« رالقیـت» اولین وصِف فع  ردای متعا  اگر
ـ چه حکمی در این زمینه دارد؟ اولین حکـم در  و طغیان دوری کرده و ایمان آوردهشیطنت 

نامحدود و بسیط مـن جمیـا الجهـاا نـدارد و  ذااره آن است که عق  هی  درکی از با این
، ه نـداردورود و ررو  عق  در موجودی که هی  نحـوه حغـایر و حغییـر و ارتالفـی در آن را

حواند بـه  ردای متعا ، درکی حنزیهی است و عق  حنها می ذااممتنا است. بنابراین درک از 
ی درک اثبـاحی از مشـّیت رـدای متعـا   نفِی اوصاف مخلوق از رالع بپردازد و قادر بر ارائه

حوان عقاًل وجود ردا را اثبـاا  شود که در این صورا چگونه می حصورنیست. ممکن است 
ی عـدم درک عقلـی از آن،  ما باید حوجه داشت که عدم اعتقاد به ردای متعا  به بهانهکرد؟ ا

ی از آن مـرحبط حسـپرستان است که عدم ایمان به رـدا را بـه عـدم درک  ی بت همانند بهانه
و حصـدیع  حصورکردند. لذا کسی حّع ندارد حصدیع وجود رالع را به درک اثباحِی عق  و  می

کـه ایـن  استوار کرد و معجزاا ردای متعا  را باید بر جریان آیاا د بهاعتقامنوط کند بلکه 
 .حا حدودی حبیین شده است« گفتمان انقالب اسالمی»مبحث در کتاب 

معناسـت  بر همین اساس، رلِع بسیط من جمیا الجهاا حوسط ردای متعا  نیـز لغـو و بی

                                                           
آنها بـه  های موجود است که بیان نقد عقالنیتی  باید حوجه داشت که بخشی از این دستاوردها در مرحله 6

 گیرد، ناظر به مباحث اثباحی است. رود موکو  است و آنچه در اینجا مورد اشاره قرار می مح 
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ی  ، ارحباط چنین مخلـوقی بـا همـهزیرا بسیط مطلع، نه اثرگذار است و نه اثرپذیر. در این صورا
حواند ارحباطی با فعِ  رالع برقرار کند. در واقا اگر هـی  حرکـت و  شود و حتی نمی امور قطا می

نباشد، آفرین  و حفـظ آن، مـالزم بـا لغویـت در فعـ   تصوررشد و فاعلیتی برای این مخلوق م
 شود. میاست و روشن است که هی  فع  ارتیاری لغوًا و بدون غرض واقا ن

 دفاع از اعتقادات حقه الهی رایب توسط علمای شیعه« من ق ارس ویی» بکارگیری اسالمیِ .2/7

پا فرِض مخلوقی که بسیط و مجّرد باشد، عقاًل قاب  پذیرش نیست و اگر علمای شیعه 
اند؛ یعنی  اسالمی و الهی بکارگرفته صورا بهاند، در واقا آن را  نیز چنین مباحثی مطرح کرده

حکیه به عقالنیت ارسطویی و صدرایی و... با این هدف بوده کـه بـا صـاحبان اعتقـاد باطـ  
جد  کنند و با آنان بجنگند و از اعتقاداا حّقه دفاع نمایند. اما هنگامی که شیعه در منزلت 

یح و سبک زندگی اسالمی و ریزِی اعتقاداا صح حکومت و والیت قرار گرفته و به دنبا  پی
مهندسی حمدن الهی است، نباید اقتباس کند و از ابزاری استفاده نماید که برای جد  با کفار 
و منافقین مناسح بوده بلکه باید از عقالنیت جدیدی بهـره بگیـرد. لـذا اولـین حکـم عقـ  

ی  رو همـه یناست. از ا« حرّکح»و جایگزینِی آن با نقیض رود یعنی « بساطت»متعّبد، نفی 
ای حواننـد پـذیرای ربوبیـت و اعطـای رـد مخلوقاا مرّکح، اثرگذار و اثرپذیر هستند و می

 1متعا  برای حرکت و رشد باشند.

 «اصهالت فاعلیهت  »و اثبات  شرق و غربدر مبنای فلسفه  «اصالت الکیفیه»نفی  .7/7

 در فلسفه نظام والیت در توصی  از حرکت

ی  در فلسـفه شود که حشابهاحی بـا مبـانی غـرب می منجر« ربط اصالت»در ادامه به « ححرکّ »
« حعلـع»به « ربط»موجود بر آن استوار شده ـ دارد. اما در حکام  این مباحث،  حمدنفیزیک ـ که 

                                                           
نبایـد دسـتگاه البتـه ی این مباحث مربوط به عق  غیرمعصوم اسـت و  در اینجا باید حوجه داشت که همه. 6

اولین حکم در دسـتگاه الهـی، نـزو  آیـاا و  گونه که اشاره شد، همان الهی را به این سطح حنّز  داد زیرا
 شود. معجزاا است که باعث هدایت بندگان از طریع به عجز درآوردِن دستگاه طغیان می
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ای اشـاره  شود بلکه به جاذبه مبنای ربط، به اجزاء سیستم منحصر نمی بررالفشود که  حبدی  می
نیز بـه جبـر منتهـی رواهـد  حعلع که مبنای اثباا ایناز آن با  ی مقصد است و پاکند که دارا می

کند. یعنـی فـاعلی  یابد که بستر حرکت ارتیار را بیان می می ارحقا« فاعلیت»مبنای مختار به  شد،
ی فاعلیت مـادون محقـع شـود. در ایـن  است که به فاع  باالحر حعّلع دارد حا با حصرف او، حوسعه

. در کنـد حغییـر می «ارتیـار و علـم»و  «وحدا و کثـرا»و  «مکانزمان و »صورا، حعریف از 
حمامی مخلوقاا حتی جماداا دارای فاعلیت هستند و از ردای متعا  طلح دارنـد و بـا  نتیجه،

کرده، رهسـپار  معینکنند حا به جهتی که او  حعّلع به مشیت او، دررواست حصرف او در رود را می
 1.شوند

حک مخلوقاا در عرض یکدیگر و مستقیمًا با ردای  که حک بر این اساس نباید پنداشت
حواند از  متعا  ارحباط دارند بلکه رلقت و آفرین  دارای نظام است و ربط بین مخلوقاا نمی

ی آنها باید بر محـوِر مخلـوق او  )کـه حسـح روایـاا، نـور  یکدیگر قطا باشد بلکه همه
است که ردا پا از آفرینِ  مخلـوق  است( به وحدا برسند. البته یک فرض این اکرم نبی

او ، چیز دیگری رلع نکند اما باید حوجه داشت که رشد مخلوق منوط به کثرا ارحبـاط بـا 
مشیت الهی است و کثرا ارحباط، مالزم با آن است که مخلوقاا دیگری آفریده شـوند کـه 

اعلیت رـود، دیگـر حعّلع به مخلوق او  داشته باشند و مخلوق او  این روند را بپذیرد و با ف
مخلوقاا را به عضوی از رود حبدی  نماید. یعنی مخلوق دوم، زبان دومی برای پیامبر اکـرم 
در جهت پرست  ردای متعا  است و مخلوق سـوم، زبـان سـومی در ایـن جهـت و هلـّم 

ی حمامی مخلوقاا، به مشـیت حضـرا حـع جلـت عظمتـه  به اندازه اکرم نبیجّرًا... . لذا 
کنـد و  پیـدا می« اشـتداد»د و به عبارا دیگر، آن وجود مقّدس از ایـن طریـع شو متعّلع می

                                                           
که زمینه  سازگاری بیشتری دارد همچنان« ک  شیء یسبح بحمده»هایی همچون  لذا این عقالنیت با گزاره .6

کند. آزادی در سبک زندگی غربی نیز صـرفًا یـک  می را برای حوصیف آزادی در حروری حولید قدرا فراهم
جریان عینی و غیرنظری نیست بلکه علوم اجتماعی غربی، ریشه در مفاهیم فیزیکی و سـایر علـوم پایـه 

 دارد که اثباا آن به مح  رود موکو  است.
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 شود. طریع پرست  برای حمامی مراحح رلقت می

 . اشاره به سه مبنای فلسفی در تحلیل از نظام خلقت1

در سهبک   تحلیهل از نظهام خلقهت    مبنای عنوان به «فلسفه نسبیت» بودنِ مادی .4/1

 زندگی غربی

گزارش از سه مبنای فلسفی پردارت که هر یک، حصـویر متفـاوحی از نظـام حا  باید به 
ای در اعتقـاداا،  نکردن حکلیِف مباحث ریشه دهند زیرا در صورا حعیین رلقت را ارائه می

قائـ  بـه  مـادیی  فلسـفه .می دچار مشک  و انحراف رواهد شدطراحی سبک زندگی اسال
ححلی  جهان، به علومی همچون فیزیـک،  رلقت و رالقیت ردای متعا  نیست بلکه برای

کند کـه ایـن بـه  شناسی و... حکیه می شناسی، زیست شناسی، زمین ، کیهاننسبیتریاضیاا 
معنای قراردادن علوم پایه در جایگاه اعتقاداا و جریان آن در علوم پزشکی و علـوم اجتمـاعی 
است. این نظام از علوم، حرکت و حیاا و نظام آفرین  را بر اسـاس قـانون و علـ  و معالیـ  

نمایـد و بـدون قـانون و  مـدار حوصـیف می امری قانون عنوان بهکند و جهان را  نسبی ححلی  می
کردن علـ  و معالیـ   بـا حـاکم مادیی  شمارد. لذا فلسفه ر گونه حبدیلی را ممتنا میعّلیت، ه

دهـد و دیـن را نیـز امـری حلّقـی  نسبی بر حمامی امور، رود را در جایگاه والیت مطلقه قرار می
فشرد. البته مباحث فـوق  ی جامعه است و بر نفی وحی و عوالم دیگر پای می کند که زاییده می

اسـت ولـی  ی چگونگی طرح شده که بشر پا از رنسـانا بـه آن دسـت یافته لسفهاز پایگاه ف
ی چرایی و چیستِی جهان، قب  از رنسانا و حوسط ارسطو و افالطون بیان شده که امروز  فلسفه

 ها قرار گرفته است. مباهاا غربی ح ون در امر فلسفه، ممادیی پیشتازی  سابقه عنوان به

علت  در فرهنگ مذهب،« صدراییفلسفه »و  «ارس ویی من ق» دار نبودنِ جهت .2/1

 نظامنفوذ فلسفه غرب در فرهنگ 

ی شیعه شک  گرفته و گرچه  های علمیه دستگاه فلسفی دیگری نیز وجود دارد که در حوزه
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قب  از رنسانا استفاده شده اما این عقالنیت در جهت دفـاع از اسـالم و  در آن از عقالنیِت 
مبنا  عنوان به ی موجود حوزه عّلیت در فلسفه کار رفته است. لذا بحثپاسخ به شبهاا کفار ب

گردد اما این نکتـه اضـافه  االمریه باز می گیرد و حرکت و حیاا جهان به قوانین نفا قرار می
 صـورا بهاند. البته عّلیت در ایـن مبنـا  شود که این قوانین حوسط ردای متعا  رلع شده می

دینامیک و بر  صورا بهی غرب و شرق  د اما عّلیت در فلسفهشو مطلع و استاحیک مطرح می
گردد. در رابطه با انسان نیز اص  حرکت حکوینی و طبیعـِی انسـان بـر  بیان می نسبیتاساس 

االمر و یک نظاِم شبه عّلی و معلـولی بازگردانـده  اساس فطرا و غرائز ححلی  شده و به نفا
ی ششـم از  ط مرحوم عالمه طباطبـایی در مقالـهشود که بهترین بیان در این موضوع حوس می

ی  افعا  ارتیارِی انسـان نیـز در دایـره 1کتاب اصو  فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است.
گیرد که دارای دو بخ  است: یـک بخـ ، اوامـر و نـواهِی  قرار می عقالییامور اعتباری و 

ود و بخـ  دیگـر، شـ شرعی که عم  به آنها موجح سعادا ارروی و حهـذیح روحـی می
و  مسـائ وفتـع  مـرحبط بـوده و امـراء و سـالطین بـرای رحع مـادیاموری است که با حکام  

دستیابی به اغراض رود، به وضا قانون و انجـام حـوبیخ و حشـویع در ایـن عرصـه مبـادرا 
، جهان آفرین  و همچنین افعا  طبیعی و مادیی  کنند. پا این فلسفه نیز همانند فلسفه می

ی فـوق  دهـد امـا افعـا  ارتیـاری را از عرصـه حکوینِی انسان را بر اساس عّلیت حوضیح می
شناسد و آن را در قالح جع  قوانین از سـوی  کند و در آن، شرع را به رسمیت می حفکیک می

دهـد کـه از  قـرار می یـیعقالکند و آن را در عرض اوامر  ردا برای حکام  معنوی ححلی  می
 شود. جع  می مادیبرای نظم در امور  سوی عقال

                                                           
پذیرند  جتماع( را نمیمین، جریان شبه عّلیت بر افعا  انسان )اعتباراا بعداالکلو مت فقهاالبته بسیاری از  .6

ی عالمه پا از انقالب، مورد استقبا  فضالی جوانی قرار گرفته که به دنبا  پایگـاهی فلسـفی  اما نظریه
 ها هستند. ی مارکسیست برای پاسخ به شبهاا فلسفه
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زیارات و ظرفیت با  متناسب ،ف الهیمعار ازبستر استضائه  «فلسفه نظام والیت» .7/1

 ادعیه معصومین

اما مبنای سوم در فلسفه، مبنای مختار است که از نقد و نقِض دو مبنای فـوق بـه دسـت 
پذیرد. این فلسفه بررالف دو مبنای قبلـی  بخ  دیگر را نمی آمده و حفکیک هی  بخشی از

ها را به اراده و مشـیت و  دانند، پایگاه حمامی پدیده ی امور می که عّلیت و قانون را پایگاه همه
ی ردا و فع  حضـرا حـع جلـت  گرداند و رداشناسی را به جریان اراده فع  الهی باز می

اسِی متداو  که بر مبنای حوجه به ذاا بنا شده، قابـ  کند. بنابراین رداشن عظمته حعریف می
بسـیط مـن جمیـا »طور که گفته شد عق  قـدرا ورود و رـرو  در  قبو  نیست زیرا همان

ای که هی  نحوه حغایر و حغییر و ارتالفی در آن راه  را ندارد و درک عقالنی از مقوله« الجهاا
این، در روایاا نیز از حفکر در ذاا ردا نهی ندارد، به اقرار روِد عق  ممتنا است. عالوه بر 

شده و نسبت به حأّم  در اموری که باالحر از معارف موجود در قرآن کریم است، هشدار داده 
در موضـوع کـار رـود  این بدان معناسـت کـه عقـ  ماننـد سـایر مخلوقـاا، 1شده است.

کـه  یت کند کمـا ایندارای مناسک شرعی است و باید از اوامر الهی حبع ی نسبت( )مالحظه
گوش و چشم و سایر جوارح نیز نباید به هر چیزی نگاه کنند یـا هـر چیـزی را بشـنوند و اال 

 دچار مفاسد و مضاّر متعددی رواهند شد.
البته ممکن است با طرح این بحث، برری گمان کنند که ایمـان بـه رـدا بـدون اثبـاا 

پرسـتان در سرفصـ  او  حـاریخ  بت رحصـوی همانند حصورعقالنِی آن معنا ندارد اما چنین 
آوردن بـه  پرسـتی و روی بـرای کنارگذاشـتن بت انبیـای الهـیاست که در مواجهه با دعوا 

پرست  ردای متعا ، ایمان به رـدایی را کـه حوسـط حـواّس ظـاهری درک نشـود، ممکـن 
 پذیرفتند که محسوس باشد. درست است که پرست  سنگ دانستند و حنها معبودی را می نمی

                                                           
َر في ذاِا الّله ِ آلَحَد » (:ع) یإمام عل. 6 التفکر في الله إیاکم و: »باقر )ع(. امام 5457غررالحکم، « َمن َحَفکَّ

 .7ح  ،39فحهصـ ،6لـدج ،کـافياصو  «. ولکن إذا آردحم آن حنظروا إلی عظمته فانظروا إلی عظیم رلقه
روا في ذاِا الّله»پیامبر اکرم)ص(:  روا في ُک ِّ َشيء  ، َو ال َحَفکَّ  .8724 ، کنز العما« َحَفکَّ

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/24012423
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رسد اما موضوع  اند، مضحک به نظر می و چوب برای کسانی که هزاران سا  بعد به دنیا آمده
برداشتن از پرستِ   های گذشته، ررو  از همین ادراک باط  و کفرآمیز و دست امتامتحان 

هـای عقالنـی و  که موضوع امتحان در دوران حاضر، نفـی بت امور محسوس بوده؛ کما این
ی  اا امـروزین دربـارهحصوراکاا عق  است و آیندگان با شنیدن برری دوری از پرست  ادر

کـه رطابـاا  رداشناسی حعجح رواهند کرد. رصوصًا با حوجـه بـه اینمباحث موجود در 
ی معصومین پیرامون رداپرستی، همگان را به حوجه به جریان آیاا الهی  قرآنی و بیاناا ائّمه

حوانند از آن بهـره ببرنـد زیـرا  ها نیز می ن عقالنیتحری کنند به نحوی که حتی پایین دعوا می
شوند و به عدالت و عامالِن به آن  حمامی آحاد بشر در مواجهه با ظلم از عامالِن آن متنفر می

ی الهی است. لذا یکـی  می  دارند که این به معنای حوجه فطرِی همه به دررش  و نوِر اراده
قرآن و حتی نگاه کردن بـه رطـوط مصـحف،  های مذکور برای قرائت های ثواب از حکمت

ایجاد این فرهنگ در میان مسلمین است که معرفت الهی حنها از قـرآن و مترجمـان آن قابـ  
ارذ است. زیرا آیاا قرآن در موضوع رداشناسی، مبتنی بر بیان برنامه و مدیریت و ربوبیت 

 کند. دعوا میذاا، به جریان فع  الهی  و هدایت الهی است و به جای اشاره به
شـود و در  ی هدی حعریـف می ی ائّمه بنابراین نظام رلقت به جریان مشّیت الهی و اراده

داده شده  حأثیری  ی ابلیا و کفار و منافقین نیز اجازه ی منمنین و اراده دار دنیا، به جریان اراده
شـود و  است. در این صـورا، عّلیـت و نسـبت و حناسـح بـر اسـاس فاعلیـت ححلیـ  می

گـردد. البتـه در معـارف موجـود  باز می اکرم نبیی الهی و  ستحکام و قوام قانون نیز به ارادها
در قالح قوانین عّلی و معلولی حبیین شود امـا  انبیاحالش شده حا به هر نحو ممکن، معجزاا 

االمریـه  ی الهی، منوط و مشروط به عّلیت و محکوِم قوانین نفا باید دانست که جریان اراده
ارتیار ححت علیت حفسـیر ی موجود در حوزه،  ده و نیست و نخواهد بود. گرچه در فلسفهنبو

در معلـو  جریـان جبـری علـت  ،که علیت شود؛ غاف  از این دانسته می «العلة جزء»شده و 
اما در مبنای مختـار در  و این حعریف، با ارتیار قاب  جما نبوده و نقیضین هم هستند. است
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سوزاند حا زمانی کـه رـدای  گیرند: لذا آح  می این دو مفهوم در یک دستگاه واحد جای می
اراده کنند و اال نخواهد سوزاند یا زمین مستقّر است حا زمانی که ردا  )ص(اکرم نبیمتعا  و 

اراده کند و اال قارون را رواهد بلعید. پا بـا نفـی درک از ذاا، مخلـوق بـرای پرسـت  بـا 
کنـد و  حصـرفی الهـی در او  ا مواجه است و به آن حعّلـع و کشـ  دارد حـا ارادهی رد اراده

ی ابلـیا در رـود باشـد، در حـا   اراده حصـرفظرفیت او را ارحقاء بخشد اما اگر مای  بـه 
کننـد،  پرست  ابلیا است. در این صورا، روایاحی که دین را به حّح و بغـض حعریـف می

یـافتن بـر  ردا در ظرفیـت رـود و حکام  حصرفی که به کند زیرا کس حوضیح دقیقی پیدا می
اساس مشّیت او عالقه دارد، در حا  پرست  رداسـت. البتـه ایـن عالقـه و کشـ ، دارای 

 1مناسکی است که ریشه در امر و نهی ردای حعالی دارد.

های اصلیِ افعال خدای متعال  سرفصل عنوان به« خالقیت، ربوبیت و هدایت» .5

 نظام والیت هر اسا  فلسفب و تحلیل آنها

و به  با نفی درک از ذاا الهی، باید به بحث از درک نسبت به فع  حضرا حع پردارت
اسـت. « رالقیـت، ربوبیـت و هـدایت»مهمترین اوصاِف فع  ردای متعا ،  رسد نظر می

 . البتـهکنـد است و عدم را به وجود حبـدی  می« رالع»اواًل  عظمته یعنی حضرا حع جلت

                                                           
، بطالن ادعاهای مسلک منحرف وهابیت در مورد حوحید و پرسـت  رـالص و احهـام ا حوضیحاا فوقب. 6

ای حاّم از پرست  رـدای  شود زیرا فعلی مانند نماز که نمونه بیت نیز روشن می شرک و کفر به محّبین اه 
ی رـدا(  مانند ایستادن بر روی زمین، رو کردن به سوی سنگ )رانه مادیمتعا  است، وابسته به اموری 

های  کـردن اسـتخوان بر زبان آوردن ذکر از طریع حرکیح صدای حنجره با هوا، پوشیدن لباس سـاحر، رم
بدن در رکوع، گذاشتن سر بر زمین در سجده و... است. پا حتی برای عبـادا و پرسـت  رـالص نیـز 

اند که حضرا  از طرف ردا به ما ربر داده انبیاسم و... را واسطه قرار داد چون الجرم باید زمین، هوا، ج
بـدن یـک انسـان و فعـ  و  مادیهای  حع جلت عظمته این افعا  را از ما رواسته است. حا  آیا حرکت

انفعاالا زمین و هوا و... ارزش بیشتری دارد حا برای پرست  ردا واسطه شود یـا ذواا پـاک و مقـّدس 
اند و بـرای رضـای الهـی،  اجمعین که از سوی ردای حعالی انتخـاب شـده علیهم الله ین صلواامعصوم

 اند؟! باالحرین سطح از فداکاری و ایثار را محقع کرده
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، درکی از حبدی  عدم به وجود حوسط ردای حعـالی نـدارد )ص(اکرم نبیقی حتی هی  مخلو
ثانیًا از آنجا کـه مخلـوق، امـری  ت و فعِ  رالقیت، منحصر به اوست.زیرا رالع، واحد اس

است؛ یعنی مخلوق را در جهت رشد و حکام ، پـرورش « رّب »مرّکح بوده و بسیط نیست، 
پذیرش عهد حوسط انسان و جّن و امکان ایمـان  دلی  بهثًا کند. ثال دهد و آن را ربوبیت می می

کنـد حـا  هـدایت می است؛ یعنی بندگان رود را« هادی»یا طغیان در این دنیا، ردای متعا  
لبته مخلوقاا جدا و منفّک از یکدیگر نیستند بلکه در یـک مجموعـه و . اوارد بهشت شوند

( می  اکرم نبی)امیرالمنمنین( باید به مخلوق او  )گیرند. لذا مخلوق دوم  نظام واحد قرار می
کـه مخلـوق او   و کش  و حعّلع داشته باشد و اال مجموعه شک  نخواهد گرفـت؛ همچنان

کشِ  مخلوق دوم را بپذیرد و در آن فاعلیت کند و همین رونـد در مخلوقـاا بعـدی باید می  و 
 عنـوان بـه اکـرم نبیاا به محور نظام )یابد. پا رلع حوسط ردای متعا  و حعلع مخلوق حداوم می

مخلوق او ( و فاعلیِت محور نظام در مخلوقاا، سه فعلـی هسـتند کـه نظـام رلقـت را شـک  
ماندن مخلوقاا در نظام رلقت، هم فع  ردای متعا  الزم اسـت و  دهند. در واقا برای باقی می

لوقاا بر اساس مناسکی ی بعد، حمامی مخ ضرورا دارد حا در مرحله )ص(اکرم نبیهم فاعلیت 
 یـتعلاکند، به رشد و حکام  برسند. در نتیجه، حمامی امـور در نظـام ف می معینکه ردای متعا  

 زنی بپردازد. حواند رار  از این فضا به گمانه شود و عق  غیرمعصوم نمی ححلی  می
ی  حا  که نور پیامبر اکرم در مجرای جریان ربوبیِت حضـرا حـع حضـور دارد و اراده

ان ظرفیـت حواند بر اساس همـ نورانی او در حمامی مخلوقاا جاری است، این فاعلیت نمی
ی ایشان در هر مخلوقی که به عـاَلم  د بلکه برای حضور ارادهکن فاعلیتاولیه که رلع شده، 

شود، ظرفیت آن نور مطهر باید ارحقاء پیدا کند که این مطلـح، حبیینـی فلسـفی از  اضافه می
دهـد کـه چـرا در  کند و نشان می ارائه می محمد و آ  محمدای متعا  بر صلواا دائمی رد

حّد و حصر بیان شده ـ صلواا  ای بی مقوله عنوان بهادعیه، همانند حسبیح ردای متعا  ـ که 
بر حضرا رسو  نیز رار  از عدد و اندازه معرفی شده است. بنـابراین در جریـان ربوبیـت 
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بـه  متقـوماست و حضـور ایشـان در ایـن عرصـه،  اکرم نبیی  هی ردا مقّدم بر اراد نیز، اراده
حرین  عاقـ کـه ی معصـومین  مشّیت الهی و مجرایی برای آن است. در واقـا پیـامبر و ائّمـه

ی رـود را در  اراده اما اند، ها قرار گرفته که در باالحرین ظرفیت رغم آن علی ،مخلوقاا هستند
کننـد و رواسـت و شـاء  بًا از ارتیار رود رفا ید میانگارند و مرحّ  برابر مشّیت الهی هی  می

 ی هــدی کــه حضــرا رســو  و امیرالمــنمنین و ائّمــه نماینــد. کمــا این الهــی را طلــح می
التـاّمین فـی »حعـابیری ماننـد ، مظهر حاّم عشع به ردای متعـا  هسـتند و لـذا السالم علیهم

ی  امعه کبیره هستند کـه بایـد ریشـهدر زیارا ج« الله، ارکانًا لتوحیدهةالله، محاّ  مشیةمحبّ 
اعتقاداا حّقه را شک  دهند و عقالنیت غیرمعصوم شأن و جایگاهی برای ادعای اشراف بر 
دستگاه الهی و اثباا آن را ندارد. بلکه علومی هماننـد منطـع، فلسـفه، اصـو  و... زمـانی 

 باشند. )ع(مینری به آستان مقدس معصوگزاای برای نوکری و ردمت د که وسیلهمحترم هستن

فلسفه غرب و اثبات انحالل مراتب  ، مبنای تحلیل مادی از حیات در«تنازع بقاء». 4/5

 در فلسفه نظام والیت مخلوق ارتقای ظرفیتخلقت در طبقات باالتر برای 

راحـح در طبقـاا و سلسـله م حوان حوضیح جدیدی پیرامـون بر اساس آنچه گذشت، می
اصـ  در حیـاا شـنارته  عنوان بـه. در مبانی غربی، حنازع بـرای بقـاء ارائه کردنظام رلقت 

گردد. لذا در ایـن  ی آن از نظر زیستی و طبیعی، به رفتار حیواناا مستند می شود و ریشه می
روی  پی شود که حنها راه  ی جبری حلّقی می یک جامعه عنوان بهی انسانی نیز  رویکرد، جامعه

الهی نیست. یعنی  حقایعنفی ارتیار و دین و  زی آن، چیزی ج یجهآن، حنازع برای بقاست که نت
ها در یکـدیگر از  ها و انحـال  انسـان انحال  گیاهان در حیواناا و انحال  حیواناا در انسان

، به معنای حنازع و درندگی و حجاوز و حرص و حکالح بر سر دنیاست که همواره بـا مادیمنظر 
شود. این در حالی است کـه در  جبری و محتوم محسوب می درد و رنج همراه شده و یک روند

دوران مطلوب حیاا بشری، هی  اثری از حنازع و حجاوز و قتـ  و کشـتار  عنوان بهعاَلم رجعت 
. اما رواهد گرفتبر مبنای حعاون و همدلی و برادری و صلح شک   جامعه دینینخواهد بود و 
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هـای زیـادی در آن    طغیان همراه شده و جنایتدر این دنیا که زندگی با هوای نفا و ظلم اه
 کنند. گونه نیست که کفار ادعا می رخ داده نیز، حقیقت آن

هـای پـی   ای که عق  متعّبد به آن دست یافته، ححلی  دیگـری از انحال  در واقا فلسفه
مثـا ، یـک فـرض ایـن اسـت کـه  عنوان بهداند.  می لذاگفته دارد و آن را در جهت رشد و 

که ذبح شود و به روراک انسان حبدی  گردد، عمری جاودان پیدا کند و از  د به جای آنگوسفن
ببرد و در این منزلت باقی بماند؛ اما فرض دیگـر آن اسـت کـه بـا  لذازندگی حیوانی رود 

شدن آن حوسط منمن و حبدی  شدن به سلولی برای انسان، گوسـفند از  ذبح گوسفند و رورده
را از منزلـت  لـذاجزئـی از یـک انسـان، بهجـت و  عنوان بـهه و منزلت حیوانی رار  شد

انسانی رواهد چشید. یعنی در سیر حبدی  رود در بـدن انسـان، بـه نیرویـی جسـمی بـرای 
لت، به زحبدی  رواهد شد و از این من)ع( ردمت انسان منمن به ساحت مقدس معصومین 

فندی کـه هـزاران سـا  عمـر معرفت واالحری از آن بزرگواران دست رواهد یافت. پا گوس
را درک کنـد و بـه چنـان  لـذاحواند سطوح بـاالحری از بهجـت و  گاه نمی داشته باشد، هی 

واحـد  کـ یـک  عنوان بـهمعرفتی برسد اما هنگامی که به غذای انسان حبدی  شـود ـ گرچـه 
« یحیوان ک »گردد ـ اما از منزلِت  شود و به اجزاء و قطعاا مختلفی حقسیم می شنارته نمی

چشـد.  یابـد و سـطح جدیـدی از رشـد و ابتهـا  را می می ارحقـا« جزء انسـانی»به منزلِت 
ـــهادا می ـــه ش ـــه ب ـــانی ک ـــین انس ـــه همچن ـــدای ائّم ـــا ف ـــد، در واق ـــدی  رس ی ه

اجمعین شده و با ررو  از منزلت انسان غیرمعصوم، به سـلولی از وجـود  علیهم الله صلواا
به مراحح بسـیار بـاالحری از رشـد و قـرب را وجـدان  شود و مقّدس انسان معصوم حبدی  می

اسـت، ارـتالف پتانسـی  « حرّکح»ی حیاا برای مخلوق  کند. پا از آنجا که حّد اولیه می
ناپذیر اسـت و بـرای ایجـاد حیـاا و حـداوم آن، حمـامی  برای جریان حرکت، امری اجتناب

رد: از وجـود آب و هایی که حوسط ردای متعـا  رلـع شـده، ضـرورا دا ها و منزلت نق 
رــاک و آســمان و زمــین حــا وجــود حیوانــاا و گیاهــان و... . حتــی بــرای ححقــع عبــادِا 
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در این دنیا، وجود هوا ضرورا دارد حا ایشان بتواند ذکر حکبیر و حهلیـ  را بـه  )ص(اکرم نبی
 گاهدر پیشـ لذاروی آن بایستد و نماز بگزارد.  زبان آورد و وجود زمین الزم است حا ایشان بر

ردای متعا ، حمامی مخلوقاا اعّم از زن و مرد و سیاه و سفید و نباا و حیوان و... مساوی 
کـت و حرکیـح و رشـد هستند؛ از این جهت که حیاا آنها برای نظـام رلقـت و جریـان حر

ی  ی موجـوداا، کامـ  و بـدون نقـص بـوده و همـه رلقـت اولیـه رو از اینضرورا دارد. 
که جزئی  ر سطح باالحر و نی  به ظرفیت برحر دارند و نسبت به اینموجوداا می  به انحال  د

ی کفـار و  که هنگامی که مورد اسـتفاده از منمنین یا معصومین شوند، کش  دارند؛ کما این
آینـد. در  گیرند، مای  به حرکیح نیستند و طبع برری روایـاا بـه نالـه در می منافقین قرار می

شدن گیاهان و... به حبا گناهـان بشـر و  حیواناا و مسموم شدن نتیجه، اموری از قبی  موذی
 آثار حکوینِی آن حاد  شده که این مطلح در روایاا زیادی مورد اشاره قرار گرفته است.

 «س و ، مراحل و مقاطعِ» رفتار انسان درمبنای  عنوان به، پرستش خدای متعال .2/5

 نظام خلقت

متعا  هسـتند و  ردای ای برای ححقع پرست  های حکوینی، زمینه در واقا حمامی منزلت
ی امور حیوانی و امور انسـانی حقسـیم کـرد بلکـه در  نباید افعا  و رفتار انسان را به دو دسته

شود و لذا حین عقـد  دستگاه الهی، حتی روابط جنسی نیز بستری برای عبادا محسوب می
لـی یبرری محّبین به دالی وارد شده است. گرچه ممکن است راصو زمان زفاف و... آداب 

، ادراک و رفتـار )ع(ی معصـومین به چنین درکی دست پیدا نکننـد امـا بزرگـان دیـن و ائّمـه
ظرفی برای رحمـت الهـی  مثابه بهمتفاوحی را در برابر حاریخ به نمای  گذاشتند و این امور را 

 ی کبـری یقهدانستند. لذا هنگامی که رسو  اکرم پا از شح زفاِف امیرالمـنمنین و صـّد  می
گونـه  کنند، هر دو نسبت به همسر رـود این ی دیگری سوا  می از آنان درباره علیهماالسالم

ی حصـرفدر واقا هر گونه حسخیر و  1«او را یاور روبی برای اطاعت ردا یافتم.»فرمایند:  می
                                                           

 .667، صفحه 49بحار االنوار، جلد . 6
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دهد، باعث استحکام بیشـتر در  که انسان منمن نسبت به همنوعان رود یا طبیعت انجام می
ی نظام والیت، هر ارحبـاط مکـانی بـرای  شود و بر اساس فلسفه ی او با مشّیت ردا می ابطهر

شدیدشدِن یک حعّلع زمانی است. بنابراین باید حوجـه داشـت کـه پاسـخ دقیـع بـه شـبهاا 
ون در مواردی از قبی  حنازع بقاء و جبر و... پا از صدها سا  به دست آمده و ناشـی از مادی

شـود و  مـدیریت می)عـج( عصـر  فت دینی است که حوسط حضـرا ولیحکام  حاریِخ معر
بـه بلـوغ برسـد و بـه  محمـدو آ   محمد امتحناسباا این مدیریت است که باعث شده حا 

 .حکومت دست پیدا کند و ادراکاحی متناسح با آن حولید شود



2 
برای  به یکدیگر« یتکم   کیفیت، اشتداد،» ی تقوم فلسفهضرورت 

فلسفه نظام » یها ییمقایسه توانا و طراحی سبک زندگی اسالمی
 این زمینه در «فلسفه صدرایی»با  «والیت

در دسهتگاه کفهر در مقابهل    « فلسفه کیفیهت »به  «فلسفه زیبایی»بازگشت  .4

 در دستگاه ایمان« خالق کیفیت»به « فلسفه زیبایی»بازگشت 

نیـز پردارـت؛  «ی کیفیـت فلسفه»رلقت، باید به بحث پیرامون عالوه بر حبیین از نظام 
ی جال ( که مبنای نظام رلقت بود و حعّلع حمامی  یعنی پا از بررسی قدرا و اراده )فلسفه

ی جمـا ( نیـز  کرد، بررسی کیفیت )فلسـفه را اثباا می)ص(  اکرم نبیی  موجوداا به اراده
های مختلفی در ایـن  البته کیفیتیری شود. م  جلوگضرورا دارد حا از انفعا  در موضا ع

ها و  هـا و پوشـیدنی دنیا وجود دارند اعّم از آسمان و زمین و دشت و باغ و بسـتان و روردنی
زیبارویان و... که بشر در وصف آنها شعرهای زیادی سروده و آثـار هنـری بسـیاری بـه جـا 

های دنیا و زندگی در آن زیباسـت و در میـان  ون نیز اعتقاد دارند که جلوهمادیگذاشته است. 
هـای دنیـوی را بـرای  ها و نعمت عموم نیز این مطلح معروف است که ردای متعا  زیبایی

مبنـا و  عنوان بـهحـوان ایـن مطلـح را  مندی منمنین از آنها رلع کرده است. حا  آیـا می بهره
گی اسالمی پذیرفت یا ریر؟ به عبارا دیگر دقت در معنـای ی سبک زند ای برای ارائه ریشه

امری ضروری است. چرا که اگر پاسخ دقیع « حع و باط »و « زشت و زیبا»، «بد و روب»
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ها و نعماِا این دنیا ارائه نشود و نسبت  لذاها و  ی بررورد با زیبایی ی نحوه و روشنی درباره
ی در جهت طراحـی سـبک زنـدگی مهممشکالا  این مسأله با اعتقاداا حّقه حبیین نگردد،

ی حروری الهی پیرامون کیفیت حولید ثروا و اطالع و قـدرا ایجـاد رواهـد  اسالمی و ارائه
و  انبیا و اولیـاهای که به  ها روشن رواهد کرد که نسبت شد. اما پاسخ صحیح به این پرس 

هایی گریـان و رسـته و  انانسـ عنوان بـهشود و در ضمن آن، ایـن بزرگـواران  منمنین داده می
 شوند، حا چه حّد دور از واقعیت است. حوجه به زیبایی و هنر معرفی می افسرده و بی

باره باید حوجه داشت کـه اواًل حقیقـت زیبـایی و زنـدگی زیبـا، در بهشـت او  و  در این
هایی کـه در بهشـت  لذاها و  یک از نعمت رسد. یعنی هی  بهشت دوم به ظهور و بروز می

های این  ها و نعمت بایی  به حضرا آدم و حضرا حوا اعطاء شده بود، قاب  مقایسه با زیاو
حابی و دلتنگی برای زندگی در  و لذا حضرا آدم پا از هبوط، همواره در حا  بی یستدنیا ن

ها و لّذاا در بهشت دوم ـ که پا از  برد. این در حالی است که زیبایی بهشت او  به سر می
های منفی و وفای به عهدی که در عـالم ذّر از انـا و جـّن  ن دنیا همراه با فاع زندگی در ای

گرفته شد، آغاز رواهد شد ـ قاب  مقایسه حتـی بـا بهشـت او  نیسـت و سـنخ نعمـاا در 
ی  سـابقه بهشت دوم ماهیتًا با نعماا بهشـت او  حفـاوا دارد. اساسـًا نعمـاا بـزرگ و بی

و جّن حاضر به پذیرش عهد در عالم ذّر و ورود به ایـن بهشت دوم بود که باعث شد حا انا 
 دنیا و زندگی همراه با مصیبت شوند.

ی  لذا طبع روایاا، اگر یک حار مو از حوریان بهشتی به اه  دنیا نشان داده شـود، همـه
ی  ی نور و زیبایی آن مدهوش رواهند شد. نظیر همـین مطالـح دربـاره اه  دنیا از مشاهده

ها و سایر ابعاد حیاا بهشتی نیز وارد شـده  ها، کاخ ها، غرفه ها، حخت یدنیها، نوش روراکی
است. حتی میزان ُعمر در این دنیا قاب  قیاس با عمر در عـاَلم آرـرا نیسـت و طبـع آیـاا 

ی هـزار سـا  )معـاد  حیـاا ده نسـ  از  قرآن، یک روز از عمر انسان در آن دنیا بـه انـدازه
سـن که بر حسح روایاا، ُعمـر بهشـتیان همـواره در  وه بر آنها( در این دنیاست! عال انسان
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و در حمـامی حیـاا بهشـتی و  1نشیند های آنها نمی ماند و گرد پیری بر چهره باقی میجوانی 
زندگی جاوید رود، غرق لذا و سرور هستند. این در حالی است که در این دنیا حتی اگـر 

های ناشـی از  م این زمان را در سختیاشخاص به عمر صدساله دست پیدا کنند، بخ  اعظ
ی طراوِا ایـن زنـدگی در حـدود بیسـت یـا  طفولیت یا سالمندی به سر رواهند برد و همه

بـه  مـادیسا  و محدود به سنین نوجوانی حا حدود چه  سالگی است. اما دنیای مدرن  سی
هـای  واقعیتکـه بـه  هایی از قبی  میزان امید به زندگی است بـدون آن دنبا  افزای  شارص

 .گفته حوجه نماید پی 
و در چه زمان  پا باید مشخص شود که زیبایی و کیفیت در چه نسبیتی و با چه مقیاسی

شود؟ یعنی پاسخ ما به کّفار آن است که زیبایی این دنیا و زندگی آن به  مالحظه می و مکانی
هـا در بهشـت او  و  تها و زیباحرین نعم لذاگردد بلکه بهترین  آنها باز نمی مادیحعاریف 

بهشت دوم قرار داده شده و حوسط ردای متعا  که سرپرست و ولّی ماسـت، آفریـده شـده و 
های الهـی در عـاَلم بـرزخ و  و منمنین هستند که با ایمان به ححقع وعـده انبیا و اولیالذا این 

ّذاا حقیـر آیند؛ نه کّفاری که به نعماا و ل قیامت، رواستار و طرفدار زیبایی به حساب می
و هایی حکوینی  و مقّربین به دستگاه الهی، از زیبایی انبیااند. عالوه بر این که  بسته این دنیا د 

ی آن طبـع نقـ ، بـه  مند بودند که هی  مخلوقی از آنها بهره نبرده کـه یـک نمونـه ظاهری بهره
  دنیـا همـواره ، اهـحقـایعرغم این  است. علی اکرم نبیرسیدِن بوی ُمشک از بدن مطّهر  مشام

و حجّمـالا آن در ایـن  مادیبرروردار نبودن از شکوه و جال   دلی  بهپیامبران و اولیاء الهی را 
هـای فاسـد و علیـ  رـود  دادند و زیبایی و زنـدگی زیبـا را بـا مقیاس دنیا مورد هجمه قرار می

شوند، حیـاا  میکه مرحکح انواع قبائح و کثافاا و مظالم  سنجیدند و هنوز هم با وجود آن می
ی  ــ بـا اسـتفاده از هـزاران شـبکه 2وصیف قرآنی همانند کف روی آب اسـترود را ـ که به ح
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دهند و همگان را نسبت به روض در دنیا حرغیح  ای در چشم مردم جهان زیبا جلوه می ماهواره
 اندازند. می انبیاهای بشر را به گردن دستگاه  ها و بدبختی کنند و مصائح و ناگواری می

ارتقهای  مبنای )حرکت به سمت رشد و آرامش ضرورت احتجاج با کفر در موضوع  .4/4

 انسانی( ظرفیت

نگری باید به آن پاسـخ  دیگری که در احتجا  با کفار مطرح است و منطع مجموعه  نکته
ی  شـدن بـا آنهـا )حخلیـه هـای مختلـف و حرکیح گوید، این اشکا  است که سیر در کیفیت

شـود زیـرا کیفیـت  ی آغاز حرکت منتهی می در انواع مختلف آن( در نهایت به نقطه شهواا
کردن حمام شهواا، باالرره کیفیـاا بـه پایـان  امری محدود است و حتی در صورا حجربه

شـدن کیفیـت و  رسند. عالوه بر این، اه  کفر اعتقادی به ردا ندارند و به حبا آن، اضافه می
حر این است که چنـین حرکتـی  معناست. البته حعبیر دقیع رای آنها بینعمت دیگر به این دنیا ب

شود بلکه منجر به سقوط فرد شده و گرفتاری او در ظلماا  ی آغاز نیز رتم نمی حتی به نقطه
 عنوان بهها را ضایا کرده و از ظرفیت کام  آنها بهره نبرده است. یعنی  را در پی آورده و نعمت

در  حنـوعنوشیدن آب عمع پیدا کند، رود را حجزیه کـرده و بـه سـراغ که در  مثا ، به جای آن
نیـز آرامـ  و قـرار نیافتـه و دچـار حـرص و  حنوعها رفته اما با استفاده از این همه  نوشیدنی

ی کفـر و سـردمداران  حشنگی و گرسنگی بیشتری شده است. یعنی واقعیت آن است که ائّمه
حـر  حر و حریص در باالحرین سطوح، هر روز ناآرام ی شهواا رود رغم حخلیه دنیاپرستی علی

ناپـذیر،  پرستی حوقف طلبی مداوم و شهوا حنوعوار و  حوان بر این روند دیوانه شوند. آیا می می
 و الهی که همواره در آرام  و زهـد یانبیا و اولیانهاد؟! این در حالی است که « زیبایی»نام 

شـدن  اند بلکه بـه عمیع نبوده مادیدر زندگی  حنوعدنبا   اند، به برده به سر می طمأنینه و وقار
 .کردند های الهی مبادرا می ز نعمتدر هر یک ا

 کیفیت و زیبایی خالقبرخاسته از  ،عمتنآرامش، رشد و اتمام  .2/4

حکیه  لذالذا برای احتراز از گرفتاری در کیفیاا، باید به مبدآ و موجد و رالع کیفیت و 
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و  لـذارسـند بلکـه بـاالحرین  کرد و در این صورا، نه حنها کیفیاا و لّذاا بـه پایـان نمی
رورد و ارحباط با کیفیاا به میزانی لذا  بهجت در مناجاا و ارحباط با ردای متعا  رقم می

آورند که در جهت ارحباط با رالع کیفیت قرار گیرند. البته این مقام معمواًل برای  و بهجت می
ی آن در این دنیا، در احادیـث معـرا  قابـ  مشـاهده  شود که نمونه حاص  می اوصیاو  انبیا

است اما حعمیم آن به عموم مردم، به سرفص  سوم حاریخ و دوران رجعت موکو  شده است. 
هـای آن بهـره  ها و بهجت لذاعصر نیز در این دنیا از این مقاماا و  حضرا ولی عام نواب

ها و حهدیـدهای سـنگین و  ر در برابر این حجم از فشارها و هجمهبرند و اال ححم  و صب می
شد و کفـار و منـافقین در مقابـ  آنهـا بـه حـا  عجـز و  پذیر نمی روزافزون برای آنان امکان

افتادند که این مقام ناشی از حوس  آنان به ساحت مقدس معصومین و اشک و  استیصا  نمی
بـدی  و  عاَلم آررا نیز با وجود حنّعمـاا بی انکسار آنان نسبت به مصائح عاشوراست. در

دهد که به زیارا  سابقه در بهشت، باالحرین ابتها  و سرور برای بهشتیان هنگامی رخ می بی
نائ  شوند که کیفیت و کّمیـت ایـن زیـارا، حـابا السالم  علیهمو سایر معصومین  اکرم نبی

محضر معصـومین در بهشـت  درجاا و طبقاا منمنین است؛ از کسانی که سالی یکبار به
و  )ص(اکـرم نبیشـوند حـا کسـانی کـه کـاخ بهشـتی آن در جـوار و همسـایگِی  مشرف می

 واقا شده است. )ع(امیرالمنمنین

 آرامش و تکامل به سمت مبنای خروج از سیر ؛هوای نفس .7/4

ا ه کند که این دنیـا بـرای انسـان مضمون بسیاری از آیاا و روایاا به این نکته اشاره می
محسـوب  و امتحـان فتنه عنوان اسباب بههایی از قبی  ما  و زن و فرزند  حزیین شده و نعمت

و مـنمنین را بـه  نیسـت این حوصیفاا بـه معنـای بـدی و زشـتِی نعمـاا دنیـوی 1شود. می
کند بلکه به این واقعیت اشاره دارد که انسان در  های این دنیا دعوا نمی دانستِن زیبایی زشت
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معرض امتحان قرار دارد و مبتال به هوای نفا است و هنگامی کـه هـوای نفـا  این دنیا در
ها شود، انسان را بـه سـوی لغـزش و شـقاوا و  ها و زیبایی مبدآ حرکت به سوی این نعمت

بستن بر حقیقـت و  دهد. در واقا حکیه به هوای نفا، موجح چشم آمیز سوق می رفتار جنون
 معـینها در این دنیا  امتها و  روح و فکر و جسم انسان شود و حناسباحی که برای واقعیت می

ی ابعـاد زنـدگی اسـت. در ایـن  ی آن، عدم حعـاد  در همـه کند که نتیجه شده، رعایت نمی
کردن لّذاا پایدار نیـز دچـار  صورا، انسان نه فقط برای زندگی دینی بلکه حتی برای دنبا 

ی رـود را رعایـت  ک ، حناسـباا معـدهشود؛ مانند کسی که با نوشیدن ال مانا و مشک  می
ذ دیگر شده است. لذا رـدای متعـا  ینکرده و باعث بیماری رود و محرومیت از برری لذا

های این دنیا دوری کنند و نسبت به آن زهد بورزنـد  حوصیه کرده حا از زرارف و زینت انبیابه 
ند. البته روشن است کـه ها باش حا الگو و پرچمداری برای زندگی الهی در مقاب  سایر انسان

گاه حرین انسان قریحه روش حرین آنان به نعماا الهی، همین بزرگواران و ذواا مقـّدس  ها و آ
کـه دیگـران را  کردنـد و بـرای آن هستند اما به باالحرین درجاا زهد و دوری از دنیا عم  می

ی هوای نفا و ها نمودند چون به پیچیدگی محفوظ بدارند، آنان را به همین روش حوصیه می
به باغ و بسـتان  اکرم نبیرو نق  شده هنگامی که  آثار سوء حبعیت از آن اشراف داشتند. از این

 فرمودند: در برابر من، به ذکر دنیا مبادرا نکنید! شدند، می دعوا می

پرچمهداران   در رفتهار « زهد، تحمل و صبر، هدایت»تعری  جالل و جمال به  .2

 کفر و نفاق از نظام گیری توحید برای دست

در نتیجه، حمامی ابعاد زندگی در این دنیا از روراک و پوشاک حا ازدوا  و حولیدنس  باید 
آرایی دستگاه ایمان در مقاب  دستگاه کفر و نفاق حلّقی شود حا اواًل  و نیرویی برای صف وسیله
کنـد و ثانیـًا از کفـار و  ی منمنین امکان بقاء و حداوم پیدا ی حوحید از بین نرود و جامعه کلمه

ی هدایت و نجاا و دوری از جهنم و نی  به بهشـت حتـی  گیری شود و زمینه منافقین دست
فراهم گردد. در واقا زندگی زیبا در این دنیا به معنای دعوا رـود و دیگـران بـه  اشقیابرای 
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ه بـه شوند ک هایی روب و زیبا محسوب می بهشت و رعایت حناسباا آن است. یعنی کیفیت
ها در راستای حسّلط بر هوای نفـا )درون( و مقابلـه بـا نظـام کفـر و نفـاق  امتها و  انسان

دینی و محیطی را برای حنّفا و حیـاا  امت)بیرون( کمک کنند و زمینه را برای حفاظت از 
حوان  اه  حوحید فراهم نمایند. حنها پا از این مرحله و با دستیابی به این قدرا است که می

های عملیه عم  کرد و به حالش برای جریان این احکـام ـ کـه احکـام  کام فقهِی رسالهبه اح
ها هستند ـ در زندگی اجتماعی مبادرا نمود. به عبارا دیگر، انـا و  امتها و  رشد انسان

زندگی )ابلیا و شیاطین( های منفی  اند که در این دنیا با فاع  جّن این عهد الهی را پذیرفته
ی رود از امتحاناا آن عبور نمایند و لذا زیبایی در رفتار ذواا مقّدسی قابـ   ادهکنند و با ار

اند و مردان کـارزار  مقاومت کرده مادیمشاهده است که در برابر طوفان شهواا و فشارهای 
دنیاپرستِی اه  طغیان و مظالم و مفاسد و مکائد آنان به وجود  دلی  بهاند که  ای شده و معرکه

اند که از سوی اه  ایمان سـر زده  هایی حن داده ها و نادانی به ححّم  بدسلیقگیآمده است و 
است. در واقا از آنجا که از ابتدای حاریخ حاکنون حتی یک روز هم نبـوده کـه درگیـری بـین 
دستگاه ایمان و دستگاه طغیان حعطی  شده باشد، حعریف زندگی در این دنیا بر غیرا نسبت 

ی الهی و رسـوالنی کـه بـرای ححقـع ایـن برنامـه فرسـتاده  و برنامهبه پرست  ردای متعا  
ها برای منمنین به عـاَلم آرـرا موکـو   ها و راحتی لذاها و  اند، استوار شده و روشی شده

 گردیده است.

مبنای تعری  از کیفیت و زیبایی  عنوان به، ها و افراد امت «ایثار، نجاتِ پرستش،» .4/2

 در دار دنیا

شـود، بایـد بـه  گر یک حعریف صحیح از زیبایی و زشتی در این دنیـا دنبـا  میبنابراین ا
اند این دنیـا بـرای مـنمن  که فرموده 1از این دنیا حوجه کرد  )ع( حوصیف حضراا معصومین
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در واقا زیبایی در زندان )دنیا(، وصف رفتـار  بهشت است. مثابه بهزندان و برای کافر  مثابه به
ها مشـغو  مقاومـت هسـتند و  رغم فشارها و محـدودیت کسانی است که حا روز آرر و علی

دررشـند و  حرین شرایط همانند رورشید می دارند و در سخت دست از اعتقاداا حّقه برنمی
آنها بر حارک حـاریخ حـک ها، نام مبارک  ی کفار و منافقین بر حکومت با وجود حسلط و غلبه

مداوم افزون شده و در بهشت، به  صورا بهشده و نورانیت آنها در عاَلم رجعت و عاَلم بزرخ 
زنند  هایی چون نور رورشید و ماه و ستارگان را کنار می نورهایی حبدی  رواهند شد که واسطه

َهاَوَآش  »گیرند و به حکم  و مستقیمًا مبدآ رزق و حیاا بهشتیان قرار می ُض ِبُنوِر َربِّ ر 
َ  1«َرَقِت اْل 

و اولیاء الهی است کـه  انبیاکنند. زیبایی، حوصیف استقامت  همگان را از نور رود متنّعم می
ها و اوصاف را به این بزرگواران  اند و بدحرین نسبت حمامی اه  دنیا با آنها مخالف یا معارض

ای حردیـد  الهـی و راه رـود ذره کننـد امـا ایـن ذواا مقـّدس در حقانیـت اوامـر منتسح می
ایستند و با مظلومیت و بذ  جـان یـا  های حاریک و باط  می کنند و در برابر حمامی اراده نمی

ها در حـالی  ی این برند. همه های الهی را به پی  می با نصرا و پیروزی، روند ححقع آرمان
ی ردای متعا  ححـت  ههای حکوینی به اراد است که آب و هوا و زمین و راک و سایر قدرا

اند اما به جای حکیـه  زدنی قادر بر نابودی دشمنان رود بوده هم به بوده و در چشم انبیاحسخیر 
انـد و  ی ردای متعا  برای مدیریت عـاَلم داده ها، د  به حکمت الهی و برنامه به این قدرا

های  مـهانـد و بـه مقابلـه بـا هج رواست رود را بر محور شاء حضرا حع هماهنـگ کرده
اند و در حالت جنگ، صلح، زندان، حبعید، شهادا و... در  ی هواپرستان پردارته جانبه همه

اند. آیـا ایـن زیبـایِی انسـانی و معنـوی کـه از  او  ححّم  و صبر و ایثار و آرام  قرار داشـته
های حکوینی که دستاویزی بـرای حیـاا حیـوانی  گیرد، با زیبایی های نورانی نشأا می اراده

 رار گرفته قاب  مقایسه است؟ق
پا هی  وصف و کیفیتی در این دنیا ذاحًا روب یـا بـد نیسـت بلکـه حمـامی اوصـاف و 

                                                           
 .13. سوره زمر، آیه 6



706  سبک زندگی 

یابند و زیبایی و زشتی و روبی و بدی آنها در ارحبـاط  کیفیاا در یک جهت راص حعّین می
هـوای  شود که این دنیا دار امتحان است و انسان در درگیری دائم با با این مطلح حعریف می

ها  ی انسان شده حوسط اه  طغیان قرار دارد. لذا حتی نطفه نفا درونی و محیط بیرونِی سارته
در این دنیا، یا در صلح والدین منمن جای گرفته و یا در صلح والـدین کـافر و منـافع و یـک 

پـرورش  آلود کودک از بدو حولد حا سّن بلوغ، متأثر از پدر و مادر رود یا به نحو کفرآمیز و نفـاق
ی  قـوهشود. بعد از سّن بلـوغ و بـا اعطـای  منمنانه و نورانی حربیت می صورا بهکند یا  پیدا می

گیری رود، یا ححت مدیریت دستگاه کفر و نفاق قرار  ارتیار نیز افراد به حسح گزین  و جهت
دارِی  جهـتپذیرند. البته کفار به دنبا  این هستند کـه  گیرند و یا والیت دستگاه الهی را می می

بازی با دنیا( منحصـر نماینـد و متأسـفانه  زندگی دنیا را انکار کنند و آن را به یک جهت )عشع
ی  طرفی نسبت به جریان عقیـده دانستِن شرور، موضا بی ی موجود نیز با عدمی منطع و فلسفه

 نماید. باط  در حمامی موضوعاا عینی و اجتماعی را امضاء می

واگهذاری   صهدرایی، موجهب  فلسهفه   در« کیفیهت  هفلسف» نظری از تحلیل .7

 یغرببه سبک زندگی  ساختارها

از امـور مجـّرد  غیـر از ایـن دنیـا حوزه، عاَلم آررا و سـایر عـوالم فلسفیدر ادراکاا 
مـاده عاَلم  عنوان بهمحسوب شده و لذا بحث از کیفیت در آن قاب  طرح نیست. اما این دنیا 

شود و با عدمی دانستِن شرور جـاری در آن،  نظری حعریف می صورا بهو کیفیت  شدهحلقی 
 گردد. ی عینیت عماًل به کفار واگذار می ها در صحنه کیفیت

دانستِن شرور  نباید با انفعا  در برابر کفر مدرنیته، گمان کنند که با عدمی در واقا منمنین
فت. آیـا ایـن حجـم از حوان پاسخ صحیحی برای مسائ  فلسفی و عقالنی یا در این دنیا، می

داشته شده و  جنایاا و کشتارهایی که حوسط کفار و منافقین از گذشته حا امروز بر منمنین روا
ی ایمان قرار داشـتند، امـوری عـدمی  و مجروحانی که در جبهه اسراو  شمار شهدا حعداد بی

علمیه به های  ی که عقالنیت منطقی و فلسفِی موجود در حوزهمهمهستند؟! در واقا اشکا  
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های عینـی اسـت؛ زیـرا  صرف به ارذ وجـه اشـتراک ذهنـی از پدیـدهی احکاآن مبتال شده، 
شـبهاا و  حـ هنگامی که به ارذ وجه اشتراک میان حع و باط  مبادرا شود، آنگاه برای 

امر عدمی حلّقی رواهنـد شـد. البتـه ارـذ وجـه  مثابه بهفرار از اشکاالا، الجرم امور باط  
بندی اطالعاا ضرورا بوده و برای جد  با مذاهح  بندی مفاهیم و دسته بقهاشتراک برای ط

گیری الهـی در آن کفایـت  فاسد کارآمدی داشته امـا بـرای کنتـر  عینیـت و جریـان جهـت
ای علمی برای جریان اعتقاداا در عمـ  اجتمـاعی و مـدیریت  حواند پشتوانه کند و نمی نمی

اسالمی حبدی  شود. لذا واقعیت آن اسـت کـه  حمدناحی ای برای طر نظام قرار گیرد و به پایه
در عاَلم رار  هستند با این حفاوا که قرآن کـریم، باطـ  را  حأثیرهم حع و هم باط  دارای 

نامیده و حـع  3دانسته و آن را کید ضعیف شیطان 2ی عنکبوا و رانه 1همانند کف روی آب
ی مـنمنین و ابـزار عقالنـی آنـان  دهحشبیه کرده است. اما ضـعف در ارا 4را به طالی رالص

 باعث شده حا جهان اسالم در برابر کفر و استکبار جهانی دچار مشک  شود.
ی انعام )جع  الظلماا و  ی او  سوره از سوی دیگر در ادبیاا وحی و منابا دینی مانند آیه

شده و  النور( و دعای سماا )و رلقت بها الظلمه(، بر َرلع ظلمت حوسط ردای متعا  حأکید
این شبهه را پدید آورده که رلع ظلمت و آفرین  امور باط  حوسط ردای متعا ، مالزم با جبر 

وند رراسـانی در کتـاب ای است که بزرگانی همانند مرحوم آر ی جبر، شبهه است. البته شبهه
رسد این مشـک  ناشـی از  ولی به نظر می 5آن حصریح کرده ح االصو  نیز بر ناحوانی در  ةکفای

ضعف در مبانی فلسفی و منطقِی موجود است و اال وجود ظلم و حجاوز در این عـاَلم ـ کـه بـا 
 شود. جبر منافاا دارد ـ از امور وجدانی برای حمام آحاد بشر محسوب می

                                                           
 .67. سوره رعد، آیه 6

 .46. سوره عنکبوا، آیه 9
 .71. سوره نساء، آیه 9
 .67آیه  . سوره رعد،4

 .، چاپ منسسه آ  بیت15االصو ، صفحه  . شبهة الجبر و دفعها؛ کفایة8
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 . توانایی فلسفه نظام والیت در مقابله با فرهنگ مادی مدرنیته4/7

را  )ص(اکـرم نبیمتعا  ابتدائًا نـور  اما در پاسخ به این شبهه باید حوجه داشت که ردای
رلع کرده و سپا با گذشت هزاران سا ، ظلمت را آفریده است زیرا رلـِع همزمـان نـور و 
ظلمت و ححقع آن در وجود پیامبر اسالم، با عصمت آن ذاا مقّدس حنـافی دارد. امـا رلـِع 

ظلمت و اوصاف رذیله، رها و بریده و منفک از نظام رلقت نیست بلکه ظلمت نیـز  «اسم»
ی آفرین  آن، متعّلع به نظام رلقت شده است. اما ظلمت و ارالق رذیلـه، اولـین  در مرحبه

بار زمانی جریان پیدا کرد که ابلیا سر به عصیان گذاشت و بر حضرا آدم سجده نکـرد و 
آلود دست بزند، محقع رواهد شد. بنابراین  ای که به فاعلیت گناه جریان این اسم در هر اراده

و سرپرسـتی آن، حوسـط « ربوبیت»اسم ظلمت حوسط ردای متعا  انجام شده اما « َرلِع »
قرار رواهند گرفـت ـ انجـام « فلع»ی کفر و نفاق ـ که طبع روایاا در جهنم و در چاه  ائّمه
کننـد و بـه  ظلمـت، آیـین و دیـن ارتـراع می شود و سپا همین عناصر هستند که بـرای می

در دستگاه ردای « هدایت»نمایند که متناظر با  سازی برای ارالق رذیله مبادرا می فرهنگ
 متعا  است.

اسـم ظلمـت )فاعـ  منفـی( حوسـط رـدای  ی رلقـِت  که فلسفه باید حوجه داشتالبته 
ناشی  بالء و مصائِح  ححم  زیرا است؛« نعمت فوق نعمت»و « حکام  فوق حکام »متعا ، 
کنـده از درد و فشـار، مقیـاس  حقربو  های منفی فاع  از رفتار به ردای متعـا  در محـیط آ

و شهدا و  و علما اوصیاو  انبیاکند. به عبارا دیگر مجاهداا  اعطاء به مخلوق را دگرگون می
در دفـاع از های آنـان  و مقابلـه بـا هجمـه ی نار ائّمه نجاا و هدایتن برای شیعیان و محّبی

هـای بهشـت او   هایی را متوجه آنان رواهد کرد کـه ماهیتـًا بـا نعمت دستگاه الهی، نعمت
ظلمت و طغیان حوسط ابلیا و اصحاب  حفاوا دارد و قاب  مقایسه با آن نیست. اما ربوبیِت 

ی آن، حولید حناسـباا  ریزی و مهندسِی دستگاه کفر و نفاق است که نتیجه فلع، به معنای پی
یت این دستگاه مسنوللذا  .دنیارواهی در این جهت رواهد بودمت و سارت آیین و دیِن ظل
شـان دارد. امـا عاقبـت  ی آنان اسـت و رلـود در جهـنم، ریشـه در ارتیـار ظلمانی عهده به
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رورد بلکه ردای متعا  در این دنیا، این  دفعی رقم نمی صورا بهوحشتناک آنان در جهنم، 
و چهـارده  اوصـیاو  انبیـادهد کـه همانـا  کفر و نفاق قرار می باِن بیماریرا در برابر طبی اشقیا

 صورا به، اشقیامعصوم و برری علمای غیرمعصوم هستند. این طبابت و حالش برای نجاا 
ی نار  نظیر فرستادگان الهی است که ائّمه شود بلکه افعا  و رفتار بی نظری و ذهنی انجام نمی

کند. یعنی بـا وجـود  ت را بر آنان حمام میحجرساند و  ه عجز میو طغیان را منفع  کرده و ب
گـاه از ایـن  اشـقیاآنان است و  اوصیاو  انبیاکه حمام عالم در ارتیار و ححت حسخیر  این نیـز آ

گذارند حـا  حقیقت هستند، بیشترین صبر و ححّم  و باالحرین حلم و بردباری را به نمای  می
تـرفین و مسـتکبرین محقـع شـود و بهتـرین شـرایط بـرای اعلی مراحِح فرصت و امها  به م

هایی مانند رفتـار حـّر  نادر در نمونه صورا بهی آنان فراهم آید که این احفاق  بازگشت و حوبه
 بن زیاد در روز عاشورا محقع شده است. ی سپاه عبیدالله فرمانده عنوان به

عصـر  ولی حضرا عام نواباین روند در دوران غیبت و در او  شهواا مدرن و حوسط 
یابد زیرا کفر و استکبار جهانی در حوادثی مانند طوفان شن در صحرای طبا  نیز ححقع می

شـود و بـه  های میدانی بین منمنین و کفار از امدادهای غیبی ردا بـاربر می و سایر درگیری
یمـان ا ،سای کفـر و نفـاقؤبرد اما همانند اکثریت ر همراهی حکوین با دستگاه ایمان پی می

 1دهند. البته افرادی همانند شهید ادواردو آنیلی آورند و به جنگ و عناد و انکار ادامه می نمی
یـافتن در  دار و پرورش شدن از پدرومادر صهیونیسـت و سـرمایه رغم زاده نیز هستند که علی

رد و آو مندی از باالحرین درجاا رفاه و شهوا، به نور قرآن رو می و بهره مادیمحیطی کاماًل 
شود و از حقوق مردم فلسـطین دفـاع  جذب جاذبه و جما  الهِی نظام جمهوری اسالمی می

                                                           
درنیویورک از پدری ایتالیایی و مادری یهودی پا به عرصه دنیا گذاشـت.  ۰۱۲۱ژوئن  ۶ر د نیلیآادواردو . 6

جاا  تالیـایی بـود. وی مالـک کاررانـه، مـرد ثروحمنـد و معـروف ای«جیـووانی آنیلـی»پدرش سـناحور 
 ، شـرکت، و، بـه همـراه چنـدین کاررانـهسازی فیاا، فراری، المبورگینی، النچیا، آلفارمو و آیوک احومبی 
سفر کـرده و  ایران چند بار به ،پا از مسلمان و شیعه شدن ادواردوبود. و... ، باشگاه های پرحیراژ روزنامه

بـه  ۰۷۷۱آبـان  ۰۱ در و سـرانجام مند شـد و به ایشان و انقالب اسالمی عالقه دیدار کرد رمینی امام با
 .که به اعتقاد دوستان  به شهادا رسیده است طرز مشکوکی در ایتالیا به قت  رسید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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کنـد و  اش ایجـاد نمی رود و هی  حهدیدی، رللی در اراده کند و زیر بار هی  فشاری نمی می
 رسد. نهد و به شهادا می در این راه نورانی، جان رود را در طبع ارالص می

بیهت بهرای    بر اسا  فرهنگ قهرآن و اههل   «یتفلسفه کمّ»ضرورت بررسی  .1

 «ایمان نفاق، کفر،»مدیریت سه نظام 

 عنوان بهی جما (  ی جال ( و کیفیت )فلسفه پا از بحث پیرامون قدرا و اراده )فلسفه
ای دیگری که باید مورد بررسی قـرار گیـرد  مبنای طراحی سبک زندگی اسالمی، بحث ریشه

گیری اسـت یـا  ی امور معنوی قاب  اندازه شود قدر و اندازهاست حا روشن « ی کّمیت فلسفه»
هایی اشاره کرد که در شرع اسالم و حوسط شارع مقّدس  باره ابتدائًا باید به کّمیت ریر؟ در این

حوان به صـرِف کیفیـت حکیـه نمـود و  دهد که در امور معنوی نیز نمی مطرح شده و نشان می
نمونه، حعداد نمازهای یومیـه و رکعـاا آنهـا، حعـداد  نوانع بهکّمیت را مورد حوجه قرار نداد. 

 معـینزمانی که باید از مبطالا امساک کرد،  مداروزهایی که روزه در آنها واجح است و 
ی مکانی برای میقاا و مشـعر و عرفـاا  ، حد و حدود و اندازهحجشده است. همچنین در 

زمـان  مدارمی حعیین گردیده و مشخص شده و حعداد اشواط طواف و حعداد سنگریزه برای 
کـه نصـاب زکـاا و رمـا و  الزم برای وقوف در اماکن مقّدس بیان شده اسـت. کمـا این

های مربوط به ار  و دیه و حعداد شهود ذکر شده است. بنابراین در شرع، کیفیت بدون  نسبت
ن کّمیـت پیرامودقیع حشریا شده است.  صورا بهها  کّمیت مطرح نشده بلکه اعداد و اندازه

در امور حکوینی نیز بیاناحی از شارع مقدس به ما رسیده است؛ از قبی  هفت آسـمان، هفـت 
سا  از عالم آررا با هزار سـا  از عـالم دنیـا،  زمین، حعداد نگهبانان جهنم، برابربودن یک

 حعداد پیامبران، حعداد زنان برحر و... .
ارد کـه نـاظر بـه مـدیریت در حـا  نیز وجود د« شح قدر»عالوه بر این، در دین اسالم 

شود. در این شح، متناسح بـا  ی الهی مربوط می ححقِع ردای متعا  است و به جریان اراده
شود؛ یعنی اندازه و میزان قدرا  امور مختلفی حقدیر می« کفر، نفاق، ایمان»قدرا سه نظاِم 
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 معـینعـا  روشـن و ی ایمان، در نزد دسـتگاه رـدای مت زدن به جبهه کفر و نفاق برای ضربه
های آنان  برای مقابله با هجمه پرچمداران حوحیدو قدرحی که به  قوه است و در مقاب ، حو  و

ی در علم ربوبی دارد. پا اعداد و ارقام در نزد شارع حنها به حشریا معینشود، مقدار  عطا می
متعا  در عاَلم ریزی و مدیریت ردای  شود بلکه ابزاری برای برنامه ی محدود نمیکلاحکام 

ها است و علم الهی و نبوی و علوی به اندازه و مقداِر حمـامی  ها و اولویت و حعیین حخصیص
کنـد. در واقـا  ی الهـی در نظـام رلقـت فـراهم می مخلوقاا، زمینه را برای ححقـع برنامـه

« امر ک »شارص ما برای ارزیابی فهم از دین و ححقع آن، حوجه به شح قدر است که در آن 
ایشـان  عـام نایـحشود و باالحرین درک از این مقوله، به  ناز  می )عج(عصر ر حضرا ولیب

 صـورا به« ححقـع»بنـدی دقیـع در  و اولویت« رطابـاا»گردد حا فهم صحیح از  ام میاله
 ه شود.عامساالنه نصیح منزلت نیابت 

 طراحی سبک زندگی اسالمی برای «یتفلسفه کمّ» ضرورت بررسی عقالنیِ .5

ف و عق  غیرمعصـوم نیـز قابـ  بررسـی اسـت زیـرا حضـرا کلکّمیت از دیدگاه ماما 
شان در عاَلم جاری است. لذا علماء  صاحح دین زنده هستند و اراده عنوان به )عج(عصر ولی

و منمنین باید با ردمتگزاری به امام رود و طواف بر محـور ولـّی رـدا، رضـایت ایشـان را 
ها ضرورا دارد. اساسـًا افـراد و  ِی این ردماا و حالشجلح کنند و در این صورا، ارزیاب

ها ناگزیر از محاسبه و ارزیـابی هسـتند حـا روشـن  ها و حاکمیت امتها و اصناف و  رانواده
اند و بـر اسـاس  انـد و در طـّی مسـیر پیشـرفتی داشـته شود که آیا در مسیر رود بـاقی مانده

وشن است که ایـن ارزیـابی و محاسـبه حنهـا اند یا ریر؟ ر شده اقدام کرده های حعیین اولویت
هـا  شود بلکه در بسیاری از ایـن امـور، عقـ  بـه سـنج  کّمیت کیفی انجام نمی صورا به

شود  پردازد و این امر در مقیاس حاکمیت به برنامه و بودجه و الگوی حخصیص منتهی می می
ی علمی  الیت پیچیدهی نیازهای اجتماعی، به یک فع که طراحی آن برای حأمین همزماِن همه

هـا در همـین جهـت صـرف  باشـند، کّمیت مـادیو عقالنی وابسته است. البته اگر اهداف 
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 گردند. ها برای ححقع عبادا معین می شوند و اگر اهداف الهی باشند، کّمیت می

 بر مبنای« یتفلسفه کمّ»ظرفیت  عنوان به، «بندی درختی ی و طبقهمّشمارش ک» .4/5

 «من ق ارس ویی»

کـه کّمیـت حنهـا بـه کـّم  در بحث کّمیت، اشکالی بر منطع صوری وارد اسـت و آن این
انتزاعی منحصر نیست و جما و حفریع حتـی بـرای حشـخیص مصـلحت فـرد نیـز کفایـت 

عرفـی و بـر مبنـای علـم و  صورا بهکند. یعنی عموم مردم برای حشخیص مصالح رود  نمی
ها و سـایر لـوازمی کـه در رانـه  و نوشـیدنی ها قدرا محدود رود، حنها به شمردِن روراکی

پردازنـد و  کنند بلکه در جریان زندگی روزمّره به حصرف در عالم رار  می دارند، اکتفاء نمی
گـاهی از میـزان « عیار»این حصرف، نیازمنِد  است. به عبارا دیگر برای پخت یـک غـذا، آ

حجربـی  صورا بهپز باید سبزی و گوشت و لوبیای موجود در رانه کافی نیست بلکه یک آش
یا حخصصی بداند چه میزان گوشت و سبزی، چه مقدار آب و چه مقدار لوبیا را با چه حرحیح 

سـبزی بـه دسـت بیایـد و در غیـر  بندی باید با هم حرکیح کند حا غذایی بـه نـام قرمه و زمان
صـورا، ممکـن اســت حـالش او بـه هــدف رـود نرسـد و اعضــای رـانواده بـه جــای  این

 مواجه شوند.یا غذای سورته بزی، با آش س قرمه

من هق  » بهر مبنهای   «یتفلسفه کمّ»ظرفیت  عنوان به، «سازی برای تصرف نظام» .2/5

 «نگری مجموعه

نسبت بـین »ی  پا برای حصرف در رار ، کّمیت و ریاضیاحی الزم است که به مالحظه
ده و بـر اسـاس نگری کـه پـا از رنسـانا بـه وجـود آمـ پردازد و منطع مجموعه می« امور

 کند، بر همین مبنا شک  گرفته است. معادله حولید می« نسبیت»

 عنهوان  بهه ، «رساندن تصرفات در جهت واحد و کنترل دیگهر جههات   وحدت به» .7/5

 «من ق نظام والیت» مبنای رب «یتفلسفه کمّ»ظرفیت 

ام اا را در یـک نظـحصـرفعالوه بر این، منطع و ریاضیاحی نیـز الزم اسـت کـه حمـامی 
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ها و جوامـا بـا  نگری فاقد این حوانایی است. گرچـه انسـان هماهنگ کند که منطع مجموعه
دهند امـا  را انجام می حصرفحکیه به منطع جدید و کارآمدی آن، در هر زمان و مکان هزاران 

رسـند و بـا  ها در یک جهت و راسـتا هسـتند و بـر یـک مبنـا بـه وحـدا می حصرفآیا این 
ند یابد یا در حعارض با یکدیگر قرار دار قدرا انسان و جامعه اشتداد می همپوشانی بین آنها،

ی در عـاَلم رـار ، حصرفشوند؟! آیا هر نوع  می ها از یکدیگر ی بخ  همه ی و باعث حجزیه
امــری بهنجــار اســت؟! بــه عبــارا دیگــر منطــع غــرب و ســبک زنــدگی غربــی، قــدرا 

ــا حروری مجموعه ــازی دارد و ب ــیط  س ــر  آن در مح ــار  و کنت ــرف در ر ــرای حص ــازی ب س
کنـد امـا قـادر  آزمایشگاهی و ورود آن به رط حولید، به کارآمدی و اثر عینی دست پیـدا می

در یک نظام شام  هماهنگ کند و آنها را به وحدا برساند و  اا رود راحصرفنیست حمامی 
وحدا »ی  گاه به دنبا  مالحظه در آینده نیز به این مقوله دست نخواهند یافت. زیرا کفر هی 

نیست و اال باید عقاًل از کفر دست بردارد و حوحید را بپذیرد. لذا ریاضیدانان غربـی « نسبت
است اما  نسبیتبوده و پاسخگوی « ای اصو  موضوعه»کنند که علم ریاضیاا،  حصریح می

اا را بـه وحـدا حصـرفحواند  این روند فقط برای حصرف در رار  منثر است و نه حنها نمی
 کند. برساند بلکه هماهنگی با حکوین را از دستور کار رود رار  می

 فلسهفه » و «کیفیهت فلسهفه  » ،«فلسفه اشهتداد » رسیدنِ وحدت بهضرورت  .6

شهدن   راحی سهبک زنهدگی اسهالمی و تئهوری ه    نظام واحد برای ط در «کمیت

 اجتماعی ایمان

بر این اساس و برای طراحی سبک زنـدگی اسـالمی از منظـر حاکمیـت، بایـد در کنـار 
ی کّمیت نیز پردارتـه شـود حـا بـر مبنـای آن بـه  ی جما ، به فلسفه ی جال  و فلسفه فلسفه

ن ایمان و حقوی و مقابله با کفر مـدرن، بـه سـوی طراحی مد  اقدام کرد و برای حروریزه کرد
غرب، هوی  حمدنگونه که  همان ؛حرکت نمود« ری قدرا و اطالع و ثروِا الهیحرو»حولید 

سازی مبادرا نمـوده اسـت. پـا  و شهواا را حروریزه کرده و برای حمامی ابعاد آن، به مد 
اد نیسـت بلکـه عقـ  طرح بحث کّمیت بـا هـدف ارزیـابی کّمـی از وضـعیت ایمـانِی افـر
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الهی، باید بتواند امور کیفی را به امور کّمی و ریاضی حبـدی   حمدنغیرمعصوم برای سارت 
معناست و این ضرورا حتمـی  صورا، سخن از سبک زندگی اسالمی بی کند؛ در غیر این

مردم قاب  محاسبه  مادینیازهای »حوان قائ  شد که  عماًل ححقع نخواهد یافت. در واقا نمی
زیـرا پـذیرش  «گیری است اما ححقع امور معنوی نیازی به کّمیت و عدد و رقم ندارد اندازه و

این مطلح، در عم  مالزم با دین حداقلی و فردی و شخصی است و قراردادن امور معنـوی 
سازد. پا در سبک زندگی اسالمی، موضوع اصـلی در  معنا می هدف نظاماا را بی عنوان به

؛ زیرا اراده دائمًا در مواجهه با مادیهای  است و نه نیازمندی« ارتیار» های اداره طراحی مد 
هوی و حقوی است و لذا مد  باید در هر مرحله، آمار و ارقام کّمی از میـزان کـاه  هـوای 
نفا جمعی و افزای  حقوای جمعی و ارحقا درگیری منمنین با نظام کفر و ایجاد محـدودیت 

فیت و کّمیت اراده و ارتیاراا اجتماعی را به محاسبه بکشد. در قدرا آنان داشته باشد و کی
ی سـبک  در نتیجه طرح بحث کّمیت با این غرض انجام شد که هـر اّدعـایی پیرامـون ارائـه

زندگی اسالمی، رود را ملزم به پاسخگویی در این موضوع بداند و بـه سـوی دسـتاوردهای 
کید بـر جامعیـت دیـن و راحمیـت یاکلبه  این زمینه حرکت کند و اال اکتفا جدید در ا و حأ

مکتح اسالم بدون حوجه به امور کّمی، به شعارزدگی و انفعـا  عملـی منجـر رواهـد شـد. 
رغم گذشت نزدیک به چهـار دهـه از پیـروزی  همین انفعا  عملی است که باعث شده علی

انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری همچنان به طـرح هشـدارهای شـدیداللحن نسـبت بـه 
های اساسی انقالب بپردازند و ناچار شوند همواره  طر فراموشی و حأوی  و انحراف از آرمانر

کید کنند و به شبهه بر وجود دشمن و نقشه ها در این عرصه پاسخ دهند؛  های رطرناک آن حأ
باعـث  مطلقه فقیـهی حمایت از والیت  ایران و حضور آنان در صحنه ملتبودن  گرچه زنده

شده حا این شبهاا در میان عموم کارگر نیفتد و القائاا ظلمانی که حوسط شـهروندان سـایر 
 کشورها به پذیرش رسیده، حوسط مردم متّدین ایران نفی و طرد شود.



3 
تعریف مبنایی از سبک زندگی اسالمی و سبک زندگی غربی بر 

 یتاساس فلسفه نظام وال

 برای طراحی سبک زندگی اسالمی «ی مبانی روشی و فلسفی بهینه» . ضرورت4

علهت   ،هها از یکهدیگر   مبنای سبک زندگی اسالمی و تفکیک حوزه ،«نظام واحد» .4/4

 نفوذ فرهنگ غرب

ها  شود، نباید به حفکیک حوزه هر بحثی که برای حشریح سبک زندگی اسالمی مطرح می
شناسـی،  های مختلف از یکدیگر منتهی گـردد. لـذا حفکیـک رداشناسـی از هستی و بخ 

از  مـادیشناسی، حفکیک حکم از موضوع، حفکیـک حکامـ   شناسی از جامعه حفکیک انسان
کیک فرهنگ حوزه از فرهنگ دانشگاه و امثا  این حکام  معنوی، حفکیک دین از سیاست، حف

گیـرد ـ بایـد کنـار  های اساسی نشأا می انگاری در پاسخ به پرس  ها ـ که از سه  حفکیک
ی امور در یک نظام واحد مالحظه گردد. اما  گذاشته شود و بر اساس یک مبنای شام ، همه

نحـوه جریـان آن در سـایر  و ای حـ  نشـود ریشه صورا بهاگر معنای پرست  در اعتقاداا 
نشـینی در امـور اجتمـاعی حتمـی  ، انفعـا  و عقحها و ابعاد زندگی مشخص نگـردد حوزه

هایی آرمـانی یـا عبـاداا  ای یـا حوصـیه های دینی به اموری حاشیه رواهد بود و حمامی گزاره
سّنن، رغم رونع عباداا در میان اه  ح گونه که علی فردی و سکوالر حنز  رواهد یافت. همان
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های مختلف به بالیای متعّددی دچار هستند و این وضعیت از  کشورهای اسالمی در عرصه
جـدا کردنـد و انحرافـاا « اعتقـاداا»را از « فقه» ،شود که غاصبین رالفت آنجا ناشی می

داری پدید آوردنـد. البتـه فرهنـگ عملـِی شـیعیان و محبـین  بزرگی در معنای پرست  و دین
حرافاا به دور مانده اما برری آثار سـوء آن در مباحـث نظـری و فرهنـگ بیت از این ان اه 

 رورد. ی شیعه به چشم می های علمیه حخصصِی موجود در حوزه

نفی نگاه عوامانه و نفی وحی بر  با توجه به فهم از دین؛ «روش» در ضرورت تعمق .2/4

 غیرمعصومین

 کبری قرار داریم و در این دوران دواز سوی دیگر باید حوجه داشت که ما در دوران غیبت 
عدم دسترسی مستقیم بـه امـام معصـوم، امکـان  دلی  بهاواًل  :امر سلبی در برابر ما قرار دارد

و  انبیـاحـوان از آثـار و اربـاری کـه از  گرچه می ؛نیست میسرارحزاق مستقیم از علم وحیانی 
 عـام نـوابیست که وحی بر قلـح به دست ما رسیده، استفاده کرد اما این بدان معنا ن اوصیا

ی سـبک زنـدگی اسـالمی، صـرِف حوصـیه بـه  عصر ناز  شود. ثانیًا برای ارائـه حضرا ولی
رعایت احکام و آداب دینی یا بررورد عوامانه با دین و فهم حداقلی از آن قاب  پذیرش نیست 

هـم ، نیازمند حخصص و فحمدنبلکه طراحی سبک زندگی اسالمی از منظر یک حاکمیت و 
رسـد. در واقـا قـرآن کـریم  امام زمان به ظهور و بروز می عام نوابعمیع است که در حفّقه 

حواننـد از آن بهـره ببرنـد و همزمـان  هـا نیـز می حرین عقالنیت دارای ظرفیتی است که پـایین
کنند که همان علم معصوم با هفتادودو اسـم الهـی  ها نیز به آن حمّسک می باالحرین عقالنیت

گیرد که به عقالنیت حخصصی  میان این دو، فهِم فقهای عظام شیعه از دین قرار می است. در
از قبی  منطع و فلسفه و اصو  احتیا  دارد. پا با سلح وحی بر قلح غیرمعصـوم و سـلح 
فهم عوامانه و غیرحخصصی از دین، آنچه در دوران غیبت باید مورد حوجه و موضوع حکلیـف 

 است. باشد، فهم حخصصی و نخبگانی
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 سرفصل دوم تاریخ موضوع امتحانات در مثابه به «های عقلی و مفهومی شکستن بت» .7/4

روشـن رواهـد شـد کـه  1پردارته شـود، انبیای حاریخ  البته هنگامی که به حشریح فلسفه
شـدند، گذشـته و معابـد و  ی که از چوب و سـنگ سـارته میحسهای  دوران سجده بر بت

مـالزم  واقعیت نباید به نحوی معنا شود که اما این اند. منزوی گشتهو یا  ها نابود شده کده بت
هـای  که اعتقاداا حّقه بـا حالش کندو این حوّهم را ایجاد  باشد ی امامت با ردشه بر فلسفه

ی معصومین حنها به حـرویج احکـام فقهـی مکلـف  سلف حثبیت و حرویج شده و ائّمه یانبیا
اند! این در حالی است که درگیری اعتقادی بین ایمان و کفر و رداپرسـتی و دنیاپرسـتی  بوده

ی حوحیـد در  بردار نیست بلکه حا روز قیامت ادامه دارد. لذا واقعیت آن است که کلمه حعطی 
( بـه شـک  )عج(عصـر حـا ظهـور حضـرا ولی )ص( اکرم از بعثت نبیی دوم حاریخ ) دوره

های عقالنی و  جدیدی مورد حهدید قرار گرفته است؛ یعنی این دوره، بر اساس درگیری با بت
شـکنانی  امام زمـان همچـون امامـان رـود، بت عامان نایبححلیلی و مفهومی شک  گرفته و 

های عقلی بپردازند. بنـابراین ورود بـه مباحـث  هستند که حا زمان ظهور باید به مقابله با بت
عقلی همچون فلسفه و منطع و سایر علوم، نه حنها یک ضـرورا اجتمـاعِی ناشـی از دوران 
غیبت بلکه یک ضرورا حاریخِی برراسته از مراح  حکام  بشری اسـت حـا رونـد طراحـی 

 سبک زندگی اسالمی، دچار شرک و کفر عقالنی نشود..

ی  شاخصهه  عنهوان  بهه ، در معارف حقه الهیهه  رندمعقالنیت  کردنِ توانایی منحل .1/4

 تفقه ارتقای ظرفیت

گیری سـبک زنـدگی غربـی  که مبنای شک « مادیاصو  اعتقاداا »بر این اساس، باید 
ی علمی با این اصـو ، آنهـا  هستند، مورد نقد و نقض قرار گیرند زیرا در صورا عدم مقابله

شوند. در واقا اگـر بـه ایـن مباحـث پردارتـه نشـود،  رگیر میهستند که با اعتقاداا الهی د
حواند موجح طراحی سبک زندگی اسالمی  آید که نمی مباحثی جدلی و روبنایی به دست می

                                                           
 انقالب اسالمی، فص  او ، گفتار سوم، مبحث سوم. . رجوع به کتاب گفتمان6
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انـد از: اصـ  بقـاء انـرژی در فیزیـک، اصـ  حنـازع بـرای بقـاء در  شود. این اصو  عبارا
و جسم در پزشـکی و سـایر در ریاضیاا، حعریف روح و عق   نسبیتشناسی، اص   زیست

مورد اشاره واقا  مادیهایی که در هنگام بیان حروری حولید ثروا و اطالع و قدرِا  چارچوب
الهاشمی بـه جنـگ بـا ایـن  الله سیدمنیرالدین حسینی شد. البته به نظر ما مرحوم عالمه آیت

ی چگونگی  فهای پردارت و موفع به نقد و نقض آنها شد و حوانست با حولید فلس اصو  ریشه
کردِن عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در نظـام جمهـوری  الهی، مبنایی را برای حروریزه

ی موجود در حوزه برای جد  بـا کّفـار و دفـاع از  اسالمی حولید کند. در واقا منطع و فلسفه
 اعتقاداا حّقه در گذشته مناسح بوده اما برای طراحی سبک زندگی اسالمی باید از منطع و

ی کبیـره ـ کـه مفّسـر  معارف قرآن و زیارا جامعهحعّبد به ای بهره گرفت که ریشه در  فلسفه
گـاه حبـدی  کنـد و آن را  باطن قرآن است ـ داشته باشد و این معارف نورانی را به امری رودآ

 در درگیری با کفر و نفاق قرار دهد. اداره جامعهمبنای 
ای نیست و اال باید این امور  ائ  پیچیدهشود که دین شام  چنین مس حصورممکن است 

دار  گشت اما باید حوجه داشت کـه قـرآن کـریم، عهـده در قرآن کریم مطرح شده و حبیین می
هـای  حرین ظرفیت ها حا پایان حاریخ است و این امر باید پـایین ها و انسان امتهدایت حمامی 

کـرده کـه حأویـ  ایـن کتـاب در  عقالنی را نیز شام  شود. اما در آیاا نورانی قرآن حصـریح
ِم »ارتیار  ِعل  اِسُخوَن ِفی ال  اجمعین اسـت و  علیهم الله یعنی حضراا معصومین سـالم 1«َوالرَّ

ردای متعا  برای دعوا عباد به پرست  رود، قدرا و علم رود را در کسـانی بـه نمـای  
دالله و... حوصیف کـرده الله، ی الله، اذن الله، جنح گذاشته که آنها را با اوصافی همچون عین

ی صـالح از  حواند در سردشدن آح  بر ابـراهیم و رـرو  ناقـه است. حا  آیا قدرا ردا می
ی هـدی نـاممکن  میان کوه متبلور شود اما جریان این قدرا در افراد و اشخاصی چون ائّمه

شود؟! در واقا عـدم پـذیرش ایـن مقـام بـرای آن  است و حوجه به آن موجح شرک و کفر می
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بزرگواران و حسادا در برابر آن بوده که غصح والیت و قت  و غارا و کشتارها و فجایعی را 
 اسالمی است. امتگیر  دامندر پی آورد که حا امروز 

در  «خالقیت، ربوبیت، هدایت»به جریان  سبک زندگی اسالمیمبنای تعری   .2

نفهاق،   کفهر، »سه نظام  برای مدیریت بر« تقرب ،یتکوینی، تشریع»اع اء اسم 

 به نفع نظام ایمان «ایمان

در مباحث گذشته و پا از ذکر سـه رویکـرد کفـر، التقـاط و ایمـان در حوصـیف نظـام 
شـود و در آینـده روشـن  رلقت، بیان شد که نظام رلقت به جریان والیت نبوی حعریف می

اسـت. جریـان آن والیـت  ای از نیز شـعبه مطلقه فقیهرواهد شد که از نظر فلسفی، والیت 
در سه وصف از « سبک زندگی اسالمی»در حعبیر را « اسالم» حوان می1براساس مباحث قبلی

که به معنای حبدی  عدم بـه وجـود اسـت، « رالقیت: »معنا نموداوصاف فعِ  ردای متعا  
که حناسباا رشدی را نشـان « هدایت»که به حناسباا رشد و حکام  اشاره دارد و « ربوبیت»

آورد.  های منفی است و حکامِ  فوق حکام  را در پی می با امتحاناا و فاع دهد که همراه  می
کردِن  هماهنـگ»شـود:  در حعبیر فوق، به اوصـاف مخلـوق مربـوط می« زندگی»اما حعریف 

قبـ  از  اکـرم نبیکه به چندهزار سالی اشاره دارد که « درون در راستای حعلع به مشّیت الهی
بردنـد.  ای حسبیح و حهلی  و حکبیـر و ححمیـد بـه سـر میه رلقت سایر مخلوقاا، در حقبه

مطـرح « کردِن بیرون با درون در راسـتای حعلـع بـه مشـیت رـدای حعـالی هماهنگ»سپا 
ها و زمـین و...  شود که به معنای آفرین  سایر مخلوقاا از قبی  عرش، مالئکه، آسـمان می

به سمت رلود و بهشت نظام رلقت در مسیر حرکت  ارحقای ظرفیت»است. وصف سوم نیز 
رواهد بود که بر این اساس، سه سطح از زندگی قاب  حعریف است. اما حعریـف « جاویدان

جریان اسم »است که از طریع « سّنت ردای متعا »گفته، به معنای  در حعبیر پی « سبک»
شـود کـه ایـن  واقا می حصرفو اعطاء اسم « و کلماا الهی برای حسخیر هماهنگ در نظام
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ی مأثوره مانند دعای سماا و دعای  بوط به حصرفاا ردای متعا  است. لذا ادعیهسطح مر
کننـد. سـپا  حوصـیف می« کلمـه»و « اسم»اا الهی را بر اساس حصرفشح عرفه، حمامی 

که ناظر به قرآن و سـیر شود  مطرح می« جریان حنزی  کتاب برای حسخیر هماهنگ در نظام»
ی ردای متعا  در عاَلم ححقع را نشان  ی الهی که برنامهافزارها حکام  حشریا است؛ یعنی نرم

مطـرح « هماهنـگ نظـام حقـربجریان حصاعد کتاب بـرای »ی سوم نیز  دهد. در مرحله می
 ی معصومین اشاره دارد. شود که به ادعیه می

 دائمهی اء و تفضل الهی همهراه بها فقهر    تعری  سبک زندگی اسالمی به اع  .7

 مشیت الهی مخلوق و کیفیت تقرب او به

ی هر یک از این سه مفهوم  بر اساس حجزیه« سبک زندگی اسالمی»البته حعریف فوق از 
ی وحـدِا ایـن سـه  از مفهوم دیگر انجام شده و لذا الزم است حا به حعریف از منتجه و نقطه

ی مفاهیم  حجزیهنباید در سطح سبک زندگی اسالمی،  یعنی برای حعریف ازمفهوم پردارت. 
حنهـا « حرکیح پایدار و دارای حداوم»و اساسًا  باید به حرکیح آنها حوجه کردبلکه شد  آن متوقف

ی انسـان  رابطه»شود. بر این اساس، باید به سه رابطه حوجه شود:  در دستگاه دینی محقع می
کـه ایـن سـه در سـبک زنـدگی « ی انسان با طبیعت. ی انسان با انسان و رابطه با ردا، رابطه
حقّوم فاعلیت مخلوق به فاعلیت رالع برای اعطاء و صلواا دائمِی رالع »نای اسالمی به مع

« حقّوم به فاعلیت رـالع»، «زندگی»معاد  با « فاعلیت مخلوق»است. در واقا « به مخلوق
، سبک و سّنت الهی را بیـان «اعطاء و صلواا دائمی به مخلوق»است و « اسالم»معاد  با 

ناپـذیر معنـا  ی واحـد و حفکیک در یـک گـزاره« اسـالمی سبک زنـدگی»کند و در نتیجه  می
زیـرا طبـع  ؛گیـرد میقـرار ی الهـی  مبنای والیت حّقه عنوان به« حفّض »رو،  شود. از این می

شد؛ یعنی مبنای سلوک  حعریف، حقّوم مخلوق به مشّیت رالع، به اعطاء و صلواا منتهی می
اسـت کـه  علـتردای متعا  با مخلوقاا، فض  الهی است و نه استحقاق عباد. این بدان 
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ی  ردای حعالی غنّی مطلع است و مخلوق حتی در صورا رلود در بهشت نیز در برابر اراده
هویتی که بـرای « گفتمان انقالب اسالمی» کتابطلع است. به همین دلی  در یر مالهی، فق

 1رالصه گردید.« حقربفقر و »دستگاه الهی حعریف شد، در 

اسهتکبار و حهر     ،انکهار »بهه   (سبک زندگی غربهی ) حیات کفر تحلیل از .1

 بر مبنای اعتقادات حکومتی «الت اید دائم

« حقّوم فاعلیت مخلـوق بـه فاعلیـت رـالع» و حیاا کفار نیز« سبک زندگی غربی»در 
کند. لذا به  جریان دارد زیرا ردای متعا ، حمامی مخلوقاا را متعّلع به مشیت رود رلع می

در آیاا و روایاا، وضعیت موجوداا در رلقت آنهاست « فطرا»رسد مقصود از  نظر می
پا فاعلیت کّفار در  رالصه کرد.« الیمکن الفرار من حکومتک»حوان آن را در حعبیر  که می

است که باید از آن به فاعلیت در سطح حبعـی حعبیـر  متقومی الهی  شان، به اراده اص  رلقت
ی ارتیار، فاعلیت در سطح باالحری )فاعلیـت  قوهمندشدن از  نمود. اما در سّن بلوغ و با بهره

ا ایمان بیاورند. شود حا در صورا طلح رود، بتوانند کفر بورزند ی حصرفی( به آنها اعطاء می
گرداند که این به معنای می  او به حجزیه  رو کافر با ارتیار رود از مشیت الهی رو برمی از این

 و دور شدن از دستگاه ردای متعا  و نظام رلقت است.
گاه بـه  و کفار هی « حرکیح»استوار شده و نه بر « حجزیه»در نتیجه، مبنای حیاا کفر بر 

ند مگـر وحـدحی کـه در وهلـه و یـک مقطـا کوحـاه و بـه نحـو رس وحدا و هماهنگی نمی
 عنوان به)ص( اکرم نبیشود که آن نیز ناشی از امداد رداست. در واقا  گونه محقع می سراب

دانـد و کمـا   محور نظام رلقت و اشرف موجوداا، کبریاء را مختص به ردای متعـا  می
ما إعما  ارتیار بر اساس هوای نفا، گذارد ا حواضا و راکساری را در برابر او به نمای  می

الله و طغیان در برابر مشـیت  شود حا کفار رود را بزرگ بپندارند و به استکبار علی موجح می
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 دارد. الهی رو بیاورند و این حکّبر و استکبار، آنها را به حرص نسبت به انسان و طبیعت وا می

 فرهنگ کفر برای حیات اجتماعی  در  «تحمیل اسارت، ،تجاوز» مبنای ،«اض راب» .4/1

ها و  کند حا به قدرا محدوِد انسان انکار قدرا نامحدود ردای متعا ، آنها را مجبور می
کردن قـدرا  طبیعت اّحکا نمایند و با اضطراب از إحمام امکاناا محدود، همواره به ضـمیمه

 رـدا منجـرحـرص در ادامـه بـه جنـگ بـا دیگران به قدرا رود مشغو  باشند. این کبر و 
سـازد و مـردم را از  شود؛ یعنی از آنجا که زیبایِی دستگاه الهی، زشتِی کفـر را آشـکار می می

شوند با قت  و غارا و  کند، مستکبرین مجبور می شدن حو  دستگاه طغیان پراکنده می جما
وصـف رذیلـه و  78ها جلوگیری کننـد و حمـامی  غوغاساالری، از رسیدن پیام حع به انسان

شود حا  که حنازع بر سر دنیا و امکاناا محدود موجح می جه  را عملی سازند. کما اینجنود 
روساء برای کنتر  زیردستان، فرهنگ محرومیت را به پذیرش آنان برسانند و با حکیه به حفارر 

، به ححقیر مردم بپردازند حا همه حسلیم آنان شوند و به بردگی مادیو اسراف و جال  و جما  
حمندان حن دهند. بررورد کفار با مخالفین رود نیـز بـر اسـاس کشـتار و اسـارا و برای قدر

ی دروغ بزرگ آنـان  دهنده حبعید و غارا اموا  و نوامیا استوار شده که همین مطلح، نشان
ی مجبور بودِن انسان است زیرا اگر عد  و ظلم و ریر و شّر و هوی و حقوی حقیقتـی  درباره

معنا رواهـد  ر رفتار انسان حاکم باشد، جرم و مجازاا مجرمین بینداشته باشد بلکه جبر ب
پندارنـد،  سو به شدیدحرین وجه ممکن با کسانی که آنها را مجرم می بود. اما اه  کفر از یک

ی از قبی  ارتیار انسان که ضرورا حشـریا و حقایقکنند و از سوی دیگر، با نفی  بررورد می
 نمایند. گ دین را انکار میکند، فرهن ارسا  رس  را اثباا می

مبنهای   ،«ارضاء و نیاز» در مقابلسبک زندگی اسالمی  مبنای ،«فقر و تقرب» .5

 سبک زندگی مادی

کند، بندگی و عبـادا و  پا هویت و شخصیتی که ردای متعا  همه را به آن دعوا می
حوان  که میزندگی با مشیت الهی و ارحزاق از این منبا نامحدود در حمامی وجوه حیاا است 
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که هویت و شخصیت انسان و جامعه در دستگاه  حعبیر کرد؛ در حالی« حقربفقر و »از آن به 
شـود.  استوار شده و برای ارضاء نیاز، هر نوع حجاوزی روا دانسـته می« نیاز و ارضاء»کفر بر 

های حوسعه در سـبک زنـدگی  های اداره و برنامه حوان موضوع مد  بر این اساس است که می
 .اسالمی را به دقت معین نمود



4 
تکوین، تاریخ، »والیت بر منزلت ائمه معصومین)ع( در بررسی 

 بر اساس فلسفه نظام والیت« جامعه

 «، تاریخ و جامعهتکوین» والیت برمن لت ائمه معصومین)ع( در  .4

رد حوجـه قـرار گیـرد، منزلـت بحث بعدی که باید در طراحی سبک زندگی اسـالمی مـو
در حکوین و حاریخ و اجتمـاع و ارحبـاط آن بـا  اجمعین علیهم الله صلواای معصومین  ائّمه

حاضر نشـده ایـن  (کفر یا نفاق ا ادبیااب)ی شفاعت و استغفار است. گرچه بشریت  مسأله
دهد که بـرای غفـران الهـی بایـد بـه  ی حن نمیحقایقبه چنین لذا نورانی را بپذیرد و  معارف

. عـای ایشـان، مـورد مغفـرا قـرار گرفـتمنـدی از د رفت و بـا بهره )ص(اکرم نبیمحضر 
کند که حعیین حکلیف اه  بهشت و اهـ  جهـنم بـه قسـیم الجنـه و النـار  انکار میهمچنین 

ای نهفته در زیاراا ه اه  باور نسبت به واقعیت والسالم سپرده شده  علی علیه منمنینامیرال
َن الّلِه عز !یا َوِليَّ الّلهِ »نیست که: جامعه  نی َو َبی  ها إاّل ِرضـاُکم  ،  و إّن َبی  حی َعَلی  ج  ُذُنوبا الَیأ 

ِه َو  َتَمَنُکم  َعلی ِسرِّ ِقِه َو َقَر  َفِبَحعِّ َمِن ائ  َر َرل  عاُکم  آم  َتر  ااس  تُ َن طاَعِتُکم  ِبطاَعِتِه َلمَّ َهب  َتو  م  ُذُنوبی اس 
ُتم  ُشَفعائی بغضی که نسبت به این ذواا مّقدس دارد، این سوا  را مطرح  دلی  بهبلکه « َو ُکن 

کند که مگر معصیت و گناه به معنای سرپیچی از اوامر الهی نیست؟! پا چرا بخش  و  می
ا  رود ای از بندگان ردا و دعا و وساطت او منوط باشد؟! مگر ردای متع غفران باید به بنده
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هـا ایـن  امتها و  اش را مورد بخش  قرار دهد؟! در واقـا عقـ  اکثـر انسـان حواند بنده نمی
که مجرایی برای جریـان  محمد وآ محمد امتپذیرد مگر عقالنیت  را نپذیرفته و نمی حقایع

این معارف حبدی  شده است. البته این دستاورد به برکت مجاهداا علما و فقهای شیعه بوده 
گرفتند و با حفـظ روایـاا و  عهده بهنثار جان رود، سرپرستی شیعه را در دوران غیبت که با 

بیـت  زیاراا و ادعیه و محافظت از اعتقاداا حّقه و فقه صادقین علیهماالسالم، محّبین اه 
عاقـ  در  امـتحنهـا  عنوان بـهحوان از آنان  عصمت و طهارا را به جایگاهی رساندند که می

ی  و ائّمـه )ص(نظیـر پیـامبراکرم ته یاد کـرد. لـذا مقامـاا بلنـد و بیسا  گذش 6422طو  
، امـتی شفاعت و موضوعیت این بزرگـواران در پـذیرش اسـتغفار  در مقوله )ع(معصومین

نیز به پـذیرش  آید و در میان شیعیان طبع فرهنگ قرآن و روایاا از امور قطعی به حساب می
، حنها با حکیـه بـه حقایعرسد که استدال  فلسفِی دقیع برای دفاع از این  رسیده اما به نظر می

 ی نظام والیت قاب  حبیین است. فلسفه

ین)ع( در من لت ائمه معصهوم  بیت پیرامون جهت با معارف اهل هم استدالل عقلیِ .4/4

 در مغفرت الهی ساطتموضوع شفاعت و و

در « فاعلیت»و « حعّلع»و حبدی  آن به « حرّکح»و حکیه به « بساطت»به نفی  پا از اشاره
مباحث قبلی، گفته شد که مشّیت الهی مبنای ححلی  از حرکت است و بر اساس آن، حمامی 

جزئی  مثابه بهاند و  رلع شده )ص( اکرم نبیی  مخلوقاا در یک نظام واحد و متعّلع به اراده
مـداوم  ینهـایِی ربوبیـت رـدای متعـا ، ارحقـای  هستند و منتجهی وجودی ایشان  از پیکره

ظرفیت پیامبر اکرم و صلواا دائمی بر وجود مبارک اوست. به عبارا دیگـر، غـرض غـایی 
عاَلم این است که آن نفا نفیا و آن ذاا مقّدس، بـه زبـان نباحـاا و حیوانـاا و اجّنـه و 

ش را افـزای  و  و وحدا و کثرِا عبادا ها و مالئکه به پرست  ردای متعا  بپردازد انسان
ی غلط را کنار گذاشت که این دنیا برای نوع انسـان رلـع  اشتداد بخشد. لذا باید این انگاره

اولین مخلـوِق  عنوان بهشده است بلکه آفرین  جهان با این هدف انجام شده که رسو  اکرم 
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 1ا کند.و حکامِ  فوق حکام  دست پید حقربردای متعا ، به اشتداد و 
و امامـت  نبـوادر نتیجه، حیاا انسان و جّن در این دنیا که بر عهد نسبت به حوحیـد و 

مبتنی شده و با هدف حرکت از بهشت او  به بهشت دوم و دستیابی به نعمـِت فـوق نعمـت 
شک  گرفته، بدون حضراا معصومین ممکن نیست. زیرا با ححّقع عصـیان و گنـاه ـ کـه بـا 

ر الهی آغاز شد ـ هم به وضعیت حکوینِی گناهکار و هم به طرف مقاب  سرپیچی ابلیا از ام
رورد که اولین  رود ضربه می و غرض شود و هم حرکت عاَلم به سوی جهت ضربه وارد می

ی  های این واقعیت در نافرمانِی نعماا بهشتی از حضرا آدم پا از رـوردن از میـوه نشانه
شود. در واقا افعاِ  نامتناسح با حکوین و حاریخ،  ممنوعه و هبوط ایشان به زمین مشاهده می

کنـد؛ زیـرا  منتق  می )ص( اکرم نبیشود و درد و فشار را به  موجح ضربه به نظام رلقت می
محـور  اکـرم نبییعنی از آنجا که  2ی آن وجود مبارک در حمامی مخلوقاا حضور دارد. اراده

جزئی  مثابه بهاند و  ی ایشان رلع شده ادهی موجوداا متعّلع به ار نظام آفرین  هستند و همه
ی نورانی در حمامی مخلوقاا حاضر است و به وضعیت آنان  از وجود ایشان هستند، آن اراده

ها و انکارها و عنادها قبـ   اشراف دارد و به همین دلی ، درد و رنِج ناشی از گناهان و دشمنی
شود  س وارد شده و حوسط ایشان ححّم  میکه بر فاع  آن اثر بگذارد، بر این وجود مقّد  از آن

که رعایت حقوی قب  از هـر چیـزی، حسـّلی آن جنـاب را در پـی دارد. البتـه گناهـان  کما این

                                                           
شـود  هایی از محوریت انسان در رلقت جهان دیـده می اگر در برری متوِن اعتقادی علمای شیعه، نشانه .6

 ا کفار و پاسخ به شبهاا آنان حلّقی کرد و اال مضمون روایاا و زیاراا و ادعیـهباید آن را از باب جد  ب
اند حـا بـر  دهد که این عاَلم برای چهارده معصوم رلع شده و سایر مخلوقـاا نیـز آفریـده شـده نشان می

دای ی آنها حبدی  شوند و از این رهگذر رـ محور آن بزرگواران طواف کنند و به مجرایی برای جریان اراده
 یابند. ارحقای ظرفیتمتعا  را عبادا کرده و 

های عادی نسبت به بسیاری از فع  و انفعاالا جاری در بدن رود نیز حضور و اشراف ندارند و  البته انسان .9
شود اما در روایاا وارد شـده  ی ردا و مالئکه محقع می حیاا و گردش کار اعضای مختلف انسان با اراده

گفتنـد. ایـن  های موجود در بدن شکر می بار و به حعداد رگ 912روز ردای متعا  را که حضرا رسو  هر 
 بدان معناست که ایشان در حمامی ابعاد روح و فکر و جسم رود حضور و اشراف دارند.
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بیت عصمت و طهارا همانند کفار و منافقین و از روی عناد و انکار و دشـمنی  محّبین اه 
نـادانی، موجبـاا  العم  کودکی اسـت کـه نارواسـته و از روی نیست بلکه مشابه با عکا

آورد. عالوه بر این، باید حوجه داشت طغیان همانند عبادا  ناراحتی والدین رود را فراهم می
است و لذا طغیان و عصیان در سـیر رـود، مراحـح « پیدای ، حغییراا و حکام »دارای سیِر 

 سـالی کـه قبـ  از بعثـت بـر 1522کنـد؛ از  مختلف درد و رنج را به محور نظام منتق  می
سا  پا از آن و امروزه که میلیاردها کافر و منافع با گناهان رـود،  6422بشریت گذشته حا 

رحمـت هسـتند و  )ص(ی وجـودی پیـامبر پیکـره مثابه بهدر حا  حزریع ّسم به حکوین عاَلم 
کنند. این روند دائمـی از درد و  مداوم، زرم و جراحت بر آن ذاا مقّدس وارد می صورا به

رنج و جراحت در حالی است که حرمیم یک زرم عادی در بدن انسان و رفا عفونـت و درد 
 ی معصــومین و ائّمــه اکــرم نبیانجامــد. امــا  ناشــی از آن، چنــدین روز بــه طــو  می

اوم و حجم متراکم از جراحـت و فشـار و مصـیبت را این روند مداجمعین  علیهم الله صلواا
ی سطوح هستند حا نظام رلقت بـر اثـر  کنند و بالگرداِن حمامی موجوداا در همه ححّم  می

متعا  در مدیریت عـاَلم  ی ردای طغیان و عصیان از هم نپاشد و حاریخ به پی  رود و برنامه
 شود. یریگ ه و از بندگان ردا برای رسیدن به بهشت دستمحقع شد

حا  با این حوصیف از عالم رلقت و اثراا ناشی از گناهـان بـر محـور نظـام و ححّمـ  
طبیعی نیست که ایـن بزرگـواران در شـفاعت و  )ع(فشارهای مربوط به آن حوسط معصومین 

استغفار و بخش  گناهانی که این ضرباا را بر وجود مبارک آنان وارد آورده، سهیم باشند؟! 
گذارد و فشاری که به آنان منتق   ی هدی می ه معصیت دیگران بر دوش ائّمهبا وجود باری ک

کنند؟! البته این ذواا مقـّدس  کند، آیا این انوار مطهر حّقی در بخش  و غفران پیدا نمی می
شوند و در هر نوبـت از  دارای ارالق ردایی و الهی هستند و سریعًا از گناهکاران راضی می

رسـد بـر ایـن اسـاس  بخشند. لذا به نظـر می را می شود، افراد ان میحوس  و حوجهی که به آن
ین و به حّقی که ردای متعا  نسبت به معصوم ـ حوان عباراحی که در ادعیه و زیاراا آمده می
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ی ردای متعا  بـرای مـدیریت حمـام  حوضیح داد؛ زیرا برنامه ـ 1بر رود قرار داده، اشاره دارد
یابـد  ، با صبر و ححم  و رضا و ایثار این بزرگواران ححقع میی مراح  حاریخی عوالم در همه

اند.  الله و... حوصـیف شـده الله، جنح الله، اذن و به همین دلی  با اوصافی مانند یدالله، عین
بیت و حوسـ  و  های سابقه نیز با ذکر مصائح اه  امتاولوالعزم و  یانبیاطبع روایاا، حتی 

های حاریخی عبور کنند و وظـایف الهـی رـود را  اند از عقبه هصلواا بر آن انوار پاک حوانست
و امیرالمنمنین  اکرم نبی، امتاز سوی دیگر، در روایاا وارد شده که پدر واقعِی  انجام دهند.

و این دو نور پاک در باطن دوستداران رود حضـور دارنـد و  2علیهماوآلهما هستند الله صّلی
ند و همچنین در ابتدا و وسط و رتم زندگی و حیـاا آنـان در که محّبین به دنیا بیای قب  از آن

ی  کننـد و بـا ایـن وجـود، همـه ها و شرایط را برای رشد آنـان فـراهم می عوالم بعدی، زمینه
بخشـند. در واقـا  کنند و به آنان عّزا و کرامـت می ریراا و مقاماا را به افراد منتسح می

عوالم قبلی و بعدی بدون ذکـر رـدای متعـا  و عبور از حمامی مراح  حیاا در این عالم و 
گیری آنـان ممکـن نبـوده و نیسـت و  حوس  به ساحت مقدس معصومین و شفاعت و دسـت

عدی از ابعاد حیاا در دستگاه کفر و نفاق نیـز بـدون اذن طور که هی  بُ  نخواهد بود؛ همان
َناُه ِفي إِ »پذیر نیست که فرمود:  آنان امکان َصی  ء  َآح  ح  َواَل َواَل »و  3«َمام  ُمِبین  ُکَ ّ َشي  َیـاِبا  َرط 

ی نفاق و نواصح نسبت به این مقاماا بغض و  طور که ائّمه . لذا همان4«ِإاَلّ ِفي ِکَتاب  ُمِبین  
کینه ورزیدند و حمامی جواما بسیج شدند حا این نور را راموش کننـد و آن را از بـین ببرنـد، 

شـوند حـا شـاهد مقامـاا  عاَلم قیامت جمـا می ها در دوران ظهور و رجعت و امتحمامی 

                                                           
َك ». 6 د  َوآِلِه الّصاِدقیَن َعَلی  ِبَحعِّ ُمَحمَّ د  َوآِلِه الّصاِدقیَن َو َك َعلی ُمَحمَّ ِبَحـعِّ َعِلـی  ِبَحقِّ َك َعلی َعِلـی  َو ِبَحقِّ َو

َك َعلی فاِطَمةَ  ِبَحقِّ َك َو َك َعَلی  َعَلی  ِبَحقِّ َك َو َحَسِن َعَلی  ِبَحعِّ ال  َحَسِن َو َك َعَلی ال  ِبَحقِّ َك َو ِبَحعِّ فاِطَمَة َعَلی  َو
َك  َك َفِانَّ ُحُقوَقُهم  َعَلی  ِن َعَلی  ُحَسی  ِبَحعِّ ال  ِن َو ُحَسی  ـَدُهم   ِمن   ال  ذی َلـَك ِعن  ِن الَّ ا  ِبالشَّ ِهم  َو عاِمَك َعَلی  َضِ  ِان  َاف 

َدَك  ذی َلُهم  ِعن  ِن الَّ ا  ِبالشَّ  اعما  ستون هفتم مسجد کوفه، مفاحیح الجنان، شیخ عباس قمی....« َو
 .51، ص 9 لدالرضا)ع(، ج عیون اربار «نا و علی ابوا هذه االمهالله: ا قا  رسو . »9
 . 69، آیه . سوره یا9
 .83. سوره انعام، آیه 4
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که در این دنیـا نیـز حرکـت بـه سـوی ایـن  ایشان باشند؛ کما این یاوصیاو  اکرم نبیی  عالیه
 باید موضوع طراحی سبک زندگی اسالمی قرار گیرد. حقایع
بهه   ،بهشهت  سهوی به  ها معصومین)ع( در راهبری و نجات امت سخت . امتحانات2

 علماء و مردم ،انبیامعنای تفاوت ماهوی خلقت و امتحانات آنها با دیگر 

آیـا دارای »طبع روایاا، وقتی از حضرا رسو  سوا  شـد کـه  که ی مهم دیگر این نکته
ام کـه قـدرا هـر ححّرکـی را از آن  بله؛ اما لگامی به آن زده»فرمودند: « هوای نفا هستید؟

فِا معصومین مانند هوای نفا علما ولی ابدًا نباید گمان کرد که هوای ن« سلح کرده است.
هوای نفا کفار و منافقین مقایسـه شـود! زیـرا که به  ین است چه برسد به اینو شهدا و محب

شدن ِگ  منمنین با کفار و منـافقین اشـاره شـده و ایـن مطلـح،  گرچه در روایاا به مخلوط
ی  موجباا حمای  به گناه را در میان اه  ایمان فراهم آورده امـا طبـع روایـاا رلقـت ائّمـه

پـاک نداشـته اسـت؛ یعنـی هـای نا معصومین از نور بوده و هی  ارتالطی بـا ظلمـت و ِگ 
َمـا»و با انحراف در فهم آیاا قرآن از قبیـ   نواصححوان همانند  نمی ُلُکم   َبَشـر   َآَنـا ِإنَّ ، 1« ِمـث 

بلکه محوریت در حکوین  2 های عادی و معمولی حنّز  داد. ایشان را به انسان یاوصیاپیامبر و 

                                                           
 .662، آیه . سوره کهف6
نیز از سنخ انسان است؛ نه از جنا فرشتگان و عرش و... امـا انحـراف  )ص(البته روشن است که نبی اکرم .9

اند و هـوای نفـا آن ذاا  گیرد که منافقین ایشان را به بشری در سطح رـود فروکاسـته ای شک  می در نقطه
 عنوان بـهاند و این در حالی است که حتی فقهـای شـیعه  ها انگاشته مقدس را همانند هوای نفا سایر انسان

ی  حـوان بـا پیـامبر و ائّمـه یافتگان به مقام عصمت اکتسـابی را نیـز نمی عصر و دست عام حضرا ولی نواب
هدی مقایسه کرد. در واقا این بزرگواران دارای حیاا بشری هستند و به روراک و پوشاک و رـواب و سـایر 

کننـد. لـذا در روایـاا  نمیها عم   ها نیز همانند سایر انسان کنند اما در این عرصه امور انسانی مبادرا می
القدس است و با شـهادا هـر امـام، در  وارد شده که معصومین دارای پنج روح هستند که پنجمین آن روح

شود؛ بررالف منمنین که دارای چهار روح هستند. البته این روایاا و امثا  آن،  وجود امام بعدی مستقر می
اند و اشاره به آنهـا بـرای  شود ـ قرار نگرفته فقه انجام میهای اجتهادی ـ همانند آنچه در علم  موضوع بررسی

مند نسبت به ایـن احادیـث روشـن رواهـد شـد کـه  فتح باب در این زمینه است زیرا در صورا حفقه قاعده
های غیرمعصوم نیست بلکه  بیت عصمت و طهارا از باب اطالق بشر بر سایر انسان بر اه « بشر»اطالق 

هـا  ایی با رصوصیاا ویژه هستند که هی  انسانی از آنها برروردار نشده و ایـن ویژگیه این بزرگواران انسان
 

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%85%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%B1
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%B1
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D8%AB%D9%92%D9%84%D9%8F%DA%A9%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D8%AB%D9%92%D9%84%D9%8F%DA%A9%D9%8F%D9%85
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یت در هدایت عاَلم به این ذواا مقّدس سپرده شده و لذا در بررورد با مسائ  و در مسنولو 
گیـرد.  مواجهه با اه  کفر و اه  نفاق و اه  ایمان، هزاران راه در برابر این بزرگواران قرار می

رسد این انوار پـاک در انتخـاب راهـی کـه سـرعت بیشـتری بـرای  به نظر می به همین دلی 
رود را مضطر و نیازمند به  و گرفتهباشد، مورد امتحان قرار  هدایت عباد به درگاه الهی داشته

اضـطرار »ی هدی از سـنخ  ائّمه ی رو، هوای نفا در مرحبه از این بیند. علم ردای متعا  می
لذا از امیرالمنمنین نقـ   1می  و کش  نسبت به گناه و عصیان. است و نه از جنا« ارتیار

گاهی ایشان به راه های حیله و نیرنگ در سیاست، بهتر و بیشتر از معاویه بوده اما نه  شده که آ
ی جنگ نیز حنهـا  شد حا به این امور حوجهی نداشته باشند بلکه در بحبوحه حنها حقوا باعث می

کـردِن سـایر  دیدند و به زرمی د که هی  ریری در نس  آنها نمیرساندن کسانی را به قت  می
کردند. در واقا امتحـان  گرفتند، اکتفاء می افرادی که اوالد آنان در آینده جزء منمنین قرار می

ی امور  بیت عصمت و طهارا در این چارچوب رقم رورده که آن ذواا مقّدس به همه اه 
ای  سـابقه و از رطراا و فشارها و مصائح سـنگین و بیاند  گذشته و حا  و آینده علم داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـَرَف َمَحـ ِّ »ی کبیره مورد حصریح قـرار گرفتـه اسـت:  در زیاراحی همانند زیارا جامعه ـُه ِبُکـم  َآش  َفَبَلـَغ اللَّ

ِمیَن  ُمَکرَّ َفَا َدَرَجاِا و  ال  ِبیَن َو َآر  ُمَقرَّ َلی َمَناِزِ  ال  َس  َآع  ُمر  َحُقُه الِحع  َو الال  ُث الَیل  ـِبُقُه َیُفوُقـُه َفـاِئع  َو الِلیَن َحی  َیس 
َمُا ِفيَساِبع  َو ال َراِکِه َطاِما  َحتَّی ال َیط  ب  َو الِإد  َقی َمَلك  ُمَقرَّ یع  َو الَیب  َسـ   َو الِصـدِّ َعـاِلم  َو َشـِهید  َو الَنِبيٌّ ُمر 

َطان  َمِریـد  َو الفَ َدِنيٌّ َو الالَجاِه   َو ال ار  َعِنید  َو الَشی  ِمن  َصاِلح  َو الَفاِجر  َطاِلح  َو الَجبَّ ـع  ِفیَمـا اِض   َو الُمن  َرل 
ِنُکم  َو َحَماَم ُنوِرُکم  َو  رُِکم  َو ِعَظَم َرَطرُِکم  َو ِکَبَر َشأ  َفُهم  َجالَلَة َآم  َن َذِلَك َشِهید  ِإال َعرَّ َق َمَقاَبی  ُکم  َو َثَباَا ِعِد ِصد 

ِزَلِتُکم   َمَقاِمُکم   َب َمن  ِه َو ُقر  َتُکم  َلَدی  ِه َو َراصَّ َدُه َو َکَراَمَتُکم  َعَلی  ِزَلِتُکم  ِعن  ُکم  َو َمن  هُ َو َشَرَف َمَحلِّ  «ِمن 

ی حضرا یوسف و زلیخا ابدًا بـه معنـای حمایـ  آن  در قضیه« هّم بها»بر همین اساس، عباراحی از قبی   .6
پیامبر بزرگوار به گناه نبوده بلکه مقصود از این حعبیر حسح روایاا، غضح حضرا یوسف برای ردای 
متعا  و حصمیم ایشان برای کشتن زلیخا بوده است. یا طبع نقـ ، ابتالئـاا حضـرا یعقـوب ناشـی از 

رغم  شد که علـیگناهانی که در بین غیرمعصومین متداو  است نبود، بلکه به این دلی  بال بر ایشان ناز  
ی آن حضرا پناه  های جمعه به رانه ی ایشان به فقراء و مساکین، سائلی در یکی از شح رسیدگی پدرانه

یک از چهارده معصوم رخ نـداده  آورد اما اطعام نشد. البته همین موارد راص و نادر نیز نه حنها برای هی 
آن قرار گرفتند، به نحو کام  بـرای پیـامبر  در معرض ابتالء به انبیای سلفهایی که  بلکه حمامی مصیبت

 اکرم و امیرالمنمنین علیهماوآلهماالسالم حاد  شد.
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گاه بوده اند و با این حا ، عاشقانه مقـّدراا  که در راه ردای متعا  بر آنان وارد رواهد شد، آ
رفتنـد و  پذیرفتند و با اطمینان به حکمت الهی و در او  رضا، به استقبا  بـال می الهی را می

ای از ذکر ردا و حوجه بـه رواسـت و  این حاالا ذّره کشیدند و در حمامی آن را در آغوش می
 برری رغم علم به جاسوسِی  علی)ص( اکرم نبیگونه که  ی ربوبی غفلت نداشتند. همان اراده

حرین روابـط را داشـتند و  کردند و با چنین دشمنانی نزدیک ، با آنان زندگی می1همسران رود
ی الهـی جـّدیت داشـتند کـه  ری ححقع ارادهگی سابقه آنچنان در پی با وجود این فشارهای بی

گونه رود را بـه مشـّقت و زحمـت  ردای متعا  در آیاا قرآن از آن حضرا رواست حا این
های عـادی اگـر در احـاقی بنشـینند و سـپا  ی اینها در حالی است که انسـان همه 2نیفکند.

و بالفاصله از آن  درنگ ربردار شوند که یک حیوان موذی و سّمی در آن احاق وجود دارد، بی
گونـه حـأّملی را  شـوند، هی  شوند و برای فرار از رطراحی که از آن مطلـا می مح  رار  می

 دانند. جایز نمی

علت جریان ، «ائمه معصومین والیت تاریخیِ»به  فقهاء تقوم والیت اجتماعیِ .7

 غیبت کبری دورهدر  محمد هدایت امت محمد و آل

من هق  در نسهبیت مهادی   »و  «ارس ویی من ق» با« والیتفلسفه نظام » تفاوت .4/7

 ی اختیار در تعری  از انسان بر اسا  ارتقاء قوه« نگری مجموعه

و « ارتیـار»ای از آن بیان شد، انسان باید بر مبنـای  بر اساس مباحث فلسفی که رالصه
یـه حک« عق  و نطع»حعریف شود؛ بررالف منطع صوری که در حعریف انسان بر « امتحان»

نماید.  کند و بررالف منطع غربی که رفتار انسان را واکنشی در برابر جبر محیط حلّقی می می
کننده اسـت و رـدای  یعنی انسان دارای شاء و طلح و حقاضا بوده و یک موجوِد دررواسـت

 متعا  او را رلع کرده حا بخواهد و دعا کند و دررواست نماید و اجابـت شـود و ایـن رونـد

                                                           
 ابتدایی سوره ححریم و روایاا ذی  آن.  . اشاره به آیاا6

 .5؛ سوره فاطر، آیه 9شعراء، آیه  ؛ سوره9. سوره طه، آیه 9



772  سبک زندگی 

در واقا هر چه ارحباط انسان با مشـّیت  1حصاعدی حداوم یابد. صورا به انسانی، برای ارتیار
الهی کثرا پیدا کند و بیشتر دعا نماید، بیشتر اجابت رواهد شد. هنگامی که ایـن حعریـف 

های کـالن نیـز بـر  ریزی ای برای طراحی سبک زندگی اسالمی قرار بگیرد، برنامه پایه مثابه به
شـود بلکـه موضـوع  او متمرکـز نمی مـادیبا طبیعت و حـأمین نیازهـای محور ارحباط انسان 

هایی اسـت کـه دائمـًا در  ریزی و شارص آن، کثرا ارحباط بـا رـدا و حربیـت انسـان برنامه
ی از قبیـ  واهـ یدررواست و طلح از ردای متعا  شدیدحر شوند. در این صورا ادعاهـای

خواهند بـود زیـرا قـدرا و علـم الهـی قاب  طرح ن« امکاناا محدود و نیازهای نامحدود»
ای برای مخلوق رود در  نهایت و نامحدود است و در برابر هر دررواستی، اعطاء و عطیه بی

 نظر گرفته است.
که به اذن الهی در امر ربوبیت و هدایت عباد حضور دارنـد، بـه )ع( در واقا معصومین 

ها و طبیعت، به دنبا  کثرا ارحبـاط  پردازند که در رال  ارحباط با انسان حربیت عناصری می
با ردای متعا  و دعوا دیگران به دستگاه الهی هستند و به همین دلی ، حمامی ارحباطاا به 

و رـدای متعـا  نیـز مقـدوراا مختلـف را ححـت  شود ظرفی برای رحمت الهی حبدی  می
دهد. در این صورا، امکاناا نه حنها محدود حلّقی  هایی قرار می ی چنین انسان حسخیر اراده

نخواهند شد بلکه کش  و حمای  دارند حا در ردمت منمنین قرار بگیرنـد و در سـطح رـود 
ی  شوند. به عبارا دیگـر، در ی ربوبی حبد )فاعلیت حبعی( به مظهری برای ذکر الهی و اراده

ی انسـان بـا  ی انسـان بـا انسـان و رابطـه ی انسـان بـا رـدا، رابطـه رابطه»ی  میان سه عرصه
متغیر اصلی در سـبک زنـدگی  عنوان بهریزی  ، آنچه باید از منظر حاکمیت و برنامه«طبیعت

دهد  را شک  می« ارحباط انسان با انسان»است که « ارحباط انسان با ردا»اسالمی قرار گیرد، 
که همانند سـبک زنـدگی غربـی،  کند؛ نه این می معینرا « ارحباط انسان با طبیعت»و سپا 

                                                           
و حقاضـاهای کفـار و منـافقین )در حناسـح بـا  ها حتی طلح«  ُنمّد هوالء و هوالءکالً »ی  لذا به حکم آیه .6

 شود؛ گرچه آنان عاقبتی جز جهنم و عذاب نداشته باشند. حکمت ردای متعا ( اجابت می
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و لوازم آن بر سایر ارحباطاا حاکم شود. این بیان در سـطح یـک « ارحباط انسان با طبیعت»
دهِی حمامی  در زندگی اجتماعی و جهت« معنویت»حواند چگونگی جریان  حعریف پایه، می

ی ایـن نظـام از  ی ذکر ردای متعا  را حوضیح دهد. زیـرا نتیجـه باطاا در راستای حوسعهارح
ی ارتیار و اشتداد ایمان و قرار گرفتن در مقام رالفـت اسـت؛ بـه ایـن  قوهارحباطاا، ارحقاء 

ای برای جریان مشّیت الهی در حمـامی ابعـاد و سـطوح حبـدی   معنا که شاء انسان به واسطه
است و مراحبی از  )ص(ی معصومین و ائّمه)ص( اکرم نبیفت حاّم، منحصر به شود. البته رال

حرین  شـود و پـایین و شـهدا و مـنمنین و... نیـز می ن به حسح درجاا ایمان، نصیح علماآ
اند و در  شود که برای اعتقاداا رود، امنیت ایجاد نکرده سطح آن، مربوط به مسلمانانی می
 هستند.معرض لغزش به سوی کفر و نفاق 

 عنهوان  بهه ، «نواب عهام »ایمانِ  و جریان آن در ارتقای . جاذبه اراده معصومین)ع(2/7

 مادون یوسیله نجات تمامی مراتب ایمان

شود زیرا مافوق در  حعریف می« ی مافوق کردن در جاذبه عم »به « ایمان»بر این اساس، 
و دررواسـت اسـت؛ یعنـی  اثر ارحباط بیشتر با ردای متعا ، دارای قدرا بـاالحری در دعـا

حر حوانـایی و قـدرِا بیشـتر را در  گونه که در اصناف و مشاغ  مختلف، درجاا پـایین همان
، پیوند رود را بـا آنـان مسـتحکم کنند و برای ارحقا ه آن اقرار میدرجاا باالحر حا کرده و ب

د همـین مسـیر را نیز بای« ایمان»ی  نمایند و اال در کار رود موفع نخواهند شد، در مقوله می
دو پـاره و منشـّع شـد یـا  )ص( اکـرم نبیمثا ، ماه در آسمان به دررواسـت  عنوان بهپیمود. 

ی هنگامی که از سوی مخالفین مورد هجمه قرار گرفت و از او سوا  شد که چـرا حلفهد  ابن
اذن  داند، عصای رود را پرحاب کرد و عصا به اسرائی  افض  می بنی یانبیاشیعه را از  یعلما

چـه هنگـام  ،بررالف حضرا موسی»به اژدها حبدی  شد و گفت:  )عج(عصر حضرا ولی
در واقا هنگامی که حضـراا « اندارتن عصا و چه در هنگام گرفتن آن، دچار روف نشدم.

ها و حصرفاحی هستند، دیگران باید ایمان رود  آنان دارای چنین قدرا عام نوابمعصومین و 
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را از طریع زیاراا و حوسالا به ایمان آنان گره بزنند. امروز نیز حرس و رعح حمامی کفـار و 
دهد که چـه ایمـانی  منافقین از رفتار و مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری، نشان می

های  حر از فـوالد، در مقابـ  فشـارها و هجمـه ی اسـت کـه مسـتحکم برحر است و چـه اراده
کـه بسـیاری از مـنمنین  اپرستان مقاومت کرده و حـاب آورده اسـت در حالیی دنی جانبه همه
حوانند فشارهایی به مراحح کمتر از این را ححم  کننـد. البتـه زنـدگی در ایـن دنیـا بـرای  نمی

هاست و درمـان  ها از کودکی حا پیری، همراه با درد و رنج و مشکالا و سختی حمامی انسان
که به دردها و ابتالئاا کسانی گره بخورد که بالگرداِن حکوین و  این دردها راهی ندارد جز آن

حاریخ هستند و در برابر زهرها و سمومی کـه گناهـاِن میلیاردهـا نفـر از کفـار و منـافقین بـه 
دهند. پا در این دنیای پر از درد  کند، صبر و حلم به رر  می ی نظام رلقت وارد می پیکره

 ةجاالنةها با حکیه به عق  رود و بـدون سـوار شـدن بـر سـفین امتها و  و ابتالء، ایمان انسان
مصــائح افــراد و جوامــا بــا مصــائح  احصــا رــوردن و  حفــظ نخواهــد شــد بلکــه بــا گره

ها را بیمه  های رطرناک عبور کرد و ایمان حوان از این عقبه است که می )ع(الحسین اباعبدالله
ا  سرعت گرفـت. بنـابراین مسـائ  ی عبودیت و پرست  ردای متع نمود و در مسیر حوسعه

های کالن و ُررد زمانی  های حوسعه حا مدیریت اندازها و برنامه نظام اسالمی از طراحی چشم
است که اشک بر سیدالشهداء و فداکاری در راه آن حضرا، به مبنایی برای حروری  ح قاب  

 حولید ثروا و قدرا و اطالع حبدی  شود.

 ؛عناصر و امت تهاریخی  بهو تبدیل آنان محمد  مد و آلو امت مح مؤمنینپرورش  .7/7

 تحت جاذبه اراده معصومین)ع(

و  انبیای الهـیی معصومین و  که روشن شد محوریت در دستگاه ایمان به ائّمه پا از آن
گردد، بایـد حوجـه داشـت کـه سـیر حـدریجی حرکـت مـنمنین بـه  پرچمداران حوحید باز می

ای بر مبنای حوّلی و حبعیت از آن بزرگواران شک   و جامعهشود  منجر می« دینی امتحشکی  »
اسـت کـه در راه  محمـد و آ  محمـد امـتها به حصریح روایاا،  امتگیرد. برحرین این  می
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ی رود رفا ید کرده و باالحرین مصائح را ححّم  نموده است.  پرست  ردای متعا ، از اراده
 امـتاست و به همین دلی ، « ر حاریخیپرورش عناص»، امتگیری این  ی شک  اولین نتیجه

با حکیه و حوس  به امامان رود و به حأّسی از آنان، هم مراحح قرب و سلوک  محمد و آ  محمد
نماید و در این راه، ما  و جـان و آبـروی  گیری می ها دست امتکند و هم از سایر  را طّی می

 «والیـت حـاریخی»دی به مقـام ی ه گونه که ائّمه نهد. لذا همان رود را در طبع ارالص می
شـوند و بـا  حبدی  می« عضو حاریخی»پیرو آن بزرگواران به  امتو  نائ  آمدند، علما و شهدا

گیری  های نورانِی موالی رود، دیگران را از یک منزلت حاریخی یاری و دسـت به اراده احصا 
بـه والیـت حـاریخِی را دارنـد کـه « هـا حکومـت بـر اراده»نمایند. اساسًا کسانی شأنّیِت  می

ی رود را حابا ذواا مقدسی قـرار دهنـد کـه بـا گسـتردگی و  شوند و اراده متص معصومین 
که عاَلم رلقت به  رغم آن اند. در چنین منزلتی، علی ی رود، بر حاریخ حاکم شده شمو  اراده

حضراا معصومین حعلع داشت و حمامی شرون سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باید در ارتیار 
دین و ابالغ آن به عموم،  حقایعگرفت، آن بزرگواران همزمان با پافشاری بر  بیت قرار می اه 

هـای فرهنگـی  همراهی نکردِن مردم حاضر شدند حصاحح رهبری سیاسـی و منزلت دلی  به
ی نفاق را پپذیرند  الما  و وجوهاا( حوسط ائّمه ( و مقدوراا اقتصادی )بیتگذاری )بدعت
بودِن نظـام اهـواء و گرفتـار  متنـاقض إمها  الهی به آنان محقع شود و درونت و حجحا احمام 

رـدا در مقابـ  چشـم  یارزشی دنیا بـرای اولیـا شدن آن به حکالح و حنازع اثباا گردد و بی
نظیر حا بدانجا او  گیرد که بهشتیان نیز از فهم و درک  همگان قرار گیرد و زیبایِی این افعا  بی

، با عذاب حکـوینی و بـالء الهـی معینهای طغیان در زمانی  د. البته نظامابعاد آن عاجز شون
شوند حا بندگان ردا نجاا یابنـد و حـاریخ مراحـ  حکامـ   دچار شکست نابودی شده و می

 رود را طّی کند.
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؛ های قدر امام زمان در شب نواب عاممحمد تحت والیت  . راهبری امت محمد و آل1/7

 )عج(عصر ضرت ولیح از طریق والیت تاریخیِ

بر اساس آنچه گذشت، حوسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان حداوم در طو  حاریخ را 
شـود و ریشـه در درون جامعـه و امـوری از قبیـ   داشته باشد، از آزمون و رطا حاص  نمی

گـردد؛ یعنـی از  ی جامعه و احکام آن به امـری بیرونـی بـاز می دموکراسی ندارد بلکه حوسعه
پرورش عناصر »ر نتیجه، آید. د بدست می« حوّلی به والیت حاریخی»و « ماهنگی با حاریخه»

است زیرا جامعه و احکام آن باید به حاریخ و احکام  جامعه اسالمیهدف سارت  «حاریخی
والیتی که پرسـت  اجتمـاعی را بـرای  مثابه به مطلقه فقیهکه والیت  شود. همچنان متقومآن 

 )عج(عصـر دهد، باید بـه والیـت حـاریخِی حضـرا ولی و ارحقاء می دینی حفظ کرده امت
شود. یعنـی اگـر در شـح قـدر  گردد که این حقّوم و هماهنگی در شح قدر حاص  می متقوم

آن حضرا  عام نایححوان پذیرفت که رزق  شود، آیا می االعظم ناز  می الله بر ولی« مر  اَ   ِّ کُ »
هنگی والیت اجتمـاعی بـا والیـت حـاریخی بایـد نگردد؟! پا هما معیننیز در همین شح 
َواَهـا»ی  ی شریفه افزاری ححقع یابد؟! آیا آیه چگونه و با چه نرم َهَمَها ُفُجوَرَهـا َوَحق  یـک  1«َفَأل 

شود  شام  نمی گیرد اما پرچمدار حوحید در عصر غیبت را سواد را در بر می انسان عامی و بی
گردد؟! البته روشن  دینی و چگونگی آن به او الهام نمی امتبرای راهبری  عام نایحو حکلیف 

است که این الهام و اعطاء الهی باید در مراح  بعدی رود از طریـع عقـ  و منطـع و علـم 
ی اجتمـاعی در میـان  دار شود و قاب  انتقا  به سایر فقهاء باشد و به یـک مقولـه اصو  زبان

ی جامعه در هـر سـا  و در  ه احکام حوسعهی مطلح آن است ک آقران او حبدی  گردد اما ریشه
 هر مقطا، باید از احکام حاریخی حبعیت کند.

ــت ــه و فرص ــت جامع ــذا ظرفی ــا و  ل ــاس نیازه ــر اس ــد ب ــابا آن نبای ــدها و من ها و حهدی
حعریف و محاسبه شود بلکه بزرگترین فرصت در سبک زندگی اسالمی  مادیهای  حوانمندی

                                                           
 .5شما، آیه  . سوره6
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دهد. بـه همـین  والیت حاریخی و اجتماعی در آن رخ میاست که حبیین احکام « شح قدر»
زیـارا »دلی  است که ظرفیت علومی مانند کالم و فلسفه ارحقاء یابد حا اعتقاداا شیعه بـه 

سند اصلی در اعتقاداا و مبنای حفسیر قرآن( مقّرب شـود و فهـم  عنوان به« )ی کبیره جامعه
را حولید نماید که ابـزاری بـرای سـنج  و هایی  نورانی، شارصه حقایعدقیع و عمیع از این 

های اجتماعی باشند و از این طریع، معارف حّقه را به متن زنـدگی مـردم  ی حرکت محاسبه
 وارد کند.



5 
بر اساس فرهنگ قرآن و  کیفیت آغاز زندگی روی کره زمین بیان

 بیت)ع( اهل

 سبک زندگی اسالمی مبانی بیت برای استنباط اهل ضرورت تفقه پیرامون معارف .4

هایی که برای طراحی سبک زندگی اسـالمی  بر اساس مباحث گذشته، یکی از ضرورا
فـین بـه کلگونـه کـه بـرای حعیـین حکلیـف م هماناین است که  در مقاب  نخبگان قرار دارد،

اا اعتقادی و حفّقه در شود، باید به استنباط از روای مباحث دقیع اصولی و فقهی پردارته می
هّمت گماشت و بر مبنای آن، به نقد و بررسِی عقالنیـت کفـار و منـافقین و  نیز این معارف

مباحث عقلی که حوسط علمای شیعه مطرح شده، مبادرا نمود. گرچه فـارغ از ایـن نکتـه، 
حکلیف عقِ  غیرمعصوم و حّد و مرزهایی که باید حوسط این مخلـوق رعایـت شـود نیـز در 

نمونه حفکر در ذاا ردا و پردارتن به برری اموری که فراحر از  عنوان بهشده و  معینوایاا ر
مضامین قرآن هستند، مورد نهی قرار گرفته و در مقاب ، به حأّم  در آیاا الهـی حوصـیه شـده 

ی اعتقاداا حّقه برای غیرمعصـومین قـرار گیـرد، معـارف  است. لذا آنچه باید منشأ و ریشه
اجمعین است که به عق  اجازه داده  علیهم الله ی معصومین صلواا به حفسیر ائّمه قرآن کریم

شده پیرامون این اربار ـ که از دستگاه الهی به ما رسیده ـ به حدقیع و حأّم  بپردازد و بـه آنهـا 
ـ که متناسح با درجاا مختلف ایمانی انجام  سازی نظام دهد و در همین چارچوب، با نظام



 774 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

گیری از دیگر منمنین و حصحیح و ارحقاء اعتقـاداا آنـان بپـردازد. گرچـه ایـن  گیرد ـ به دست می
ی این  شود. همه حقایعحواند موجح اشراف غیرمعصوم بر آن  های عقالنی در نهایت، نمی حالش

بـا  دارای حفـاوا مـاهویالهـی  یاوصیاو  انبیاشود و اال عق   امور به عق  غیرمعصوم مربوط می
اسم از هفتادوسه اسم الهی، قدرا  79ی هدی بر اساس  است و عقالنیِت ائمه   غیرمعصومعق

 1پردازد. در عالم می حصرففهم از هفت بطن قرآن کریم را دارد و در چنین مقیاسی به 

 در کنار دیگر ابواب فقهی برای بهینه دستگاه عقالنیت «اإلستنباط فقه»ضرورت توجه به  .4/4

های دینی آغاز کرد زیرا چنین روندی مـالزم  حوان از گزاره ز دین ابتدائًا نمیالبته در فهم ا
آغـاز  عقالییبا دور است بلکه استنباط از رطاباا ناگزیز با حکیه به اصو  عرفی و عقلی و 

، یک نهایتبیاناا شارع پردارت و در  شود. پا باید با این ابزار، وارد فقه شد و به فهم می
شده از این  ی عق  حأسیا کرد و احکام استخرا  های دینی درباره هم گزارهباب فقهی برای ف

حعّبد در سـطح منطـع و اصـو  در گذشـته  جریان ها را بر رفتار عق  حاکم نمود. البته گزاره
حساسیت امر مدیریت نظام، باید به ایـن مسـأله حوجـه  دلی  بهضرورحی نداشته اما امروزه و 

دی  علوم عقالنی به علوم نقلی نیست بلکه به این معناست که عق  کرد. این امر به معنای حب
یکی از مخلوقاا ردای متعا  و همانند آنها، دارای مناسکی شرعی برای حرکت و  عنوان به

حوانـد بـه حولیـد  یعنی با حفظ حدود شـرعی می ت و باید از این مناسک حبعیت کندرشد اس
های وحیانی در این موضوع، دستاورد رود  منطع و فلسفه بپردازد و در پایان، با حکیه بر گزاره

را بهینه نماید. این در حالی است که در مبنای موجود حوزه، اوامر شرعی که به امور عقلـی 
 آیند. ساب میارشاد به حکم عق  به ح مثابه بهشوند،  مربوط می

                                                           
ِه  ِإنَّ ». امام باقر )ع(: 6 َم َاللَّ َو ِاس  َظَم َعَلی َثاَلَثة  ع 

َ َد َاْل  َما َکاَن ِعن  فًا َو ِإنَّ ِعیَن َحر  َم   آَصَف َسب  ف  َواِحد  َفَتَکلَّ َها َحر  ِمن 
ِقیَا  َن َسِریِر ِبل  َنُه َو َبی  ِض َما َبی  ر 

َ ِریَر ِبَیِدهِ   ِبِه َفُخِسَف ِباْل  ی َحَناَوَ  َالسَّ ـَرَع   َحتَّ ُض َکَما َکاَنت  َآس  ر 
َ ُثمَّ َعاَدِا َاْل 

 
َ ِم َاْل  َدَنا ِمَن َااِلس  ُن ِعن  ن  َو َنح 

َفِة َعی  َظِم ِمن  َطر  نَ   ع  َثَر ِبـهِ َو  اِن ِاث  َتأ  ِه َحَعاَلی ِاس  َد َاللَّ ف  َواِحد  ِعن  فًا َو َحر  ُعوَن َحر    َسب 
َ  َو الَ ِفي عِ  َدُه َو اَلَحو  ِح ِعن  َغی  ِم َال  َعِظیِم ل  َعِليِّ َال  ِه َال  َة ِإالَّ ِباللَّ  ، کتاب الحجة.6اصو  کافی، جلد« ُقوَّ
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خلقهت در   «س و  و مراحل و مقهاطعِ »گیری زندگی بر اسا   کیفیت شکل .2

 انبیافرهنگ 

با هدف طـرح یـک سلسـله  نظر،ون سبک زندگی اسالمی از این مالبته آغاز بحث پیرام
در این دنیا و  حمدنشود بلکه جامعه، حاکمیت، حاریخ و  اعتقاداا نظری و ذهنی انجام نمی

همـین راسـتا، بایـد در . شـود معنادار می حقایع ر ایندر بهشت و... بر محوحیاا و رلود 
است و لذا  )ص( اکرم نبیبر حسح روایاا اولین مخلوِق ردای متعا ، نور  حوجه داشت که

طبع نق ، ردای متعا  نور پیامبر  ر است.این نور، موضوع زندگی در این عاَلم و عوالم دیگ
های حسبیح و ححمیـد و حهلیـ  و حکبیـر  ا هزاران سا  در حقبهبیت پاک ایشان ر اسالم و اه 

 .مین و... رلع شوندپرورش داده؛ قب  از آن که عرش و آسمان و ز
ی رـدای متعـا  بـه رلـع سـایر  پا از این مرحله و با گذشت سـالیان طـوالنی، اراده

ــع می ــوداا حعّل ــور  موج ــه ن ــرد: ب ــرم نبیگی ــده می )ص(اک ــرش آفری ــور  ع ــه ن ــود و ب ش
هفت آسمان  )س(ی کبری  شوند و به نور حضرا صدیقه مالئکه رلع می )ع(میرالمنمنینا

آفـرین  رورشـید و مـاه و  )ع(شوند و بـه نـور امـام حسـن مجتبـی میو هفت زمین رلع 
ایـن یـک  1شـود. بهشت رلـع می )ع(الحسین  رورد و به نور اباعبدالله ها رقم می کهکشان

را  انبیامحور از رلقت است و محور دیگر آن، این است که ردای متعا  بر حسح روایاا، 
ی نـور  انبیا، شهدا را از اضافهی نور  بیت رلع فرموده و علما را از اضافه ی نور اه  از اضافه

 2آفریده است. ی نور شهدا و محّبین را از اضافه علما
یابد و حضـرا حـع  ها ححقع می ی انسان ی از رلقِت همها پا از آن در عاَلم ذّر، مرحبه

گیـرد و همگـان بـه ایـن حقیقـت  ها بر الوهیت رود اقـرار می عظمته از حمامی انسان جلت
شود حا از آحشـی فـروزان عبـور کننـد و  ی آنها دستور داده می کنند. سپا به همه اعتراف می

                                                           
 .693ح  ،84/639 . بحار االنوار،6
 .94، ص98 لد نوار ، جبحار اال. 2



 714 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

ی  رانـدان مطهـر ایشـان و ائّمـه و اکـرم نبیکنـد،  اولین کسی که بـه ایـن دسـتور عمـ  می
و محّبـین هسـتند کـه از ایـن  انبیا و علما و شـهدامعصومین هستند و بعد از این بزرگواران، 

و کفار حـا  شقیااال شوند؛ از اشقی ها وارد این آح  نمی کنند. اما سایر انسان فرمان حبعیت می
 معـینالشـما   و اصحابالیمین  منافقین و عواّم هـوادار آنهـا و بـه ایـن صـورا، اصـحاب

در فلسفه و علوم عقلی نیست بلکه ارباری است کـه از  حقایعشوند. البته راستگاه این  می
 1سوی دستگاه الهی به ما رسیده است.

گیهری   کیفیت خلقت حضرت آدم و آغاز زندگی در بهشت و مقدمات شهکل  .7

 زندگی در زمین

شـود  رسد و به فرشتگان امر می یم )ع(بعد از این مراح ، نوبت به رلقت حضرا آدم 
امـا  2معرفـت پیـدا کننـد.)ص( اکرم نبیی مخلوقاا به نور  که بر ایشان سجده کنند حا همه

برحرِی ایشان را  علتوآمد کرد حا  ابلیا مهلت رواست و صد سا  در بدن حضرا آدم رفت
یا بـه عقـ  ی ابلـ بر رود درک کند و به دستور سجده بر حضرا آدم عم  نماید. اما حکیه

رود و قیاس بین رلقت رود از آح  و رلقت حضرا آدم از ِگ ، مانا از این شد که بتواند 
و لذا پا از صد سا ، از سجده سرباز زد  3را در پیکر حضرا آدم مشاهده کند اکرم نبینور 

شدن روح در بدن حضرا آدم و رلقت حضرا  و از درگاه ردای متعا  رانده شد. با دمیده
ی وارد بهشت او  در آسـمان او  شـدند و مالئکـه و راصن دو بزرگوار با حشریفاا حوا، ای

حمامی نعماا بهشتی ححت حسخیر آنان قرار گرفت و حا  پادشاهیِ بهشت بر سـر حضـرا 
در عوالم گذشـته، اولـین سـبک  اکرم نبیی حیاا  آدم گذاشته شد. بنابراین پا از بیان شیوه

رای حضرا آدم و حضرا حوا رقم رورد و انواع التـذاذ و زندگی با حیاا در بهشت او ، ب

                                                           
 .7 فحه، ص9 لدکافی، ج. اصو  6
 .629، ح963. حفسیر امام حسن عسگری)ع(، صفحه 9
 .92، ح47، صفحه 6. اصو  کافی، جلد 9
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 های الهی برای آنان حاص  شد. ابتها  و سرور از نعمت
هـای بهشـتی را ممنـوع کـرده بـود و  در این میان، ردای متعا  حناو  از یکـی از دررت

روشن است که این دستور الهی از روی بخ ، منا ریر، ححقیر، فشـار بـر مخلـوق و سـایر 
ریـرد،  ای که در شأن ساحت قدس ربوبی نیست و از هوای نفا انسان برمی اوصاف رذیله

دادن به این نکتـه صـادر گردیـد کـه حیـاا حضـرا آدم و  هنبود. بلکه این فرمان برای حوج
گیـرد  نشأا می )ص(اکرم نبیو بهجت او، از نور  لذای فرشتگان بر ایشان و حّظ و  سجده

ای نیسـت  ظرفیت حضرا آدم در مرحبه 1و از آنجا که این دررت، دررت علم نبوی است،
ر شـح معـرا  و بـا عبـور از گونـه کـه د شدن به آن را داشـته باشـد. همان که ححم  نزدیک

المنتهی، حضـرا  ةگانه و عرش و در هنگام رسیدن پیـامبر اکـرم بـه سـدر های هفت آسمان
دانسـت کـه در  ی راه را به حنهایی طّی کند زیرا می جبرئی  از حضرا رسو  رواست حا ادامه

ت و صورا عبور از این نقطه، از بین رواهد رفت و نابود رواهد شـد. در واقـا نظـام رلقـ
دستگاه آفرین ، دارای سلسله مراحح و طبقاا نور است و بر اساس حکمت و عـد  الهـی 
شک  گرفته؛ بررالف طبقاحی که کّفار در نظاماا اجتماعی رود، بـه طراحـی آن مبـادرا 

 2اند. کرده
های راصی که جزئیاا آن در روایاا نق  شـده، وارد بهشـت  ابلیا با استفاده از حیله

رد حضرا آدم را وسوسه کند و فریح دهد و به دروغ ادعا کرد که نهـی از او  شد و سعی ک
ی ایشان جلوگیری  نزدیکی به این دررت، برای آن بوده که از رلود حضرا آدم یا ارحقاء رحبه

شود. اما حضرا آدم با معرفت به رـدای متعـا  و نعمـاا او و علـم بـه دشـمنی ابلـیا، 

                                                           
 .624و  629، ح 996صفحه  . حفسیر امام حسن عسگری)ع(،6

ی مباحث، به حوضیح بیشتر پیرامون سلسله مراحح و طبقـاا و ضـرورا و کیفیـت آن پردارتـه  در ادامه .9
همین مطلح بود که ردای متعا  فرشتگان را پا از سوا  از علت رلقت حضـرا  دلی  بهرواهد شد. 

لسله مراحح بـود ندادن به همین س حن دلی  بهآدم حوبیخ کرد و آنان را به عدم علم مّتصف نمود. ابلیا نیز 
 که در برابر امر ردای متعا  عصیان کرد و به مقابله با دستگاه الهی پردارت.
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ی حضـرا حـوا  از رود راند. سپا ابلـیا بـه وسوسـهبررورد حندی با او کرد و شیطان را 
پردارت و ایشان در برابر مکر شیطان حسلیم شد و از دررت ممنوعه حناو  کرد و حغییری در 
وضعیت رود یا بهشت مشاهده نکرد. البته ردای متعا ، فرشتگانی را مأمور کرده بود حا اگر 

را هدف قرار دهند اما هنگـامی کـه  کسانی به این دررت نردیک شوند، با حیرهای رود آنان
حضرا حوا به دررت نزدیک شد، ردای متعا  دسـتور داد حـا فرشـتگان از حیرانـدازی بـه 

ی کمتِر حضرا حوا از عقالنیـت نسـبت بـه  سوی ایشان رودداری نمایند و با حوجه به بهره
 حضرا آدم، به ایشان رحم کنند. در نتیجـه، حضـرا حـوا بـه حضـرا آدم ربـر داد کـه

رغم نزدیکی به دررت و حناو  از آن، هی  احفاق راصی رخ نداده است. لـذا حضـرا  علی
َقسم ابلیا و سالمت حضرا حوا و حیراندازی نکردن فرشتگان به ایشان، یعنـی  دلی  بهآدم 

ی دررـت ممنوعـه حنـاو   برد و از میوه ی عینی حکیه کرده و فرمان ردا را از یاد می به حجربه
رو حمامی نعماا بهشتی از حسخیر حضرا آدم و حضرا حوا رار  شده و  یناز ا 1کند. می

برند حـا بـدن رـود را  شود و حتی زمانی که به برگ دررتان پناه می های آنان آشکار می زشتی
کننـد. ایـن در حـالی بـود کـه حضـرا آدم بـا آداب و  ها از آنان حبعیـت نمی بپوشانند، برگ

 گذاری کرده بود. سلطان بهشت حا  عنوان بهبود و  الهی وارد بهشت شده راصحشریفاا 

بعهد از هبهوط ایشهان از    در زمهین  زندگی حضرت آدم)ع(  . اشاره به کیفیت آغاز4/7

 آسمان اول

شود که حضرا آدم و حضرا حوا و ابلیا و مار و طـاووس ـ  اما این حخلف باعث می
گفتن او بـا حضـرا آدم و حضـرا حـوا  که به ابزاری برای ورود شیطان به بهشت و سـخن

حبدی  شده بودند ـ همگی از بهشت رانده شوند و هبوط واقا گردد و سبک زندگی در بهشتی 
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البته رداوند متعا  پـا از ذکـر ایـن  1، از دست برود.و نعمت بود لذاکه پر از بهجت و 
ی ابلـیا  دهد که مراقح فریح و وسوسـه ماجرا در قرآن کریم، به حمامی بشریت هشدار می

طاُن َکمآَدَم ال  یا َبني»باشند:  ی  ُکُم الشَّ ِتَننَّ ةِ َیف  َجنَّ ُکم  ِمَن ال  ی  َرَ  َآَبَو زیرا این واقعیت زندگی  2«ا َآر 
هاست و باید با حوجه به این واقعیت، از رواب غفلت بیدار شد و سبک زندگی  ی انسان همه

وا به زمین، اولـین حرود را بر اساس آن بنیان نهاد. همزمان با هبوط حضرا آدم و حضرا 
ها بـه  مامت اقرار کرده بود و ردای متعا  اقرار حمام انسـانو ا نبواای که به حوحید و  فرشته

نـام « حجـراالبیض»را در وجود او به ودیعه گذاشته بود، به سنگی حبدی  شـد و  حقایعاین 
گرفت و با آن دو بزرگوار به زمین آمد حا با استالم آن، نیازهای حضـرا آدم و حضـرا حـوا 

البته پا از مـدحی گناهـان فرزنـدان حضـرا آدم  3ی راکی حأمین شود. برای زندگی در کره
ها حشعشـا داشـته بـه حـاریکی بگرایـد و  شود حا نور این قطعه که به سوی آسـمان باعث می

 حجراالبیض به حجراالسود حبدی  گردد و بسیاری از آثار آن از بین برود.

 رد ولین مناسهک زنهدگی حضهرت آدم   ا عنوان بهطواف،  تشریع آداب استغفار و .2/7

 زمین

البته بر رالف استکبار و حکّبر ابلیا، حضرا آدم به حا  اسـتغفار و پشـیمانی و گریـه 
افتد و دوری از بهشت و نعماا آن و حنّز  از آسمان او  بـه زمـین، ایشـان را بـه شـدا  می

ی زمـین رقـم  دهد. لذا اولین سبک زندگی که در ابتدای حیـاا بـر کـره ححت فشار قرار می

                                                           
این گناه حوسط حضرا آدم انجام شـده؛ پـا چـرا سـایر »ممکن است این سوا  متداو  مطرح شود که  .6

گونـه کـه  امـا همان« گی بهشتی دور شده و متحّم  آثـار سـوء رفتـار دیگـران شـوندها باید از زند انسان
ای از رلقـت را در عـالم  ها مرحبه گذشت، باید حوجه داشت که قب  از رلقت حضرا آدم، حمامی انسان

لـذا ی زندگی آنها در این دنیا را رقـم زده اسـت و  اند که شاکله ذّر درک کرده و فاعلیتی در آن عاَلم داشته
 وضعیت حیاا آنان، حابا رفتار رود آنان است.

 .97 . سوره اعراف، آیه9

 .۰۸۶و۰۸۲، ص۱ لدکافی، ج . اصو 9

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=27
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کننـد بلکـه سـبک  ذکـر می مـادیهای حاریخ  ی نیست که کفار در فلسفههای هگزاررورد،  می
شود. یعنی حضرا جبرئی   ی حضرا آدم از طریع طواف آغاز می زندگی در این دنیا با حوبه

کنـد و بـا آمـوزش آداب  الحرام را برای حضرا آدم مشخص می الله ناز  شده و حدود بیت
ن حوسط ردای متعا  را طواف حو  ایـن رانـه معرفـی طواف، راه قبو  حوبه و استغفار ایشا

نماید. پا اولین منسک و حکم برای پرست  رـدای متعـا  و زنـدگی عبـادی بـر روی  می
ی زمین، طواف است که طبع فرمان رـدای متعـا  بایـد از حجـراالبیض آغـاز شـود و  کره

برابـر والیـت شـدن در  ها بـرای حسلیم حجراالبیض نیز حاوی عهدی است که حمامی انسان
اند. لذا حقیقت طواف، حشریفاا الهی برای بیعت مجّدد است؛ بیعتی  نبوی و علوی پذیرفته

شدن به دررِت علم نبوی شکسته شده بود و دوباره بایـد حجدیـد گـردد. یعنـی  که با نزدیک
ی او ـ کـه یکـی در زمـان  گونه که در مقاب  حقاضای ابلیا از ردا برای پـذیرش حوبـه همان

پیامبر اکرم واقا شد ـ ردای متعا  به او دسـتور داد  نبواموسی و دیگری در زمان  حضرا
ی حضـرا  برای پذیرش حوبه 1حا به مزار حضرا آدم برود و بر راک قبر ایشان سجده کند؛

آدم نیز الزم بود حا همان گناهی که رخ داده بود، جبران گردد و از طریع حجدید بیعت، عـدم 
 2حدارک شـود. )ع(و امیرالمنمنین )ص(اکرم نبیو غفلت از مقام برحر  حوجه به مراحح رلقت

پا از انجام طواف و عم  به سایر آداب حوبه، حضرا جبرئی  بر حضرا آدم ناز  شـده و 
دهد که بـرای پـذیرش  کند و ربر می بیت را به ایشان یادآوری می اسامی مبارِک پیامبر و اه 

عبا قسم دهد و دررواسـت عفـو  حن آ  ا به اسامی پنجحوبه، حضرا آدم باید ردای متعا  ر
آورد و به این حقیقت متنّبـه  کند. در اینجاست که حضرا آدم این اسامی مبارک را به یاد می

شود که روردن از دررت ممنوعه باعث شده حا این اسامی را فراموش کند و بـا قسـم بـه  می
                                                           

 .86فحه ، ص6لدالدر المنثور، ج. 1

ی حضرا آدم منحصر به طواف نبوده و طبع برری اربار، این حوبـه  البته ظاهرًا حشریفاا مربوط به حوبه .9
ی  طو  انجامیده و لذا یکی از مقاماا مسجد کوفه نیز مقامی است که حوبهو آداب آن حا چندین سا  به 

 حضرا آدم در آن انجام شده است.
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 د.شو ی ایشان پذیرفته می های نورانی، حوبه این نام

 زمین دربرای هدایت زندگی مردم نبوت  به مقامحضرت آدم  شدن برگ یده .7/7

اولـین  )ع(ی پذیرش هدایت الهی در انجام این حوبه، آن اسـت کـه حضـرا آدم  نتیجه
برگزیده شده و مورد انتخاب و اصطفاء الهی قرار  نبوامخلوقی است که در دار دنیا به مقام 

شود و  وپنج اسم از اسماء اعظم الهی به ایشان عطا می بیستگیرد و طبع برری روایاا،  می
گردد و برری از مناسـک  چند صحیفه، از صحف آسمانی در زمان این پیامبر الهی ناز  می

روز روزه در سـا ،  92حشـریا  علتنمونه در روایاا وارد شده که  عنوان بهشود.  حشریا می
روز بـه طـو   92ی ممنوعـه از بـدن حضـرا آدم،  این مسأله بوده که ررو  بقایـای میـوه

دوری از حیـاا بهشـتی،  دلی  بـهحابِی شـدید حضـرا آدم  همچنین با بی 1انجامیده است.
که این کند  را به زمین ناز  می یبهشتچادرهای از  ای ریمهرداوند متعا  برای حسّلی ایشان 

 2شود. حدیبیه، جعرانه، حنعیم( می ه )عرفاا،عی در مک، شام  حّد حرم شرریمه

 زمین کره بر روی ایشانتکثیر نسل  خلقت حضرت آدم و چگونگی کیفیتاشاره به . 1/7

که انتقا  نس  حضرا آدم از طریع ازدوا  بـرادران و رـواهران انجـام  ی دیگر این نکته
ی معصومین نفـی شـده اسـت بلکـه فرزنـدان حضـرا آدم بـا  هنشده و این ادعا حوسط ائّم 

اند.  اند و به این صورا، باعـث حـداوم نسـ  آن حضـرا شـده حوریان بهشتی ازدوا  کرده
حسح نق ، زبان حضرا آدم در بهشت او  عربی بوده و پا از هبـوط، بـه زبـان سـریانی 

گردد  ای زنان به نقشی باز میی درد زایمان بر حغییر یافته است. همچنین طبع روایاا، فلسفه
دهـد کـه  برری روایـاا نشـان می. که حضرا حوا در حناو  از دررت ممنوعه داشته است

رلقت آدم، حجاوز از حّد محسوب شـده و لـذا  علتسوا  مالئکه از ردای متعا  پیرامون 
                                                           

 .913 فحهص ،31 لداالنوار، ج بحار ؛946 فحه، ص62 لدوسائ  الشیعه ، ج. 6
 .48، مقاله دوم، صفحه 88، شماره 64شیخ صدوق. فصلنامه میقاا حج، دوره  شرایاال. عل  9
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شتگان گونه که به حضرا آدم دستور داده شد حا با طواف حو  کعبه، استغفار نماید؛ فر همان
الحرام قرار دارد ـ  الله المعمور ـ که در کنار عرش و به محاذاا بیت نیز مأمور شدند حا بر بیت

رغم عصیان در برابر  طواف کنند حا عفو الهی شام  حا  آنان شود. از سوی دیگر ابلیا علی
، ردای متعا ، از ساحت ربوبی حقاضا کرد حا روز قیامت زنده باشد و با فریح جـّن و انـا

ی  سـاله عباداا هزارانبه پاس ا  منحرف کند. ردای متعا  نیز آنها را از پرست  ردای متع
 1د.او در آسمان، عمری معاد  با آن به او عطا کرد و دعای  را مستجاب نمو

 انبیاگیری هوای نفس در زندگی دنیا بر مبنای فرهنگ  مبدأ شکلای به  اشاره .5/7

ها، ِگ  منمنین  که بر حسح روایاا، ردای متعا  در هنگام رلقت انسان این نکته دیگر
گیری هوای نفا برای مـنمنین در زنـدگی  را با ِگ  کّفار حرکیح کرد و این مسأله، مبدآ شک 

شود؛ یعنی می  به گناه در میان منمنین و همچنین، می  کفار و منافقین بـه ریـراا،  دنیا می
ت. البته این روایاا باید در کنار آیاا و احادیثی قرار گیرد که کیفیت ناشی از این حرکیح اس

ی موجـوداا را از  کند یا حیاا همـه رلقت آسمان، زمین، راک، آح ، هوا و... را بیان می
ی آنها به موضوعی برای اجتهاد و استنباط حبدی  شـود. در  داند، قرار گیرد و مجموعه آب می

ها، به شبهاحی که از شیطنت عقـ  نشـأا  به حاص  این استنباطحوان با حکیه  این صورا می
 .کند، پاسخ داد دایت الهی مطرح میی رلقت و ربوبیت و ه گیرد و اشکاالحی را درباره می

                                                           
 .89، صفحه 6 قمی، جلد . حفسیر6



6 
 هماهنگ ازبرای تحلیل  مبنایی عنوان به« انبیافلسفه تاریخ » تبیین

قبل  محمد امت محمد و آللیف تعیین تک و «آینده ،گذشته، حال»
 عصر)ع( از ظهور حضرت ولی

گیری  خاستگاه سبک زندگی اسالمی: شکل عنوان به« والیت تاریخی»تعری   .4

 «نفاق ،ایمان ،کفر»سه نظام بین از برخورد  در جامعه تکامل معنوی

ی  فلسـفه»بیان پا از حبیین نظام رلقت بر اساس عق  متعّبد به دستگاه الهی، نوبت به 
راسـتگاه سـبک زنـدگی  عنوان بـه جامعه دینـیبیان شد که  و در این رابطه رسد می« حاریخ

 اللـه صـلواای معصـومین  این والیت به ائّمـه ودارد « والیت حاریخی»اسالمی، ریشه در 
سپرده شده است. والیت حاریخی به معنای مـدیریِت حـوازن بـین سـه نظـام  اجمعین علیهم

و  «ی مصـیبت فلسفه»، «ی إمداد فلسفه»است و حبیین آن، به بحث از « کفر، نفاق و ایمان»
ی بررورد ایـن سـه نظـام چیـزی جـز حکامـ   وابستگی دارد؛ زیرا منتجه «ی حکام  فلسفه»

آنجا که غیرمعصومین دارای منصح والیت حاریخی معنویت در دستگاه دینی نیست. ولی از 
ی آنـان بـه  حوانند ادراک روشنی از احکام حاریخی داشته باشند بلکه حّظ و بهره نیستند، نمی

عصـر،  حضـرا ولی عـام نـوابشـود. البتـه فقهـا و  والیت اجتماعی و آثار آن منحصر می
ریخی ارحباط برقرار کنند و با حفّقـه عضوی حبعی در حاریخ هستند؛ یعنی باید بتوانند با ولّی حا
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 امـتگونه کـه  رود، رضایت ولّی را در هر مقطا حشخیص داده و آن را محقع نمایند. همان
حـاریخی و عضـوی حبعـی از حـاریخ  امـتنیز در میـان سـایر امـم، یـک  محمد محمد و آ 

 عنوان بـهشود. از سوی دیگر، بخشی از حاریخ که ححقع یافته و در قـرآن کـریم  محسوب می
حواند موضوع فکر و بررسی قرار گیرد و لذا بحث کوحـاهی بـرای  عبرا به آن اشاره شده، می

ی شیعه  امروزین جامعه وظایفشود حا  مطرح می )ع(ی معصومین مرور والیت حاریخِی ائّمه
ای برای پردارتن بـه  و جایگاه و شرایط فعلی آن در حاریخ روشن گردد و از این طریع، زمینه

 احی سبک زندگی اسالمی و حروری حولید قدرا و ثروا و اطالِع الهی فراهم آید.طر

 ی علمیهه بهرای  هها  حهوزه در موجود  یِی مبنای فلسفی، عرفانی و فقهتواننا .2

 انبیاترسیم فلسفه تاریخ 

محور به سـه دسـتگاه کفـر و نفـاق و ایمـان،  البته بحث از والیت حاریخی و نگاه برنامه
سلح است. یعنی نگاه جبری )اعّم از فلسفی و عرفانی( به حاریخ مـردود اسـت مبتنی بر دو 

کـه نگـاه فقـه  همچنان آورد؛ شدن در برابر نظام کفر و نفاق را فراهم مـی زیرا موجباا حسلیم
موجود به این مقوله دچار نقص و کمبود است چون حنها به آحـاد مکلفـین و علـم و قـدرِا 

ی  نماید و وظیفه عقاب و بهشت و جهنم را به افراد منحصر میکند و ثواب و  فردی حوجه می
داند. اما در مبنای مختار، حـاریخ از یـک رویکـرد  علماء را چیزی بی  از ارشاد و حبلیغ نمی

شود و سعادا  ای و در چارچوب حوازن بین سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان بررسی می برنامه
ی ارتیاراا  کند و لذا اماِم هر جامعه در حیطه یف میها و جواما حعر امتو شقاوا را برای 

 اجتماعِی رود باید پاسخگوی ردای متعا  باشد.

 و رفتار آنها در تاریخ زندگی دنیا «ایمانکفر، نفاق، »نگاه مبنایی به سه نظام  .7

عمـ  « سـازی مـدیریت حادثه»عالوه بر این، هر سه نظام در برابر یکـدیگر بـر اسـاس 
هـا را مجـذوب رفتـار  رسانند و اراده ها و جواما را به حالت انقطاع می ی انسانکنند؛ یعن می
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کنند و اقیانوسی از نور و حقوی در برابر طوفانی از شهواا و بدعت در کفـر و نفـاق  رود می
ی شـهواا از ایـن قـرار  ی آن برای حخلیه ی دستگاه کفر و هندسه گیرد. رئوس برنامه قرار می

لهـو و لعـح در امـور جنسـی و  ؛در موضـوع قـدرا و ریاسـت مـت مـوروثیاست: حکو
مـدیریت منـابا طبیعـی بـر اسـاس  ؛لف در روراک و پوشاک و مسـکن و...حشریفاا مخت

حـذف  ؛حوجیه و مجادلـه در امـور فرهنگـی ؛ریت نیروی انسانی بر مبنای حجاوزمدی ؛حکاثر
آسای  و زنـدگی رـوب کـه ها با نقاب  امتاستعمار  ؛ی مخالفین به نام حأمین امنیتفیزیک

 آورد. جانبه را در پی می همگی این رفتارها یک حفرعن همه
کید می مادیاما دستگاه نفاق بر رالف دستگاه کفر که علنًا بر ریاست  کند، حکومت  حأ

ی شهواا رود به دنبا  ریاست قدسّیه  کند و برای حخلیه رود را به دستگاه الهی منتسح می
در زنـدگی و رفتـار  الزام عموم به حال  و حـرام ؛ر امور جنسیست. حفظ ظواهر شرعی دا

بدعت و ححریف  ؛ز در منابا طبیعی و نیروی انسانیحکاثر و حجاو ؛غیرمشروع رؤسا در رفا
حـذف فیزیکـی  ؛ی آنها بـه ادبیـاا کفـر در امـور فرهنگـی و حأوی  کتح آسمانی و حرجمه

یت و ی مـدیر عـز  دیـن از عرصـه ؛میاسـال امتی  ی جلوگیری از حفرقه مخالفین به بهانه
دعوا همگان به سجده در برابر علمای اه  بدعت و انحراف و  ؛واگذاری ارتیاراا به ُامرا

های  حعطیلی عق  در برابر آنها و قرار دادن رود در منزلت ردای متعا  نیز از رئـوس برنامـه
 ی آن است. دستگاه نفاق و ائّمه

ن برای دسـتیابی بـه حکامـ  از محورهـای ذیـ  نشـأا ی دستگاه ایما در مقاب ، هندسه
 ؛مـادیزهـد و حـداق  معیشـت در نیازهـای  ؛: منزلت امامت برای هدایت بندگانگیرد می

 در ی و واگـذاری ارتیـاراا بـرای ارحقـامدیریت بر نیروی انسـان ؛حوزیا منابا به نفا عموم
درگیری با کفر حربی و نفاق حربی است  ؛ی کفر و نفاق دادن به ائّمه مهلت ؛درجاا ایمانی

دهد. پا نظـام او   ی این محورها دعوا به سجده بر ردای متعا  را شک  می که مجموعه
مبتنی بر شهوا کفرآمیز و نظام دوم مبتنی بر شهوا در نقاب دیـن اسـت و نظـام سـوم بـر 
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 مبنای جریان حقوی شک  گرفته است.

هبوط حضهرت آدم تها بعثهت    از  ه4: نبیاافلسفه تاریخ  سه مرحله در بیینت .1

از ظههور حضهرت    هه 7عصهر)عج(   از بعثت تا ظهور حضهرت ولهی   ه2کرم ا نبی

 عصر)عج( تا برپایی قیامت ولی

زنـدگی  ، ابتدائًا باید حوجه داشت کهانبیابرای حبیین مراح  حاریخ بر اساس فلسفه حاریخ 
عرش و مالئکه و هفت آسـمان و شود که مقطا او  آن، قب  از رلع  به سه بخ  حقسیم می

 )ع(و انوار مطّهر معصومین )ص(اکرم نبیهفت زمین و بهشت او  و حضرا آدم است و به 
شود و هی  مخلوق دیگری در این مقطا وجود نداشته است. مقطا سوم زنـدگی  مربوط می

یاست که شود اما مقطا دوم از زندگی، مربوط به این دن نیز به عاَلم قیامت و رلود مربوط می
از هبوط حضرا آدم آغاز شده حا برپایی قیامت ادامه دارد. این مقطـا، دارای سـه سرفصـ  

، سرفصـ  او  حـاریخ را حشـکی  )ص(اکرم اصلی است: از هبوط حضرا آدم حا بعثت نبی
، سرفصـ  دوم حـاریخ را رقـم )عج(عصـر اکرم حا ظهور حضرا ولی دهد و از بعثت نبی می
ضرا و ححقع عاَلم رجعت حـا روز قیامـت، سرفصـ  سـوم حـاریخ زند و از ظهور آن ح می

ی رـدا واقـا  ی این سـه سرفصـ  حـاریخی در مّکـه و از جـوار رانـه رواهد بود. آغاز همه
بـه حوحیـد و نـدای  )ص(شود؛ یعنی هبوط حضرا آدم به زمـین و دعـوا پیـامبر اکـرم می

دهد. لـذا  مقدس رخ میبرای معرفی رود به جهانیان در این مکان )عج( عصر حضرا ولی
َحـَراَم ِقَیاًمـا الحرام ) الله ی مباحث به جایگاه بیت باید در ادامه ـَت ال  َبی  َبـَة ال  َکع  ـُه ال  َجَعـَ  الَلّ

اِس   شود. ( در سبک زندگی اسالمی اشاره1ِللَنّ

                                                           
 .37آیه  . سوره مائده،6
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سه رکن اساسهی   ،«الهی یها تحج وآیات  ،ها پرستی بت امتحانات،» بودنِ حسی .4/1

 در این مرحله کفراکمیت تاریخ و غلبه حدر سرفصل اول 

هـای الهـی  تحجاما رصوصیت سرفص  او  حاریخ این است کـه امتحانـاا الهـی و 
اسـت. یعنـی اهـ  کفـر در ایـن « یحس»که کفر و شهواا آن نیز  است؛ همچنان« یحس»

اند و  مشغو  ، ماه، رورشید، ستارگان و...سنگ ،ی و پرست  چوبحسپرستی  ، به بتدوره
هـا نشـان  ی همچـون سـارتن کـاخ بـا حراشـیدن کوهحسهای  رود را در قالح پدیده اقدر
مندِی مشرکین مّکه از قدرا اقوام قبلـی  رو، حعبیر ردای متعا  در عدم بهره دهند. از این می

ُکم  ) ن َلّ ِض َما َلم  ُنَمِکّ ر 
َ
اُهم  ِفي اْل َنّ َکّ ی و عمرهای حسحواند به قدرا باالی جسمی و  ( می1َمّ

ی دوم  ی او  حاریخ و جایگزینی آن با قدرا عقلی و فکری در دوره ها در دوره طوالنی انسان
حر  های عمیـع حر و شهوا حاریخ اشاره داشته باشد که با قدرا جسمی کمتر و عمرهای کوحاه

هاسـت و  حمدنهـا و  ـ که رار  از قدرا بشـر و حکومت انبیاشود. لذا معجزاا  همراه می
گذارد ـ نیز از امور محسوس است:  الهی را در برابر اه  طغبان به نمای  میی  قدرا قاهره

ی صـالح کـه از میـان کـوه زاییـده  شکافد حا ناقه از عصای حضرا موسی که آب دریا را می
ی بهشـتی از  کردن ُمردگان و دمیدن در ِگ  و حبدی  آن به پرنده حا نزو  مائده شود؛ از زنده می

اریون و دعای حضرا عیسی. البته دعاها و حقاضای کفـار در ایـن آسمان به دررواست حو
ی او   یک موجود زنده مالحظه شود، دوره عنوان بهدوره، شکلی کودکانه دارد زیرا اگر حاریخ 

ی دوم  رسـد کـه دوره ی شهواا زمانی بـه بلـوغ می آن معاد  با دوران کودکی است و حخلیه
ی او  حاریخ مبعو  نشـدند  در دوره )ص(اکرم نبی حاریخ آغاز شود. به همین دلی  است که

زیرا شأن آن وجود مقدس، سرپرستی مقـاطعی اسـت کـه حـاریخ در آن بـه بلـوغ رسـیده و 
حر از کنتر   که کنتر  یک انسان بالغ، سخت حر شده است؛ کما این سعادا و شقاوا پیچیده

 )ص(اکرم نبیحاریخ به  ی دوم و سوم رو، سرپرستی دوره شود. از این یک کودک محسوب می
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و فرزندان معصوم ایشان سپرده شده اسـت. حتـی در فترحـی کـه از آغـاز  )ع(منمنینو امیرال
دهد، باز هم حمامی مخلوقاا باید مـرزوق امـام معصـوم  غیبت کبری حا زمان ظهور رخ می

ی غیبت قـرار دارد. عـالوه بـر ایـن بایـد دانسـت کـه در  باشند و لو آن حضرا در پا پرده
با نزو  صحف الهی و کتح آسمانی به حکامـ  سرفص  او  حاریخ، شرع و حشریا حدریجًا و 

 ها در این دوره، در ارتیار کفار است. که غالح حکومت رسد؛ کما این می

 ، سه رکن اساسهی «های الهی ها، آیات و حجت پرستی امتحانات، بت» بودنِ عقلی .2/1

 اکمیت نفاق در این مرحلهدر سر فصل دوم تاریخ و غلبه ح

که آیـاا الهـی  شود همچنان می« عقالنی»اناا و شبهاا در سرفص  دوم حاریخ، امتح
ی  ی نیز جریـان دارد و ائّمـهحساست. گرچه در این دوره، آیاا « عقالنی»نیز از سنخ امور 

سلف را در ارتیـار دارنـد امـا  یانبیای معجزاا  وار  پیامبران، همه عنوان به )ع(معصومین
ی رـدای  شـود و در سـیر برنامـه ا نمیاین معجزاا، موضوع امتحان برای عموم مـردم واقـ

ی نار با  ی درگیری ائّمه یابد بلکه نقطه متعا  برای مدیریت عاَلم در این دوره، محوریت نمی
رو، قــرآن کــریم و کلمــاا معصــومین  هاســت. از ایــن هــا و عقالنیت ی نــور، ححلی  ائّمــه

ها، معجزاحی علمی و  تامهای آنان پیرامون سرنوشت  بینی اجمعین و پی  علیهم الله صلواا
اند و همگان حا روز قیامت،  عقالنی هستند که در این دوره از حاریخ در مقاب  بشر قرار گرفته

مرزوِق نور علم و ححلی  قرآن رواهند بود و با حاب  عقالنیت وحی بر عقالنیـت غیرمعصـوم 
ا امـور است که راه هدایت مشخص رواهد شد. در مقاب ، شبهاا اه  طغیـان نیـز از جـن

ی و حسـهای  ححلیلی و عقالنی است و لذا غاصبین رالفت برای نی  به هدف رود از قـدرا
های منحـرف و بـدعت و حأویـ  و  بر ادبیاا و ححلی  احکاسازی و... حکیه نکردند بلکه با  کاخ
سازی به مقصود رود رسیدند و مردم نیـز قرائـت آنـان از اسـالم را پذیرفتنـد. لـذا از نظـر  دین

نی، ظرفیت عقلِی بیشتری به بشر در این دوره از حاریخ عطا شده است حا حوانایی عبـور از حکوی
ی  های بشری در همـه گونه نیست که حوانمندی ی عقالنی را پیدا کنند زیرا این امتحاناا پیچیده
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مساوی حقدیر شود بلکه اعطاء آن متناسح با شرایِط هـر دوره اسـت.  صورا بهادوار حاریخی، 
 ها در این دوره، به دست اه  نفاق است. ی حکومت بر این باید دانست که غلبه عالوه

، سهه رکهن   «ههای الههی   آیات و حجهت ها،  پرستی امتحانات، بت» بودنِ شهودی .7/1

 اکمیت ایمان در این مرحلهدر سرفصل سوم تاریخ و غلبه ح اساسی

است؛ « امور شهودی»در سرفص  سوم حاریخ، موضوع امتحاناا و معجزاا و شهواا، 
و  محمـد امـتیـافتن  و عقالنی نیز جریـان دارنـد. در واقـا بـا حکام  حاگرچه هم آیاا 

ایمانی آنان به باالحرین سطح، کرامـاا  ارحقای ظرفیتی هدی و  در حبعیت از ائّمه محمد آ 
 علـتیابد و عم  به احکام، آثار واقعی رـود را ـ کـه بـه  میم میدر میان عموم مردم حع انبیا

به ظهور و بروز نرسیده ـ نشان رواهد داد و موجح نورانیت )عج( عصر  غیبت حضرا ولی
واقـا شـده و « منمنمعرا  ال ةالصال»رو، حوصیفاحی چون  از این ها رواهد شد. امتافراد و 

در مقاب  چشم همگان قـرار  د شد و نور وضوها رواه اننماز موجح معرا  منمنین در آسم
رواهد گرفت یا روایاا داّ  بر حعیین رزق روزانه و حوزیا آن در فجر صادق حا طلوع آفتـاب، 

اسـرائی  در همـین زمـان  کـه رزق قـوم بنی به امری محسوس حبدی  رواهد گشت؛ همچنان
ای غـذای آن روز از رفت، مجبور بـود بـر به رواب می مداشد و هر کا در این  حوزیا می

ها در اقصی نقاط زمین، صدای امـام زمـان را بـا  دیگران گدایی کند. همچنین حمامی انسان
که از ابزارهای بشری استفاده کنند. البتـه چنـین کرامـاحی  گوش رود رواهند شنید؛ بدون آن

مامی نمونه، دعوا حضرا ابراهیم از ح عنوان بهموردی در برری ادوار رخ داده و  صورا به
به گوش همگان رسانده شد. ولـی ایـن امـور و امثـا  آن  حجبندگان برای حضور در موسم 

ها( در سرفص  سـوم حـاریخ و پـا از ظهـور، بـه  )مانند رؤیت مالئکه و اجّنه حوسط انسان
ها به سخن  که حسح روایاا، سنگ های عادی و روزمره حبدی  رواهد شد. کما این واقعیت

اند و مـنمنین نیـز  دهند که منافقین در پشت آنها پنهان شده نمنین ربر میآیند و به سپاه م می
نیز در هنگام لشگرکشی بـه سـپاه  )ع(عصر کنند. حضرا ولی به دستگیری آنان مبادرا می
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سلف در  یانبیاآوردن آب و آذوقه نیست زیرا مواریث  دهند که نیازی به همراه رود اطالع می
صای موسی به زمین، آب الزم برای آنها حأمین رواهد شد و به ارتیار ایشان است و با زدن ع

 شود. همین منوا ، سایر نیازهای آنها مرحفا می
ی جهانی در سرفص  سوم حاریخ، با اه  ایمان است و کفار و منافقین به انزوا و  لذا غلبه

گونـه کـه  همانافتند اما این بدان معنا نیست که امتحاناا حعطی  شده اسـت بلکـه  ذّلت می
است، ابلیا و اه  طغیان نیز در این سرفص ، بـه « شهودی»آیاا و معجزاا در این دوره 

حسح روایـاا، پـا از نـدای  .کنند که از سنخ امور شهودی است ایجاد شبهاحی اقدام می
برای دعوا مردم در صبحگاه، نـدای ابلـیا در شـح نیـز حوسـط  )عج(عصر حضرا ولی

شود. عالوه بر ایـن، هـم  ه شده و موجح حردید و کفر برری از آنها میی افراد بشر شنید همه
شوند و هم کفار و منافقین و اشقیائی  هایی از منمنین در دوران ظهور و رجعت زنده می گروه

لشـگریان  عنوان بـهگردنـد و  اند، مجّددًا به دنیا بـاز می های حکوینی نشده که مشمو  عذاب
کنند. آن دسته از مـنمنینی کـه در  آرایی می ی هدی و شیعیان آنها صف ابلیا در مقاب  ائّمه

رسند اما شیعیانی که در دنیا  ها به شهادا می اند، در این جنگ دنیا به مرگ طبیعی درگذشته
اند، احیاء شـده و پـا از زنـدگی در جـوار معصـومین بـه مـرگ طبیعـی  به شهادا رسیده

کنند و دو بـار بـر آنهـا احمـام حجـت  رند. لذا برری افراد دو بار در این دنیا زندگی میمی می
ِن »که قرآن کریم به این حقیقت اشاره کرده:  شود کما این می َنَتی  َتَنا اث  َیی  ِن َوَآح  َنَتی  َنا اث  َنا َآَمَتّ . 1«َرَبّ

در رکـاب پیـامبر  شـوند و سـلف زنـده می یانبیـاهمچنین در روایاا ذکر شده که حمـامی 
جنگنـد و بـه شـهادا  اند، می با کفاری که مجّددًا زنده شـده )ع(منمنینو امیرال )ص(اکرم
البته کفر و حردید بر اثر شبهاا شهودی، مخصـوص کفـار و منـافقینی اسـت کـه  رسند. می

اند یا ممکن است شام  منمنینی شود که بـرای اولـین بـار، در  دوباره در آن دوران زنده شده
انـد و  اند. اما منمنینی که در سرفص  او  و دوم زندگی کرده رفص  سوم حاریخ به دنیا آمدهس
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طلح نسبت به زندگی با معصومین در  دلی  بهاند و  از امتحاناا آن زمان سربلند بیرون آمده
این شبهاا قرار نخواهند گرفت بلکـه  حأثیرححت  اند، سوم حاریخ، مجددًا زنده شده سرفص 

 ی هدی است. درجاا ایمانی در همراهی با ائّمه ابزاری برای ارحقایدد آنها، حیاا مج
شـود  ی اه  ایمان، امتحانـاا حعطیـ  نمی رغم غلبه در سرفص  سوم حاریخ و علی پا

گیـرد کـه هـم  های بزرگ و شـدیدی در می شدن برری منمنین و طاغیان، جنگ بلکه با زنده
کـه طبـع  شـود. کمـا این مـنمنین می یجـح ارحقـاکند و هـم مو حمام می اشقیات را بر حج

روایاا، ابلیا در عاَلم رجعت دوازده بار زنده شده و حوسط هر یـک از دوازده امـام کشـته 
گـذرد،  شـدن او حوسـط آرـرین معصـوم می کوحاهی کـه از کشته مدارواهد شد و پا از 

 قیامت برپا رواهد شد.

تهرین مرحلهه    طهوالنی ، عالم یتکوین اصال  وضعیت ،انبیاکرامات  شدنِ عمومی» .1/1

 سه ویژگی سرفصل سوم تاریخ عنوان به« تاریخ عالم

های راصی برای زندگی در سرفص  سوم حاریخ ذکر شده: بـا  بر حسح روایاا، ویژگی
به منمنین، عقو  آنان به چه  برابِر وضا عادی ارحقا رواهد  )عج(عصر عنایت حضرا ولی

ت فرزندان رود را بر اساس قرآن انجام رواهنـد داد کـه ایـن بـه دار حربی یافت و بانوان رانه
معنای رسیدن درجاا معرفت آنان در حّد علمای عارف است. همچنین طبـع نقـ ، مـردم 

بـه آنـان  )عج(عصـر طلح و حقاضایی نسبت به طال و زیورآالا ـ که از سوی حضرا ولی
جـاری ـ کـه در دوران فعلـی شود ـ ندارند و ارذ سود در هنگام فـروش کـاالی ح عرضه می

حال  است ـ ربا محسوب رواهد شد. این بـدان معناسـت کـه بـازار در آن دوران، ماهیـت 
های فعلـی و گذشـته اسـتفاده  از شـیوه مـادیدیگری رواهد یافت زیرا برای حأمین نیازهای 

هـدی، ی  هماهنگی امور حکوینی در جهان با والیت ائّمه دلی  بهنخواهد شد. عالوه بر این، 
شـدن گیاهـان،  شـدِن حیوانـاا، سّمی آثار حکوینی گناهان بشر که موجح درندگی یا موذی

حغییر وضا آب و هوا و راک و زمین و رورشید یا پدیدآمدن زلزله و آحشفشان شده، از بـین 
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رواهد رفت و حمامی رساراحی که در طو  حاریخ بر طبیعـت وارد آمـده، در سرفصـ  سـوم 
های حکوین به مدار رود باز رواهند گشت که این همه  ی پدیده و همه حاریخ رفا رواهد شد

 ی زمین است. بیت عصمت و طهارا بر روی کره ححقع والیت اه  دلی  به
کند و  اجتهاد پیرامون این نوع روایاا، سبک زندگی در عاَلم ظهور و رجعت را معین می

در  انبیای سـلفر آن دوره، کراماا بندی را از این روایاا مطرح کرد که د حوان این جما می
یابد و سبک زندگی اسالمی در آن عصر، بر ایـن اسـاس اسـتوار  میان مردم عادی جریان می

العـاده  ی الهی شدند، همواره دارای زنـدگی رارق که حسلیم اراده اوصیاو  انبیاشود. البته  می
اعجـازآمیز  صـورا بهنـان بودند و با مدیریت الهی و همنشینی با مالئکه، حمامی نیازهـای آ

شد و این در حالی بود که حیاا آنها در سرفص  او  یا دوم حاریخ رقم رورده بـود  حأمین می
کردند. اما در سرفص  سوم حاریخ، از آنجـا کـه ظرفیـت  ی منمنین زندگی نمی و دوران غلبه

ی حضـور و  یهای رسیده که والیت امامان معصوم را بپذیرند و زندگی در سـا منمنین به مرحبه
به امری عمومی حبـدی   انبیامدیریت آن انوار مقّدس را قبو  کنند، زندگی الهی و اعجازآمیِز 

اسالمی در سرفص  سوم حاریخ، به معنای حیاا در ظّ  والیـت  حمدنرواهد شد. در واقا 
ی نیازهای روحی و فکری و جسمِی بشریت به برکـت آن بزرگـواران  معصومین و حأمین همه

 است.

ارتقای ظرفیت  با هدفضرورت اجتهاد پیرامون خصوصیات سرفصل سوم تاریخ  .5/1

 در این مرحله و انگی ش جامعه دینی

ی زندگی در عالم ظهور و رجعت  البته نکاا فوق، اشاراحی بسیار اجمالی پیرامون نحوه
مه قرار گیـرد نا باید موضوع بررسی و فکر و حأم  در مقیاس هزاران پایان حقایعبود و لذا این 

و ابعاد مختلف حیاا در آن دوران به دقت حبیین شود حا عموم مردم بـه زنـدگی در آن عصـر 
کـه  رغبت پیدا کنند و طلح و رواستی واقعی برای حضور در آن اّیام داشته باشـند. همچنان
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المی اندازها در نظام اس ها و چشم ها و افع مبنای طراحی سیر آرمان عنوان بهاین معارف باید 
 در اسناد باالدستی احتراز گردد. مادیهای  حلّقی شود حا از اهداف و افع

ریه ی خهدای    والیت تهاریخی در برنامهه   شاخصه اصلیِ ؛«شکنی بت احکامِ» .5

 انبیای الهیهای  و ت بیق آن بر مأموریت متعال

اما برای مرور آنچه از والیت حاریخی در قرون گذشته محقع شده، ابتدائًا باید به اصو  و 
« شـکنی مدیریِت بت»حوان از آن به  الهی حوجه کرد که می یاوصیاو  انبیادر رفتار  عامقواعد 

ایـن بزرگـواران، کفـر و نفـاق را حـا زمـان یکی از آثار این مدیریت آن است که  1حعبیر نمود.
اولین پیـامبری کـه بـر ضـد  عنوان به)ع( گونه که حضرا نوح  همان ؛کنند ی ححّم  میمعین

ی کفر قیام کرد، پذیرفت حا نهصدوپنجاه سا  با کفار زندگی کنـد و حضـرا هـود و  جامعه
های مدیدی در همین وضعیت به سـر بردنـد. پـا از بعثـت  مدانیز  السالم علیهماصالح 

ر غیرحربی و اه  کتاب از مسیحیان و یهودیان نیز حوسـط آن نیز زندگی با کفا )ص(اکرم نبی
حوانسـتند  که رسو  گرامی اسالم صاحح قدرا بودند و می حضرا ححم  شد؛ با وجود آن

گران  ، ردای متعا  قدرا رود را به طغیانمعینآنها را از بین ببرند. البته پا از إحمام مهلت 
های حکوینی ناز  شـده و ایـن عـذاب در  دهد و لذا در سرفص  او  حاریخ، عذاب نشان می

بـه  آلهماالسـالم و علیهمـاسرفص  دوم حاریخ، از طریع شمشیر پیامبر اکرم و امیرالمنمنین 
لـح حفرقـه و دشـمنی در کافران چشانده شده است. البته عذاب شمشیر برای منـافقین در قا

گونه قرآن کریم که بر حداوم حفرقه و دشمنی در میـان مسـیحیان  میان آنها جریان یافته؛ همان
 حصریح کرده است.

 ها به سوی بهشت رکن حیات پرچمداران توحید برای هدایت امت ؛«فلسفه مصیبت» .4/5

 شـوند حـا بـا میی بنـدگان  شـکنی، بالگـرداِن همـه همچنین پرچمداران حوحید برای بت

                                                           
 ، گفتار او ، مبحث دوم و سوم.رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی؛ فص  او  .6
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موجباا بیداری برای منمنین و رهایی عمـوم از ظلـِم  ی کفر و نفاق، ائمههای  شکستن اراده
رو شهادا و غربت و مظلومیت و اسارا و حبعیدهایی که  اه  طغیان را فراهم آورند. از این

ایـن  ای بـر واقـا شـده، نشـانه شـهداو  ی معصومین و علمـا و ائمهو فرزندان آنان  انبیابرای 
شـکنی در طـو  حـاریخ اسـت. از  حقیقت است که بالگردانی از رصوصیاا مـدیریت بت

ی شـهواا آنـان  های این مدیریت، حأمین نیازهای سران طغیان است حـا حخلیـه دیگر ویژگی
کم به یـک زنـدگی انسـانی )نفـاق(  باعث شود به حدریج از کفر محض فاصله بگیرند و کم

فـراهم زندگی الهی )ایمان(  هب آوردن آنها ایمانای برای  زمینه نزدیک شوند و در مراح  بعدی،
دادند که نهضت ایشان منجر به حاکمیت بر عرب  به کفار ربر می اکرم نبینمونه،  عنوان به. آید

کفر دست بردارند و به امید قـدرا و  و عجم رواهد شد حا قری  به این امید از زندگی حیوانی
ی نفاق رضـایت  ریاست، در ظاهر به اسالم بگروند؛ همچنان که به ازدوا  محارم رود با ائّمه

ی دیگـر،  دادند حا شاید از این طریع، راهی برای هـدایت و نجـاا آنـان فـراهم گـردد. نمونـه
و... اسـت حـا شـاید  عاویـهمبه اشقیائی همانند ابوسفیان،  جنگی سهم رود از غنائمبخشیدن 

همچنان که  1.حر از حیوانیت )ب  هم اضّ ( رار  گردند دچار انفعا  شوند و از درجاا پست
َفِة ُقُلوُبُهم  »قرآن کریم به موارد مشابهی از این دست، با حعبیر در  ُمَنلَّ  اشاره شده است. 2«َوال 

اولهین حکهم    عنهوان  هبه ، «تقیه برای حفظ و انتقال نسهل پیهامبران و امامهان   » .2/5

 ایشان یاوصیاخداپرستی برای حضرت آدم و 

بدان معناست است و این های کفر  حکومت با غلبه ،ی او  حاریخ همرحلدر گفته شد که 
ها حاکم شدند امـا آنـان  امتها بر سرنوشت  حرین نطفه ی کفر، َپست گرفتن ائّمه که با قدرا

در  ه به دنبا  بقاء قدرا در نس  و راندان رودشوند بلک حنها به سلطنت در وهله راضی نمی
کنند.  بخشند و حاکمیت موروثی را طلح می ی پلید رود قداست می هستند و به نطفه حاریخ

                                                           
 .917فحه طباطبایی اردکانی، محمود، حاریخ ححلیلی اسالم، ص. 6

 .12 . سوره حوبه، آیه9
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و امیرالمنمنین علیهماالسالم دارای چنـین  اکرم نبیی مطّهر  این در حالی است که حنها نطفه
آنا »ی علع و احادیثی همچون    سورهشأنی هستند زیرا آن ذواا مقّدس به حکِم روایاا ذی
ها ـ کـه  ی سایر انسان ، از جنا نطفه«و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتی

گونه که روایاا مربوط بـه کیفیـت  اند؛ همان اند ـ پدید نیامده از آبی ناپاک و بدبو رلع شده
ه از سـیح بهشـتی کـه رمخـدی آن  ی کبری علیهاالسالم و انعقاد نطفه حولد حضرا صدیقه

از  انبیـاحوسط پیامبر حناو  شده بود، به همین حقیقت اشاره دارد. بر این اسـاس، مأموریـت 
را بـه نسـ   )ص(اکـرم نبیی پاک  زمان حضرا آدم حا زمان حضرا نوح آن است که نطفه

ی حاریخی رود را در مقابلـه بـا حاکمـان ظلـم و  بعدی منتق  کنند و به این صورا، وظیفه
 جور که در حقیقت واجد هی  شأنی برای حاکمیت موروثی نیستند، انجام دهند.

 و م خداپرستی برای حضرت نهو )ع( اولین حک عنوان به« درگیری با جامعه کفر» .7/5

 حضرت ابراهیم)ع(

پرستی و معبدسازی روی آورد و  که کفر به قدرا اجتماعی دست یافت و به بتهنگامی 
ی رود گرفت،  های بندگان ردا را در قالح یک جامعه ححت سلطه ها و جسم ها و عق  اراده

ی  ها در مقاب  جامعـه رود دستور داد حا برای رهایی عباد از این اسارا انبیاردای متعا  به 
السـالم بـود.  پیامبری که این مأموریت را آغاز کرد، حضرا نوح علیهکفر قیام کنند و اولین 

پرستی به یک فرهنگ حاکم حبدی  شده بود و لذا مبارزاا رسـوالن بعـدی هماننـد  البته بت
السالم در همین راستا قرار گرفت. در واقا با حوجه به کـافر بـودِن اکثـر   حضرا ابراهیم علیه

ی ردای متعا  بـرای مـدیریت  ن به این نتیجه رسید در برنامهحوا ها در ابتدای حاریخ می امت
هایی که در عاَلم  ی او  حاریخ امداد شوند و نطفه گونه حقدیر شده که کفار در مرحله عاَلم این

و  انبیـاشـکنی  ذّر به کفر گرای  داشتند، در این مرحله به دنیا بیایند و در مقاب  مدیریِت بت
معینی به آنان مهلت داده شود. سـپا عـذاب الهـی  مداند و حا قدرا الهی آنان قرار بگیر

دا به راحتی و آسای  و سعا انبیاشود حا بندگان ردا نجاا پیدا کنند و با حبعیت از  ناز  می
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ی او  حاریخ حکرار شد حا این مطلح به یک وجدان  در مرحله هابار و آزادی برسند. این روند
 ،ررافاارسارا، فساد، و فرهنگ شهوا حاصلی جز عمومی حبدی  گردد که دستگاه کفر 

ی ماننـد مـاجرای حقـایقنـدارد. در ایـن دوره،  چپـاو  امـوا  و نـوامیا و داری برده ،اوهام
عینـی در مقابـ   صـورا بهیر و اصحاب کهف نیز رخ داده حا برپاشدن قیامـت َز حضرا ُع 

حرین صـورا  ه واضـحهای الهی در برابر بنـدگان بـ تحجهمگان به نمای  گذاشته شود و 
« چه کسی به آن دنیا رفته و عالم آرـرا را دیـده؟»های سخیفی مانند  بدررشد و این گزاره

 ابطا  شود.

 رسیدن حضرت یوس )ع( حکومت خی از قیام ذوالقرنین و بهتاری تحلیل .1/5

هاست که اولیِن آن، حکومـت  گیری حکومت ی او  حاریخ، شک  ی دیگر در دوره مسأله
شـدن  ذوالقرنین در زمان حضرا ابراهیم است. البته این حکومت بر اسـاس جماحضرا 

مردم بر محور نبّی الهی و پذیرش ارتیاری نسبت به فرستادگان رـدای متعـا  ایجـاد نشـد 
و اعطاء قدرا الهی به ذوالقرنین برای لشگرکشی به شـرق و غـرب « اسباب»بلکه مبتنی بر 

ی ردای متعـا  از طریـع حکومـت  لین بار، قدرا قاهرهعالم بود. به این صورا و برای او
حضرا ذوالقرنین به همگان چشانده شد و اثباا گردید که حضرا حع جلت عظمته هـر 
گاه اراده کند، ظالمان را نابود رواهد کرد و این واقعه در زمانی روی داد کـه هـی  کـا بـه 

مت دینی ـ که مبتنی بر اسباب بود حضرا ابراهیم ایمان نیاورده بود. البته این نمونه از حکو
ـ حوسط ردای متعا  ادامه نیافت حا بشریت بفهمد که سّنت الهـی بـر ایـن قـرار گرفتـه کـه 
حاکمیت فرستادگان ردا با می  و ارتیار و پذیرش مردم محقع گردد و نه با اسـباب. امـا در 

و حـوقفی در آن  هر حا  حکومت ذوالقرنین، سّدی در برابر طوفان شهواا کفر ایجـاد کـرد
 .دم حو  محور ایمان جما شده باشندکه مر پدید آورد بدون آن

رغم حضـور قـوم  علـی و ومت حضرا یوسف بـر همـین منـوا  بـودگونه که حک همان
کـه آن  رسند )رصوصًا با حوجـه بـه این اسرائی  در کنعان، حضرا یعقوب به قدرا نمی بنی
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قوم دارای وحدا کلمه نبودند و حسادا باعث شد حا حصمیم به قتـ  بـرادر رـود بگیرنـد( 
رسند. بنـابراین  ی الهی به حکومت می ی ویژه بلکه این حضرا یوسف هستند که با معجزه

از او پشتیبانی  امتکه یک  ی رود را بدون آن ردای متعا  در مرکز امپراطوری کفر، فرستاده
منتهای رود را در برابـر چشـم بنـدگان  ی نافذ و اقتدار بی رساند و اراده کنند به حاکمیت می

دهد حا ثابت شود که ردای متعا  بر همه چیز قادر است اما سّنت الهی بر این قـرار  قرار می
ها و  ایـن انسـان و لـذا یار و پذیرش بنـدگان پدیـد آیـدگرفته که حاکمیت حع بر اساس ارت

رواهنـد از قهرمانـان یکتاپرسـتی و  ع پـذیرش ندارنـد و نمیها هستند که نسبت به حـ امت
های  پرچمداران حوحید حبعیت کنند. به همین دلی  مـردم همـواره در حـا  ححمـ  رسـارا

مجبورنـد  شـود و و نفاق بر آنـان وارد می ی کفر ای بوده و هستند که از سوی ائّمه جانبه همه
صرف کنند و با رفت و رواری به بردگی و  ااشقیی مقدوراا رود را در راه ححقع اهواِء  همه

بیگاری برای آنان حن دهند. این در حالی است که با بـه قـدرا رسـیدِن حضـرا یوسـف، 
شده حوسـط زورمـداران و  حدابیر الهی و انسانی آن پیامبر بزرگوار باعث شد حا اموا  حصاحح

 یاوصـیاو  انبیـاالیـت زرساالران دوباره به مردم باز گردد و روشن شد که زندگی در ظـ  و
الهی، آسای  و راحتی در همین دار بالء را به دنبا  رواهد آورد. بـا ایـن وجـود حتـی قـوم 

گونـه کـه آن  اسرائی  و راندان حضرا یوسف نیز به اوامر ایشان حوجهی نکردند و همان بنی
فتند و اسرائی  حاکمیت یا بینی کرده بود، قبطیان مجددًا بر بنی حضرا در وصیت رود پی 

 قوم یهود ناچار به انتظاری طوالنی برای ظهور حضرا موسی و نجاا از ظلم فراعنه شدند.

 حضرت موسی)ع( در دوران« حفظ وحدت کلمه در امت دینی» تشریع احکامِ .5/5

ی الهـی، اولـین بـار در زمـان  دینی بـر محـور یـک فرسـتاده امتاما حشکی  یک قوم و 
اسرائی  حـو  آن حضـرا، بـه واقعیـت  ما شدن قوم بنیالسالم و با ج حضرا موسی علیه

از  جامعه دینیی کفر و ایجاد  پیوندد و به این صورا، فرمانی که برای از بین بردن جامعه می
یابـد و در نتیجـه،  زمان حضرا نوح حوسط ردای متعا  حشریا شد، در آن زمان ححقع می
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کننـد.  ه حفضـی  و برحـری پیـدا میهـای گذشـت اسرائی  بر حسح آیاا قرآن بر امت قوم بنی
ی متناسح بـا آن نیـز در  و ادبیاا و جامعه« نفاق»همزمان با این دستاورد و برای اولین بار، 

گیرد و این در حـالی بـود کـه حـا قبـ  از بعثـت حضـرا موسـی،  اسرائی  شک  می قوم بنی
ستیابی به همـان ، دجامعه دینیشد. اما با ایجاد  ظلماا و شهواا به کفر علنی منحصر می

شهواا از طریع ححریف کتاب الهی و حأوی  ادبیاا مذهح به نفا اهداف کفرآمیز جریـان 
دینی بر اساس ارتیـاراا مـردم،  امتدهد که حشکی  جامعه و  یافت. این وضعیت نشان می

ی آن، ایجـاد حاکمیـت اسـالمی و سـارت  پایان راه نیست بلکه الزاماحی دارد که از جملـه
اسرائی  برای حرکت به سـوی شـام و  رو دستور ردای متعا  به بنی است. از این الهی حمدن
شود زیرا در غیر  الهی ارزیابی می حمدنالمقدس، در راستای ایجاد حاکمیت اسالمی و  بیت
فراعنـه و  مـادی حمـدنگیری کامـ  از  صورا، بازگشت از رود نی  به سوی مصر و بهره این

ی اسـتفاده بـاقی مانـده بـود، کنـار گذاشـته  سـالم و آمـاده اصور بهحمامی امکاناا آن که 
پرسـتی  شد. اما آن قوم پا از عبور از رود نی  و در غیبت حضـرا موسـی، بـه گوساله نمی

روند و برای ورود بـه  وّصی پیامبر رود نمی عنوان بهآورند و زیر بار حضرا هارون  روی می
کننـد و لـذا دچـار  جنگ و جهاد حبعیـت نمی المقدس از فرمان نبّی ردا مبنی بر انجام بیت

پذیرند و عهد و  حنها زمانی حوراا را می شوند. آنان ساله در صحرای سینا می سرگردانی چه 
ی این  بندند که ردای متعا ، کوه طور را بر باالی سر آنان قرار داد که همه میثاق و پیمان می
 نفاق در طو  حاریخ است.ی  ها از ظهور و بروز جامعه موارد، اولین نمونه

 قیام حضرت عیسی)ع( اب «اسرائیل تبیین انحرافات نفاق در قوم بنی» .6/5

که بـه پیـامبری مبعـو  شـدند بـه افشـای دسـتگاه نفـاق  لذا حضرا عیسی پا از آن
کتاب آسمانی مسـیحیان، کفـری را کـه در قالـح  عنوان بهپردارتند و در همین راستا انجی  

اسرائی  جریان یافته بود، رسوا نمود. در نتیجه، آن پیامبر اولوالعزم با  م بنیادبیاا نفاق در قو
د امـا رـط شـو با دشمنی شدید آنان مواجـه می د وشو قوم منافع درگیر می عنوان بهقوم یهود 
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کند. زیرا دین مسـیح نیـز  رود و رداپرستی و حوحید رالص امنیت پیدا نمی نفاق از بین نمی
شود و آنـان بـا هـدف دسـتیابی بـه اهـواء رـود،  به انحراف کشیده می حوسط دیگر منافقین

کنند حا در گام بعد، مردم را مجبور به سجده  فرزند ردا معرفی می عنوان بهحضرا مسیح را 
 در برابر روی  نمایند.

حکومهت  » و« د)ع(وحکومهت حضهرت داو  »، «فلسفه جههاد ».تحلیل تاریخی از 3/5

 «حضرت سلیمان)ع(

های حاص  از آن، قوم بنـی اسـرائی  بـه  ها و ارتالفاا و نزاع ثر نفاق و درگیریالبته بر ا
های کفر بر آنان غلبه پیدا کردند و آنـان را بـه ذّلـت و  حدریج دچار ضعف شدند و حکومت

بیچارگی کشاندند. لذا آنان از پیامبران رود، نصرا الهی در برابر کفار را طلح کردنـد و در 
اسـرائی   حضرا طالوا را برای فرماندهی جهاد با کفـار در میـان بنینتیجه، ردای متعا  

، رـاصاسرائی ، با پشت سر گذاشـتن امتحانـاحی  مبعو  فرمود. به این صورا بود که بنی
بر کفـار پیـروز شـدند و برکـت حکـم جهـاد و آثـار نـورانی آن را )ع( دوحوسط حضرا داو

ی قلیـ   حوحید باشد، حتی با ِعّده و ُعـّده دینی حقیقتًا اه  امتچشیدند و ثابت شد که اگر 
د، رـدای متعـا  حضـرا سـلیمان را بـه ونیز به پیروزی رواهد رسید. پا از حضرا داو

گـون بـه  معجزه صـورا بهرساند و انواع منابا و مقدوراا  نحوی اعجازآمیز به حکومت می
ینـی و مـدیریت د امـتآید؛ یعنی آن پیـامبر گرامـی عـالوه بـر رهبـری  حسخیر ایشان در می

رسانند که حـاکنون در  ی ظهور می الهی را به منّصه حمدنای از یک  حکومت اسالمی، نمونه
ای از  ، طلیعـهحمـدنگیری ایـن  دستگاه ایمان، نظیر و مانندی نداشته است. در واقـا شـک 

الهی حقیقی در عاَلم رجعت است حا منمنان با دقت  حمدنزندگی در آررالزمان و دعوا به 
هایی که در دوران رجعت معصومین نصـیح  دبر در حکومت حضرا سلیمان، از قدراو ح

آنها رواهد شد درک پیدا کنند و به طمأنینه و یقین بیشتری نسـبت بـه ایـن حقیقـت نـورانی 
 دست یابند.



 765 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

بسهاط   نبرچیهد  ه4سه مأموریت:  بر محور ) (اکرم حلیل تاریخی از بعثت نبیت .8/5

 های نفاق تقیه نسبت به حکومت ه7ختم نبوت  ه2پرستی و شرک جلی  بت

ی حوحید و رداپرستی برای  نظیر ایشان، کلمه و قیام و مجاهداا بی )ص(اکرم نبیبا بعثت 
اولین مأموریت  عنوان بهکند و این مهم  های دستگاه کفر امنیت پیدا می اولین بار در برابر هجمه

ی زمـین برچیـده  از کـره 1522پـا از  پرسـتی یابد و بساط کفر جلـّی و بت ایشان ححقع می
ی راه حکام  بشریت  و حعیین حکلیف درباره نبواشود. مأموریت دوم آن پیامبر گرامی، رتم  می

هـا،  هـا، حکومت امتها، اصـناف،  است که احکام و حناسباِا این حکام  برای افراد، رانواده
ای  زندگی آرمانی و حیـاا طّیبـهها در قرآن کریم حشریا شده و بیان گردیده است. یعنی  حمدن

شـود، در دوران  و پا از آن در عـاَلم رجعـت محقـع می )عج(عصر که با ظهور حضرا ولی
 ی منافقین ححقع نیافت. حشریا شد اما بدلی  عدم پذیرش مردم و سلطه اکرم نبیبعثت 

کـردِن  یافزارهای پرورش ارتیار و به حبا آن، ایجاد امنیت بـرای حقـوا و منزو در واقا نرم
کفر و نفاق در بعثت حشریا گردید زیرا حمام فراز و فرودهای حاریخی به این دلی  اسـت کـه 

ریزد،  ی مظالم و فجایعی که از فرهنگ شهواا و دنیاپرستی برمی بشر در نهایت، با مالحظه
زهـد بـه دنیـا و غنـای رـود  دلی  بـهاز آن متنفر شود و به ردای متعا  و فرستادگان او ـ که 

گاه به دنبا  استعمار بندگان نیستند ـ رو بیاورد و با طیح راطر و ارتیار رود بـه دنبـا   ی ه
)و نه حطمیا یا رشـونت( بـه حشـکی  جامعـه و  محبترشد و حکام  الهی برود و بر اساس 

ی الهی به حنهایی بر انجام هر  ایجاد حکومت و سارت حمدن دینی بپردازد و اال قدرا قاهره
، نمرود را که صاحح یک حکومت جهانی ای پشه ی گونه که به وسیله ت؛ همانناسکاری حوا

بود از پای درآورد. اما با حصرف منافقین در احکـام نمـاز و روزه و حـج و حأویـ  و حغییـر و 
ها و صعود بـه بـاالحرین  امتها و  افزارهای نورانی که برای پرورش انسان ححریف در این نرم

 ی الهی حربیت نشد. اند، نیروی انسانِی متناسح با برنامه درجاا ایمانی ناز  شده
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و معهارف   حفهظ اسهالم نهاب   »، «بعثت رکن عنوان بهحفظ فرهنگ کفرستی ی » .4/5

صلی ائمه مأموریت ا ؛ سه«های نفاق در برابر دولتتقیه »، «به ترجمان معصومین قرآنی

 ) (پس از رحلت پیامبراکرم )ع(معصومین

را پـی  مهـماجمعین سه مأموریـت  علیهم الله ی معصومین صلواا بر همین اساس، ائّمه
)ص( اکرم نبیاولین مأموریت حفظ فرهنگ بعثت در برابر کفار بود که با مجاهداا  ؛گرفتند

ایشان موظف بودنـد از بازگشـت کفـر جلـّی جلـوگیری کننـد و  یاوصیاحاص  شده بود و 
حکام  حاریخ برای دستگاه ایمان به دست آمده از بـین بـرود. نگذارند دستاوردی که در سیر 

ی الهـی بـود؛ یعنـی قـرآن کـریم در ایـن  دومین مأموریت، حفظ اسالم ناب و معارف حّقه
ی هدی در حمام ابعاد مورد حرجمه و حفسیر قرار گرفت و هر آنچه مقتضای  ، حوسط ائّمهمدا

ع گردیـد کـه او  ایـن حبیـین و حشـریح در بود، محق نبوااکما  دین و ابالغ حشریا و رتم 
آغاز شد و  )ع(ـ که از دوران امامت حضرا باقرالعلوم جریان جنگ فرهنگی با دستگاه رلفا

ادامـه یافـت ـ رخ  )ع(النقی و آغاز وصایت امام علی )ع(حا پایان امامت حضرا جواداالئّمه
از ایـن طریـع، انتقـا  نسـ  داد. مأموریت سوم، رعایت اص  حقیه در برابر منافقین بـود حـا 

ی سرفصـ  سـوم  منجـی بشـریت و آغازکننـده عنوان بهفرجه  حعالی الله حضرا مهدی عج 
ی پاک پیامبر اسـالم بـه  گونه که حضرا آدم برای انتقا  نطفه پذیر گردد؛ همان حاریخ امکان

ث شد حا با بعدی، موظف به حقیه در برابر کفر شده بود. همچنین حوجه به اص  حقیه باع انبیا
بیت عصـمت  آغاز غیبت امام دوازدهم، امنیت سیاسی و فرهنگی برای شیعیان و محّبین اه 

 و طهارا بدست آید.

ایجاد امنیت برای حیات امت محمهد و  در  )ع(سیره ائمه معصومینتحلیل تاریخی از  .40/5

 اکرم نبیشده در بعثت  تشریعهای  مأموریت تحقق سازی برای ظرفیت ا هدفمحمد ب آل

است زیرا در علم ربوبی و مدیریت و  «حقّیه»، )ص(اکرم نبیمأموریت سوم گفته شد که 
های نفاق است  ی الهی مشخص شده بود که در سرفص  دوم حاریخ، غلبه با حکومت برنامه



 763 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

دهند بلکه با حیله و نیرنگ و حزویـر،  ی حضور دین حقیقی در شروناا بشر را نمی که اجازه
ا و غارا اموا  و نوامیا را در پوش  دین و ادبیاا مذهح بر مردم ححمیـ  سلح ارتیارا

و  محمـد امـتالسالم امنیت سیاسی بـرای  پایان امامت حضرا سجاد علیه باکنند. لذا  می
اکرم حنها سه یا پنج نفر بر که پا از رحلت پیامبر با وجود آنیعنی  1شود؛ فراهم می محمد آ 

ی آن بزرگـواران باعـث شـد حـا  ت حضراا معصومین و جاذبـهدین حع باقی ماندند، مقاوم
بیـت ایجـاد شـود. زیـرا در  ی بر محـور حـّح اه امتجمعی از محّبین و شیعیان پدید آید و 

ی دوم حاریخ، بزرگترین آیاا الهی، از سنخ انسانی است و نه از جـنا کشـتی و عصـا  دوره
اند اما حصرفاا  نیز بوده انبیای سلفبیت وار  حمامی معجزاا  ی اه  و.... پا گرچه ائّمه

یافـت و عمـوم  نظیِر آن انوار مقـّدس حجّلـی می ردای متعا  و معجزاا در رفتار و افعا  بی
رو نور پیامبر اسـالم و  از این شدند. ایشان امتحان می یاوصیابندگان به نفِا نفیا پیامبر و 

آیـاا  مثابـه بهحابیـد و  ها می ها و جسم ها و عق  ها و روح فرزندان پاک ایشان بود که بر اراده
شـده،  های حـاریخِی بیان کـرد حـا طبـع سرفصـ  الهی، همگان را به ردای متعا  دعوا می

 ی دوم حاریخ از ضاللت و گمراهی نجاا یابد. عقالنیت بشری در دوره
برای کسح قـدرا، « محمد الرضا من آ »ی آنان به شعار  عباس و حکیه در واقا قیام بنی

ی این حقیقت است که امنیت سیاسـی بـرای شـیعیان و محّبـین فـراهم شـده و  دهنده نشان
بیت و نابودی این راندان و  ی اه  امیه برای رشکاندن ریشه ی بنی ی ربیثه های شجره حالش

ها باید در  ها و جنایت ت قطعی شده و حداق  آن است که این حوطرهپیروان آنان دچار شکس
گیری شود. بنابراین حاریخ در مقاطا مختلف حتمًا سیر حکاملی  غیرعلنی پی صورا بهرفا و 

شدن کفر جلی شـد،  کن باعث ریشه )ص(اکرم نبیگونه که مجاهداا  کند و همان را طّی می
مامِت امام چهارم موجباا ایجاد امنیـت سیاسـی بـرای حا پایان ا )ع(ی معصومین رفتار ائّمه

                                                           
امام حسین)ع( و جایگاه آن در فلسفه حاریخ انبیا، بحث بسیار مهمـی اسـت  ححلی  از قیامدر این میان، . 6

 که در کتاب گفتمان انقالب اسالمی در گفتار سوم از فص  او ، به آن پردارته شده است.
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امـان منـافقین فـراهم آورد. در نتیجـه،  را در کشـاک  فشـارهای بی محمد و آ  محمد امت
بیت را از دست دادنـد و بـرای  عباس در شرایطی قرار گرفتند که حوانایی حذف علنِی اه  بنی

بـا ی هدی شـدند.  ضد ائّمه حفظ حکومت رود، مجبور به آغاز هجمه و جنگ فرهنگی بر
آرایی  السالم امتداد یافت، یک صف ماحا دوران امام هادی علیه مقاومتی که از زمان امام باقر

عیار و یک جنگ فرهنگی شک  گرفـت حـا ادبیـاا کفرآمیـز امپراطـوری ایـران و روم و  حمام
سـترش یافتـه جانبـه گ همه حمـدنکه در حد یک  جامعه اسالمیآلود موجود در  ادبیاا نفاق

ی  االحی که در برابر ائّمهنشود که س ی روایاا نیز روشن می بود، شکسته شود زیرا از مالحظه
ها و علـومی همچـون  گرفت، محدود به فقه و کالم نبود بلکه عرصـه قرار می )ع(معصومین

شد. به عبـارا دیگـر امامـان شـیعه در برابـر ابعـاد  طّح، نجوم، فلسفه و... را نیز شام  می
جامعـه های نفـاق در  ایران و روم و ادبیاا و فرهنگ منافقین که حوسط دولت حمدنمختلِف 
گیری فرهنگی کردند و در مقابله با آن، به حبیین اسالم نـاب و  روا  یافته بود، موضا اسالمی

های نوین آنها بـود کـه  در شرایط دستگاه کفر و نفاق و هجمه ححو حفظ آن پردارتند. لذا 
 ارزاحِی حضراا معصومین شک  بگیرد، حغییراحی در رط مب)ع(ز زمان امام باقرموجح شد ا

 و در نهایت، به شهادا آن بزرگواران منجر شود.
گرفتن شـیعه از  حداوم یافـت امـا بـا قـدرا )ع(این روند حا دوران امامت حضرا هادی

ی  د کنندهنابو عنوان به )عج(شدن والدا حضرا مهدی سو و علم حّکام جور به نزدیک یک
ها دوباره شدا گرفت. این رفتـار در حـاریخ  ظلم و ستم از سوی دیگر، فشارها و محرومیت

اه  طغیان قباًل حکرار شده بود زیرا نمرود و فرعون با اطالع از نزدیکِی حوّلد کودکی که بساط 
و  سلطنت آنها را بر هم رواهد زد، روا  عادی زندگی مردم را در سرزمین رود بر هم زدنـد

کن گردد. بـه همـین دلیـ ،  ای منعقد نشود و رطر ریشه زنان را از مردان جدا کردند حا نطفه
السـالم ححمیـ   های شدیدی حوسط رلفاء بر امام هادی و امام عسـکری علیهما محدودیت

و حوّلد مبارک آن امام جلوگیری شـود  )عج(عصر ی نورانی حضرا ولی شد حا از انعقاد نطفه
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 ادامه به غیبت صغری و غیبت کبری منتهی گردید. که این روند در

سهازی در امهت محمهد و     ظرفیهت  :فلسفه غیبت در سرفصل دوم تاریختبیین  .44/5

 «سازی ، حاکمیت و تمدنامت»یت در س   مسؤولمحمد برای قبول  آل

شـدن  سپا با آسودگی راطِر رلفای جور از حفظ حکومت رود ـ کـه در پـی طوالنی
به وجود آمد ـ امنیت فرهنگـی نیـز  جامعه اسالمیغیبت امام زمان و عدم حضور ایشان در 

های نفاق بـر علمـای شـیعه، آن  رغم فشارهای دولت برای شیعیان و محّبین پدید آمد و علی
بیت را حفظ کنند و نشر دهند و به حأسـیا  وایاا و معارف اه بزرگواران حوانستند اربار و ر

های شیعی اقدام کنند و به دریافت وجوهاا مبادرا نمایند. لذا پیرامـون سـیر حطـّور  حوزه
حوان به این نکته اشاره کرد که در قرون اولیه، به حفظ اسناد و منابا پردارته شـده  فقاهت می

طویی به فرهنگ مذهح، فهم از دین و رطاباا عمع و سپا با ورود منطع و عقالنیت ارس
گاه شده و به استنباط احکام فـردی بـر اسـاس علـم اصـو  منتهـی  یافته و قاعده مند و رودآ

عبـاس از  که در زمـان رلفـای بنی عقالییگردیده است. در واقا ارحکازاا عرفی و عقلی و 
ی شـیعه ـ کـه در انـزوا قـرار  هایی برای جامعه اسالم شد، کارآمدی امتیونان وارد فرهنگ 

 صورا بهداشت و ناچار به زندگی مبارزاحی و چریکی بود ـ داشت و بکارگیری این ادراکاا 
اسالمی، برکاحی همچون حعیین حکلیف افراد به دنبا  آورد اما ایـن ارحکـازاا در سـیر حطـّور 

و سـارتارهای  فقاهت، باید ارحقاء پیـدا کنـد و حعّبـد در آنهـا جـاری شـود و حکلیـف نظـام
مقاومتی ـ  حمدنو حکومت و  امتاجتماعی را حعیین نماید و در ظرفیتی متناسح با سارت 

عصر رواهد بود ـ قرار گیـرد و بلـوغ شـیعه در  حضرا ولی عام نوابکه مبتنی بر عقالنیت 
منـدی مسـتقیم از معصـوم در دوران  ردمتگزاری به آستان ائّمه و آمادگی آنـان را بـرای بهره

ی سـوم  ی او  و دوم حاریخ، غلبـه در دوره ر و رجعت به نمای  بگذارد و بررالف دورهظهو
 حاریخ با اه  ایمان باشد.
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دستگاه ایمان برای  ارتقای ظرفیت :کفر و نفاق نظام به «فلسفه امداد»تبیین  .6

 تقرب آنها به من لت علم نبوی و علوی

سـخن  )عج(عصـر برای قیام حضرا ولیاگر از سیصد و سیزده نفر یار و همراه بنابراین 
سـازی  شود به این معناست که حبعیت بشر از علم نبـوی و علـوی، بـه یـک ظرفیت گفته می

حاریخی حوسط عناصر حاریخی نیازمند است. زیرا عظمت این علم به نحوی است که حسح 
 مثابه بهروایاا، به حضرا موسی و حضرا رضر نیز ابالغ شد که حمام علم آن دو بزرگوار 

شود و این در حـالی بـود کـه علـم حضـرا  بیت حلّقی می ی آبی از اقیانوس علوم اه  قطره
برحرین  عنوان بهاسرائی   موسی در حّدی بود که سلطنت فرعون را در هم شکست و به قوم بنی

ی در راطر آن نبّی بزرگوار پدید آمـد حصورقوم در میان اقوام سلف عّزا بخشید. لذا چنین 
اند و به همین دلی ، به حضرا رضر و علـم ایشـان امتحـان  االحرین درجاا رسیدهکه به ب

قـوم برحـر در  عنوان بـه محمـد و آ  محمد امتکه  شدند؛ همچنان که طبع احادیث برای آن
ی که در عالم ذّر بودند و بـه صورح بهحاریخ به حضرا موسی معرفی شود، شیعیان و محّبین 

ناسک حج مشغو  بودند، در مقاب  چشـمان آن حضـرا قـرار یکی از م عنوان بهذکر لبیک 
گرفتند. در واقا ماجرای حضرا موسی و حضرا رضر به معنای دعـوا رـدا از بنـدگان 
رود برای ارحزاق از علم معصومین و زندگی در ظّ  مقاماا آن بزرگواران است؛ مقاماحی که 

ی حـوائج روحـی و  هالهی در عاَلم رجعـت اسـت کـه همـ حمدنحقیقت آن، مدیریت یک 
بخشـیدن بـه  کند و به جـای محوریت جانبه حأمین می همه صورا بهفکری و جسمی بشر را 

، افراد و جواما را به جایگاه حقیقی آنها که ارحقاء روحی و علمـی و ارالقـی مادینیازهای 
در  انبیـای الهی ححقع یابد، کراماا  رساند. لذا هنگامی که این آرمان دینی و وعده است می

ها و همنشـینی بـا  وآمـد بـه آسـمان االرض و رفت کند و طی میان عموم مردم حعمیم پیدا می
شود. البته نیـ  بـه ایـن زنـدگی معنـوی و  مالئکه و فرشتگان و... به امری متداو  حبدی  می

مـدرن و  حمـدنحیاا طّیبه، مستلزم آن است که شیعه از امتحاناا امـروزین در ابـتالء بـه 
بیـت را بـه اثبـاا  سالمت عبور کند و در رال  آن، وفای رود به قرآن و اه  عوارض آن به
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ی  های پیچیـده در امـر اداره به این نتیجـه برسـد کـه بـرای گـذر از عقبـه در عم  برساند و
 باید به علم نبوی و علوی پناه برد و از این معارف حّقه استضائه کرد. ،حکومت

نسبیت عهام   عنوان به« شکنی مدیریت بت: »فلسفه تاریخ الهی بندی از جمع .3

کفر، نفاق، »به تبع موازنه قدرت بین سه نظام  انبیا های و جریان آن در مأموریت

 )نسبیت خا (« ایمان

بر مبنای حوضیحاا فـوق، آنچـه از زمـان حضـرا آدم حـا امـروز حـداوم داشـته و دارد، 
شـکنی ححقـع  طریع مـدیریت بتی الهی برای جریان رداپرستی در عاَلم بوده که از  برنامه

یافته و این مدیریت بر اساس ایجاد موازنه میان دستگاه طغیان )کفر و نفاق( و دستگاه ایمان 
ی کـه حـاکم بـر حـاریخ زنـدگی در ایـن دنیاسـت، عـام نسـبیتشک  گرفتـه اسـت. پـا 

و مقابله با سجده بر ابلیا و دعوا به سجده بر ردای متعا  است که شک  و « شکنی بت»
قالح آن در هر دوره و مقطعی از حاریخ و به حبا میزان قدرِا کفر و نفاق و ایمان حفاوا پیدا 

برای  راصکند. یعنی بر اساس حوازن قدرا بین دستگاه حع و دستگاه باط ، مأموریتی  می
فرستادگان الهی از حضرا آدم و حضـرا نـوح و حضـرا ابـراهیم حـا حضـرا موسـی و 

شده که  معیناجمعین  علیهم الله ی هدی صلواا هر یک از ائّمه و اکرم نبیحضرا عیسی و 
ها مطرح گردید. در روایاا نیز به  مند پیرامون این مأموریت هایی قاعده در نکاا فوق، گمانه

ای ُمهـر شـده بـه آن  این مطلح حصریح شده که مأموریـت هـر یـک از امامـان در صـحیفه
گرفتـه؛ همچنـان  واا مقدس مورد عم  قرار میشده و سپا حوسط این ذ بزرگواران ارائه می

ها وجود داشـته نیـز اشـاراحی شـده اسـت. بـه نظـر  هایی که میان این مأموریت که به حفاوا
ی کفر و نفـاق بـوده کـه در  گیرِی ائّمه ها ناشی از حغییر در آرای  و جبهه رسد این حفاوا می

هـا بـه  فته و لـذا ایـن مأموریتگر مقاب  آن، حدبیرهای جدیدی در دستگاه ایمان صورا می
حسح شرایِط حاکم بر سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان ـ که ححت مدیریت ردای متعا  قرار 

گونه که به سیر حکام  در دستگاه ایمان اشاره شـد،  رو همان داشته ـ متغیر بوده است. از این
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امداد الهی به اه  طغیان و ی  باید به سیر بلوغ در نظام کفر و نفاق نیز پردارته شود و فلسفه
 عام نواب عنوان بهابعاد آن در طو  حاریخ حبیین گردد. در دوران کنونی نیز فقهای عظام شیعه 

ی حـاریخی  شکنِی متناسح با ایـن دوره عصر و پرچمداران حوحید، مأمور به بت حضرا ولی
رهای مـدرن، است و علـوم و سـارتا« عقالنیت»ای که موضوع امتحان در آن  هستند؛ دوره

 اند. ای عینی ـ و نه ذهنی ـ بر ضد اعتقاداا حّقه ساماندهی کرده هجمه
 



7 
در اقامه  عصر نواب عام حضرت ولی عنوان به منزلت فقهای شیعه

 کبری در دوره غیبت و عبور از امتحانات عقالنی کلمه حق

دوم تهاریخ و تبهدیل آن بهه ابه ار     موضوع امتحهان در دوره   عنوان به؛ عقل .4

 تحری  دین توسط ائمه نفاق

السالم وارد شـده کـه در دوران پیـامبری حضـرا موسـی،  در روایتی از امام هادی علیه
ی کفر بود و در زمان بعثت حضـرا عیسـی،  منشأ قدرا در جامعه مثابه بهسحر و ساحری 

ی الهی نیز در حناسـح بـا  لذا معجزاا این دو فرستاده علم پزشکی چنین جایگاهی داشت.
ــه چــال  می ــه را ب ــین دو مقول ــاعی، هم ــعیت اجتم ــه  وض ــین هنگــامی ک ــید. همچن کش

و جایگاه بـود؛  حأثیربه پیامبری مبعو  شد، کالم و رطبه و شعر دارای همین  )ص(اکرم نبی
ت و در نتیجـه، یعنی بیشترین نق  را در حهیـیج و ححریـک عمـوم بـه سـوی شـهواا داشـ

ن ت را بـر آنـاحجـحضرا رسو  با حکیه به ادبیاا قرآن به مبارزه با کفر و شرک پردارت و 
امروزه چـه »پرسد:  در پاسخ به سوا  راوی که می )ع(هادی امامحمام کرد. در پایان روایت، 

حجت در این دوران، عقـ  اسـت کـه بـه »فرمایند:  ، می«حجتی بر مخلوقاا وجود دارد؟
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 1«شود. بندد از کسی که صادق است، شنارته می ی آن کسی که بر ردا دروغ می وسیله
 عنـوان بـهدر حناسح با همین روایت شریف گفته شد که در سرفصـ  دوم حـاریخ، عقـ  

های الهـی نیـز از سـنخ  گیرد همچنان که معجزاا و عذاب موضوع امتحاناا مردم قرار می
ی کودکی عبور کرده و  ی او  رود، از مرحله دوره امور عقالنی است. زیرا حاریخ پا از طّی 

ی  قـوهی ارتیـار و  قوهبه دوران بلوغ رسیده است؛ همانند یک فرد انسانی که در سّن بلوغ از 
شود. در نتیجه، بزرگترین طغیانی که در ایـن دوره از حـاریخ  مند می ی زادولد بهره قوهعق  و 

آمیز به ححریف و  ه با حکیه بر عقالنیت شیطنتشود، ریشه در دستگاه نفاق دارد ک محقع می
هـا در  ها و حاکمیت ی قـدرا رو، غلبـه پـردازد و از ایـن حأوی  کتاب ردا و کالم الهـی می

شـدن بسـاط کفـر جلـّی و  های نفـاق اسـت. یعنـی بـا برچیده سرفص  دوم حاریخ با دولت
مـو  سـوار شـدند و ، منافقین بر ایـن )ص(اکرم نبیی زمین حوسط  ی از کرهحسپرستی  بت

داری، مـردم را بـه ضـاللت  شرارا عقالنِی رود را آغاز کردنـد و در نقـابی از دیـن و دیـن
کشیدند و کفری را که در حّمدن ایران و روم جریان داشت در پوششی از مذهح پنهان کردند 
و آن را بر مسلمین ححمی  نمودند و حاکمیت رود را بـر مبنـای ارـالق حجـاوز و غـارا و 

 وِ  ارتیاراا و اموا  و نوامیا حداوم بخشیدند.چپا

                                                           
یِت  .6 کِّ ُن السِّ َن   قاَ  اب  ُه ُموَسی ب  َحَسِن ع ِلَما َذا َبَعَث اللَّ ِبي ال 

َ
ِر َو  ِْل ـح  َضاِء َو آَلِة السِّ َبی  َعَصا َو َیِدِه ال  َراَن ع ِبال  ِعم 

حِّ َو َبَعَث  ُخَطِح َفَقاَ  محمدَبَعَث ِعیَسی ِبلَلِة الطِّ َکاَلِم َو ال  ِبَیاِء ِبال  ن 
َ ِه َو آِلِه َو َعَلی َجِمیِا اْل  ُه َعَلی  ی اللَّ ًا َصلَّ

ا بَ  َه َلمَّ َحَسِن ع ِإنَّ اللَّ ـِه ِبَمـا َلـم  َآُبو ال  ِد اللَّ َر َفَأَحاُهم  ِمن  ِعن  ح  ِرِه السِّ ِ  َعص  َغاِلُح َعَلی َآه  َعَث ُموَسی ع َکاَن ال 
َرُهم   َطَ  ِبِه ِسح  ُلُه َو َما َآب  ِعِهم  ِمث  َبَت ِبِه ال    َیُکن  ِفي ُوس  ت  َقـد  حجَو َآث  َه َبَعَث ِعیَسی ع ِفي َوق  ِهم  َو ِإنَّ اللَّ َة َعَلی 

َماَناُا  َیـا   َظَهَرا  ِفیِه الزَّ ُلـُه َو ِبَمـا َآح  َدُهم  ِمث  ِه ِبَما َلم  َیُکن  ِعن  ِد اللَّ حِّ َفَأَحاُهم  ِمن  ِعن  اُس ِإَلی الطِّ َتاَ  النَّ َو اح 
َبَت ِبِه ال   ِه َو َآث  ِن اللَّ َرَص ِبِإذ  ب 

َ َمَه َو اْل  ک 
َ َرَآ اْل  َحی َو َآب  َمو  َه َبَعَث َة َعلَ حجَلُهُم ال  ِهم  َو ِإنَّ اللَّ ت  محمدی  ًا ص ِفي َوق 

َکاَلمَ  ُخَطَح َو ال  ِرِه ال  ِ  َعص  َغاِلُح َعَلی َآه  ِه ِمن  َمَواِعِظِه َو ِحَکِمِه   َکاَن ال  ِد اللَّ َر َفَأَحاُهم  ِمن  ِعن  ع  ُه َقاَ  الشِّ َو َآُظنُّ
َبَت ِبِه ال   َلُهم  َو َآث  َطَ  ِبِه َقو  َلَك َقطُّ َفَما ال  حجَما َآب  ُت ِمث  ِه َما َرَآی  یِت َحاللَّ کِّ ُن السِّ ِهم  َقاَ  َفَقاَ  اب  ُة َعَلی حجَة َعَلی 

هِ  َکاِذُب َعَلی اللَّ ُقُه َو ال  ِه َفُیَصدِّ اِدُق َعَلی اللَّ َرُف ِبِه الصَّ ُ  ُیع  َعق  َم َقاَ  َفَقاَ  ع ال  َیو  ِع ال  َخل  ُبُه َقـاَ  َفَقـاال  َ   َفُیَکذِّ
َجَواُب. )الکافی؛ کتاب العق  و الجه  ،روایت  ِه ُهَو ال  یِت َهَذا َو اللَّ کِّ ُن السِّ  (92اب 
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محمد در دوران غیبهت   . سپردن پرچمداری توحید و رهبری امت محمد و آل2

والیهت  »م عصهر )عقالنیهت غیرمعصهوم( بهرای تقهوّ      به نواب عام حضرت ولی

 «والیت تاریخی»به « اجتماعی

امـت حضـرا عسـکری گونه که در مباحث گذشته بیان شد، روند فوق حا پایان ام همان
با بسترسازی حضراا معصومین، دوران بسیار حسـاس  حداوم یافت. در مقاب  و السالم علیه

 نـوابی غیرمعصـومین ) و مهمی آغاز شد که طّی آن، پرچمداری حوحید در ظاهر بر عهـده
حوانسـتند شـاهد  عصـر، مـردم دیگـر نمی ایـن در و عصر غیبت آغاز شـد. ( قرار گرفتعام

ی هدی بود، باشند و عالوه بر این، با فقدان ظاهری معصـوم ـ کـه  کراماحی که متعلع به ائّمه
القدس در وجود مبارک رـود دریافـت  از طریع استقرار روح و مداوم صورا بهعلم الهی را 

ارحباط مستقیم با آن بزرگواران ی بندگان با علم رطاناپذیر منقطا شد و امکان  کرد ـ رابطه می
های حّع بـه بشـریت  تحجرو بسیاری از برکاا و نعماحی که با حضور  از بین رفت. از این

ـملءُ ضـاَقِت االَ »رسید، دور از دسترس قرار گرفت و  می ُض َو ُمِنَعـِت السَّ محقـع گردیـد « ر 
هایی از  یدا کرد و نشانهکه برری آثار مترحح بر عباداا ححقع نیافت و حفرقه حعمیم پ همچنان

رق مختلفـی از بیت نیز به وقوع پیوسـت و ِفـ این وضعیت دردناک حتی در میان محّبین اه 
 جمله شیعیان چهار امامی و ش  امامی و هفت امامی و... پدید آمد.

با گرفتار شدن بشر به چنین وضعیت و شرایطی، باید چارچوبی برای عق  حعریف شـود 
ی بین ما و رـدای  ن به فهم صحیح از دین مبادرا کرد زیرا آنچه واسطهکه بر اساس آن بتوا

متعا  است، آثار مکتوب از کالم وحی و بیاناا معصومین است. گرچه این کلماا و فهـم 
ها  است اما از آنجا که این هـدایت )عج(عصر از آنها ححت نظارا و حصرفاا حضرا ولی

بر اساس آن سامان داد. صرفًا ن احراز حجیت را حوا شود، نمی ی غیبت إعما  می از پا پرده
ی  بـه وسـیله« حعّبد در فهم از دین»کند، اثباِا  موضوعیت پیدا می« یتحج»بلکه آنچه در 

همـین  ( باشـد. بـرح قاب  انتقا  بـه غیـر )دیگـر فقهـااست؛ به نحوی که این مطل« عق »
حوانسـتند بـه مقابلـه بـا  عصـر نواب عـام حضـرا ولی عنوان به و فقهای شیعه اساس، علما
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حأوی  و... کـه حوسـط علمـای اهـ   های انحرافی مانند قیاس و استحسان و استصالح و راه
منـد از  سّنت در فهم از قرآن و روایاا پدید آمده بـود، بپردازنـد و بـه فهـم صـحیح و قاعده

بعـدی  های بیاناا شارع مقدس مبادرا کنند و سینه به سینه، دین سالم و رالص را به نس 
های جدیدی پیدا کرد و در قالـح  منتق  نمایند. البته در ادامه، ححریف و حأوی  دین صورا

روشنفکری و دینامیزم قرآن حداوم یافت و امروزه با پیروزی انقالب اسالمی، ایـن انحرافـاا 
کند. در نتیجـه و  دینی را حهدید می امتهای آن(  و مد  اداره کشوری ححقع دین ) در عرصه

حر  حر و پیچیـده ی دوم آن، امتحانـاا عقالنـی سـخت مان با حـداوم سـیر حـاریخ در دورههمز
دارای )عج( عصـر نمنانه قبـ  از ظهـور حضـرا ولیشود. لذا حسح روایاا، زندگی م می

های مختلفی در این دوران وجود  های زیاد و پیچیدگی اجری مضاعف است زیرا محرومیت
 کند. ار سخت حبدی  میداری را به امری بسی دارد که دین

کردن در  عمـ »بـه « ایمـان»و « داری دیـن» رو در گفتارهای قبلـی بیـان شـد کـه از این
شود زیرا مافوق در اثـر ارحبـاط بیشـتر بـا رـدای متعـا ، دارای  حعریف می« ی مافوق جاذبه

گونه که در اصناف و مشاغ  مختلف،  قدرا باالحری در دعا و دررواست است؛ یعنی همان
کنند و برای ارحقاء، پیوند  اقرار می حوانایی و قدرِا بیشتر در درجاا باالحربه حر  اا پاییندرج

« ایمان»ی  در مقوله ؛اال در کار رود موفع نخواهند شد نمایند و رود را با آنان مستحکم می
نـواب عـام حمامی کفـار و منـافقین از رفتـار  حرس و رعِح  لذانیز باید همین مسیر را پیمود. 

ی  دهد که چه ایمانی برحـر اسـت و چـه اراده ، نشان میعصر در گذشته و حا  حضرا ولی
ی دنیاپرسـتان  جانبـه های همه حر از فـوالد، در مقابـ  فشـارها و هجمـه است که مسـتحکم

حواننـد فشـارهایی بـه  که بسیاری از مـنمنین نمی در حالی ؛مقاومت کرده و حاب آورده است
آنـان  عام نوابدر واقا هنگامی که حضراا معصومین و  م  کنند.مراحح کمتر از این را حح

ها و حصرفاحی هسـتند، دیگـران بایـد ایمـان رـود را از طریـع زیـاراا و  دارای چنین قدرا
والیـت »ی هـدی بـه مقـام  گونه کـه ائّمـه همان در نتیجه،ا به ایمان آنان گره بزنند. حوسال

حبـدی  « عضـو حـاریخی»یـرو آن بزرگـواران بـه پ امتو شهدا و  نائ  آمدند، علما« حاریخی
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حـاریخی یـاری و  یمنزلتـ رانِی موالی رود، دیگـران را ازهای نو به اراده احصا شوند و با  می
را دارنـد کـه بـه والیـت « ها حکومت بر اراده»نمایند. اساسًا کسانی شأنّیِت  گیری می دست

اا مقدسـی قـرار دهنـد کـه بـا ی رـود را حـابا ذو شـوند و اراده متص حاریخِی معصومین 
 اند. ی رود، بر حاریخ حاکم شده اراده گستردگی و شموِ  

بر اساس آنچه گذشت، حوسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان حداوم در طو  حاریخ را 
شـود و ریشـه در درون جامعـه و امـوری از قبیـ   داشته باشد، از آزمون و رطا حاص  نمی

گـردد؛ یعنـی از  ی جامعه و احکام آن به امـری بیرونـی بـاز می حوسعهدموکراسی ندارد بلکه 
پرورش عناصر »ر نتیجه، آید. د بدست می« حوّلی به والیت حاریخی»و « هماهنگی با حاریخ»

است زیرا جامعه و احکام آن باید به حاریخ و احکام  جامعه اسالمیهدف سارت  «حاریخی
والیتی که پرسـت  اجتمـاعی را بـرای  مثابه به فقیهمطلقه که والیت  شود. همچنان متقومآن 

)عج( عصـر د بـه والیـت حـاریخِی حضـرا ولیدهد، بای دینی حفظ کرده و ارحقاء می امت
 شود. گردد که این حقّوم و هماهنگی در شح قدر حاص  می ممتقّو 

 ینش و انتخهاب نهواب عهام    مراحل گه  عنوان به« هتفق خون، اشک،» عرفانِ .7

 عصر)عج( حضرت ولی

هستند و  فرجه حعالی الله عج عصر  صاحح دین و اعتقاداا حّقه، حضرا ولی در واقا
کننـد. امـا  عطـا میإرـود  عـام نـوابرا متناسح با مراح  حکام  حاریخی، بـه  معارف قرآن

عرفـان اشـک، »حـوان از آن بـه  ه، مشروط به سه شرط است که میعامبه مقام نیابت  رسیدن
گیری نسـبت بـه  حعبیر کرد. یعنی اولین شرط، حساسیت و موضا« حفّقه عرفان رون و عرفان

و  )س(ی کبـری مظالم است که باالحرین ظهـور و بـروز آن در اشـک بـر مصـائح صـّدیقه
بیت عصمت و طهارا است و کسی کـه اهـ  اشـک بـر ایـن  و اه  )ع(الحسین اباعبدالله

یابت را ندارد. زیرا ایـن اشـک بـه های راحبه نباشد، ضوابط حداقلی برای فقاهت و ن مصیبت
معنای ضربه به ظلمِت هوای نفا و حوجه به نور الهی است و زمینـه را بـرای فهـم معـارف 
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رواهد شد. پـا از حساسـیت در  حقایعکند و اال نفا اّماره، مانا درک  وحیانی فراهم می
مظالم و مفاسد، عـاَلم  برابر مظالم، باید به مقابله و مبارزه با مراکز حولید ظلم پردارت و اال

. لـذا شـرط دوم، و بنـدگان بـه کفـر و نفـاق دچـار رواهنـد شـد را به آح  رواهـد کشـید
برکف بودن و آمادگی برای فدا کردن جان و ما  و رانواده و آبـرو در راه  طلبی و جان شهادا

ا فقاهـت ر عبـور کـرد و بودن محّح حوان از  بیت است و حنها در این صورا است که می اه 
کـه  جست و به عرفان حفّقه دست یافت حقربی صاحح دین،  د و به اعتقاداا حّقهنموآغاز 

. نیسـت میسـر« زنی، ابتها  در گزین  و استظهار در پردازش حهّور در گمانه»این امر بدون 
السالم  معرفتی به وجود مبارک چهارده معصوم علیهم حقربی حاریخ بستری برای  اساسًا همه

شـود. بـه  می معـینمانده برای بشریت بر این اسـاس  شده و راه باقی مسیر طّی  است و میزان
رغم اسارا در زندان فرعون، بـرای رهـایی رـود دعـا  همین دلی  است که یوسف نّبی علی

طلبـد  را از ردای متعا  می محمد و آ  محمدعظام، فر   یانبیاکند بلکه همانند سایر  نمی
 یقین و معرفت دست پیدا کند.حا به رزق بیشتری از ایمان و 

ه نفاق در سرفصهل  ابلیس و ائم توسط مدیریت نظام طغیان تحلیل تاریخی از .1

 ط فعلییدر شرا «پرستی مدرن بت»گیری  دوم تاریخ و شکل

های  وآمـد در آسـمان ، شـیطان از رفت)ص(اکـرم نبیباید حوجه داشت که بعد از بعثت 
های  های آسمانی از او سلح گردید و ابلـیا دچـار محـدودیت گانه منا شد و قدرا هفت

ی در سرفصـ  او  حـاریخ و آغـاز حسـیافتن امتحاناا  ای شد. لذا با پایان سابقه جدید و بی
ریع فرهنـگ های فوق، حمام قوای ابلیا در موضوع عقالنیت حمرکز یافت و از ط محدودیت

ی فهـم از  عرصـه»ور گردید. یعنی هـم در  دینی حمله حقایعکفِر امپراطوری ایران و روم به 
های انحرافی از قبی  قیاس و استحسان و استصالح و حأوی  و... را به دستگاه نفاق  ، راه«دین

را  های زمینی، شهواا کفر حوانست با استفاده از قدرا« ی ححقع عرصه»الهام کرد و هم در 
های مضـاف از  شدِن حمامی علوم و فلسـفه داران نماید. در نتیجه، با حرجمه وارد فرهنگ دین
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ها حوسعه یافت  قبی  فیزیک، زیست، طّح، نجوم و... و ورود آنها به دنیای اسالم، این دان 
هـای  و حوسـط دولت« اسـالمی حمـدن»ی فرهنگی بزرگی پدید آمد که ححت عنوان  و جبهه

شد. پا از گذشت چند قرن، نظام طغیان مورد امداد الهی قرار گرفـت و بـا  مینفاق حرویج 
روردن رنسانا، قدرا از شرق به غرب انتقا  یافت که این  حوسعه در مقیاس شهوا و رقم

 روند نیز با مدیریت ابلیا محقع شده است.

حفهظ  »بهرای   در مقابل کفر عقالنی در فرهنگ مدرنیتهه؛  شیعه یقیام فقها .5

 و« حفهظ وحهدت کلمهه اسهالمی    » ،«بعثهت  رکن عنوان به نگ کفرستی یفره

 «شیعه از فقه مکل  به فقه فرج ارتقای ظرفیت»

دینی )اعّم از شیعه و سـّنی( شـده و حمـامی  امتی زندگِی  لذا کفر بار دیگر وارد صحنه
یــک  عنوان بــهداری را  ی اســالم را مــورد هجمــه قــرار داده و دیــن گانه های هفتادوســه فرقــه
در فرهنـگ  کند و در عرصه مـدیریت عینـی، آن را ی جواما ححلی  می و زاییده فرهنگ ُررده

. بنابراین فقهای شیعه در صدوپنجاه سا  گذشته نماید می منح جانبه  ی پایدار و همه حوسعه
السالم بود و اساس اسـالم و  با شرایطی مواجه شدند که همانند شرایط قیام امام حسین علیه

در معرض رطر نابودی دیدند و  بود، رکن بعثت مثابه بهرا که  و فرهنگ کفرستیزی یناص  د
به همین دلی  قیام رود را آغاز کردند که در روند حکاملی رود، به پیروزی انقالب اسالمی و 
حشکی  نظام مبارک جمهوری اسالمی منتهی شده که حبیین این مطلح و استدال  بـر آن، در 

 عنوان بـهدینـی و فقهـای شـیعه  امترو  آمده است. از این« الب اسالمیگفتمان انق»کتاب 
انـد کـه در علـوم  پرچمداران حوحید در عصر غیبت، امروز در برابر کفر عقالنـی قـرار گرفته

ی مدرنیته حجلی یافته و حوانسته شهوا و هوای نفا را حروریزه کنـد و آن را در ابعـاد  پیچیده
عّلیـت »با این حفاوا که کفار در دوران قب  از رنسانا، بر  ی و حاکمیتی جریان دهد.حمدن

گرفتـار « عل  و معالیـ  نسـبی»کردند اما جهان امروز به سجده در برابر  سجده می« مطلقه
در بخـ  فرهنگـی و « روش ححقیع جدیـد»در بخ  سیاسی، « سازمان مل »شده و آنچه 

و « مـادی نسـبیت»ایی از مبنای ه در بخ  اقتصادی بر بشریت ححمی  کرده، شعبه« دالر»
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، هماننـد فرهنـگ مولویـت حمـدنعل  و معالی  نسبی است. البته کیفیت مدیریت در ایـن 
ها  کشیدن انسان بار ندارد اما همان ارالق قدیمِی کفر در به بردگی نیست و ظاهری رشونت

ار نوین و حبیـین و غارا اموا  و نوامیا آنها را در پی  گرفته و لذا درک و فهم از این استعم
 آن برای عموم مردم، ضرورحی اساسی است.

را به صـحنه  اسالمی بنابراین متناظر با ظرفیتی که کفر به آن دست پیدا کرده، باید ایمان
َنا َوَما»گونه که حعبیر قرآن کریم به  مانآورد؛ ه َسل  ِمـهِ  ِبِلَساِن  ِإاَلّ  َرُسو    ِمن   َآر  َن  َقو   1«َلُهـم   ِلُیَبـِیّ

انبیـای های  صر در زبان عربی، عبری و... نیست بلکه به این معنا اشعار دارد که هدایتمنح
انـد. لـذا جمهـوری  هـا بـه آن مبـتال بوده امت، متناسح با وضعیت کفرآمیزی بوده که الهی

ت را بر کفار حمام کند و با حکیه به وجدانی کـه بـرای عمـوم حجاواًل  اسالمی مأموریت دارد
مـدرن بـه نـام رفـاه و  حمـدنگیری است، برای آنان حبیـین کنـد کـه  مردم دنیا در حا  شک 

حکنولوژی، بشریت را به اسارا درآورده و آنان را به فقر و محرومیـت و حجـاوز مبـتال کـرده 
به وحدا بر مبنای فرهنگ بعثـت )کفرسـتیزی و  اسالم و اه  حسّنن را امتاست. ثانیًا باید 

، مسـیر حرکـت )عج(عصـر نفی حسلط کفار( دعوا کند و ثالثًا قب  از ظهور حضـرا ولی
نماید که ایـن  فراهم ارحقای ظرفیتبیت عصمت و طهارا را به سوی  شیعیان و محّبین اه 

پذیر رواهد بـود.  )فقه فر ( امکان حمدنف به فقه حکومت و کلفقه م یمهم از طریع ارحقا
ی ردای متعا  در این مرحله از حاریخ آن است که ایمـان حـا چنـین مقیاسـی  در واقا برنامه

ی شیعه نسبت به حضراا معصـومین در ایـن سـطح بـه اثبـاا  حروریزه شود و وفای جامعه
پرچمـداران  عنوان بـهعصر  حضرا ولی عام نوابیابد که  برسد. این برنامه زمانی ححقع می

ای و با حکیه بر ذواا مقّدس  د در عصر غیبت بدون واهمه از کفر جهانی و نفاق منطقهحوحی
معصومین، رزق معرفتی برای طّی این راه پرپی  و رم را به دست آورند و شجاعانه در مقاب  

کردِن حقـوی در برابـر هـوی، مسـیر را  ی کفار و منافقین بایستند و با حروریزه جانبه حدابیر همه

                                                           
 «.کند بیان آنها بر حا قوم؛ آن زبان به مگر نفرستادیم قومی میان در رسولی هی  ما و: »4. سوره ابراهیم، آیه 6
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پیـامبر از  امـِت  مین دلی  است که در روایـاا، علمـانمایند و به ه معینوم محّبین برای عم
 1اند. اسرائی  برحر دانسته شده بنی انبیا

                                                           
 .675 فحهمفید، آوائ  المقاالا، ص شیخ. 6



8 
تولید، »ی  شبکه :سبک زندگی اسالمی قرآنی و روایی   مبادی  

موضوع سبک  عنوان به، معنویت با محوریت نماز «توزیع، مصرف  
 نماز معصومین در آن و نقش محوری   زندگی اسالمی

 اسهتنباط احکهامِ   تبیین جایگاه عبادات از منظر حاکمیت به وسیله ضرورت .4

الهی؛ برای ارتقهای ظرفیهت نظهام مبهارک جمههوری      « توسعه، تعادل و نظم»

 اسالمی در مقابله با سبک زندگی غربی

رلقت و در مدیریت حاریخی بین سه دستگاه ایمان و ی هدی در نظام  گونه که ائّمه همان
کفر و نفاق محوریت دارند، نق  اصلی و محـوری در امـر والیـت اجتمـاعی و هـدایت و 

ی آن بزرگواران است. در واقا منمنین به میزان حضور رود در  ی معنویت نیز بر عهده شبکه
حوانند از نمـاز بهـره  این معرکه، میرود در  د به اولیای کفار و منافقین و وفای عه برابر جبهه

گفتن بـا رـدای  ببرند زیرا فرصتی که به حضرا موسی در کوه طور برای مناجـاا و سـخن
محمد حعمیم داده شده و این نعمت بـزرگ بـا حشـریا  متعا  فراهم شد، به امت محمد و آ 

ایمان و زنـدگی  در دستگاه« حوسعه، حعاد  و نظم»نماز در ارتیار آنان قرار گرفته است. پا 
شود و به میزانی که نظام اسالمی به وجود  واقا می )عج(عصر الهی، با مدیریت حضرا ولی

مبارک ایشان متکی نباشد، به همان نسبت منمنین به زندگی نورانی دست نخواهنـد یافـت و 
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احکـام »و  «احکـام حعـاد »، از آنهـاصـورا ظـاهرِی و در نماز و عبـاداا  «نظماحکام »
گردد و گناهان در  ی غیبت نیز به این مسأله باز می منقطا رواهد شد. علت و فلسفه «حوسعه

کند و برای رهـایی از ایـن وضـا، بایـد سـطح  سطوح اصلی رود به همین مقوله رجوع می
پـذیر  استضائه از قرآن و روایاا ارحقاء یابد حا استنباط احکام حوسـعه و حعـاد  و نظـم امکان

هـایی  هـا و حعاد  ت و عدم دسترسی مستقیم به معصوم، حعیین نظمدر عصر غیبیعنی  .گردد
نامه نیازمند است که محصوِ   آورد، به حولید هزاران پایان ی ایمان را فراهم می که بستر حوسعه

ححقیقـاا در بخـ  احکـام حوسـعه بـا حفّقـِه  شـبکهححقیقاا عظیم باشد. ایـن  شبکهیک 
ر بخ  احکام حعاد ، منوط به دستیابی به اسالمّیِت گیرد و د سازمانِی هزاران فقیه شک  می
ی  هاست و در بخ  احکام نظم، از طریـع حولیـد مـد  اداره معادالا کاربردی در دانشگاه

 شود. اسالمی ـ ایرانی محقع می
حمامی برکاحی که نصیح شیعه شده، ناشی از فقه بـوده کـه بـدون  البته باید حوجه داشت

عنوان  الشأن شـیعه )بـه های فقهای عظیم شارع مقدس و با حالش انحراف و بر اساس حعبد به
و  پرچمداران حوحید در عصر غیبت( حاص  شده اما فقه موجود ـ که بر مبنای فهم استاحیک 

ایـن دسـتاورد مبـارک،  و لـذا گیرد شک  گرفته ـ در سطح احکام نظم قرار میمنطع انتزاعی 
فرجـه کفایـت  حعالی الله عصـر عج  ولی ی شیعه به سوی فر  حضـرا برای حرکت جامعه

دستگاه ایمان در مقاب  حجم وسـیعی  رصوصًا وقتی به این واقعیت حوجه شود که کند. نمی
در برابر این رطـر بـزرگ و  آناز عناد و انکار و حجاوز و شیطنت و طغیان قرار گرفته و حفظ 

 .پذیر نیست مداوم، به سادگی امکان
در  اکـرم )محـور نظـام رلقـت( نبی نور ه داشت که جریانبرای حوضیح بیشتر باید حوج

در  )عج(عصـر مگر از طریـع ححّمـ  حضـرا ولی ممکن نیستحمامی ابعاد حیاا بشری 
شـود. در واقـا  حی که حوسط کفر و نفاق به بـواطن و ظـواهر ایـن عـاَلم وارد میرسارابرابر 

بیـت عصـمت و طهـارا و حقـایع قرآنـی،  ی دستگاه طغیـان بـه اه  های وحشیانه هجمه
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کند و آن حضـرا بـا  مصیبت و بال و درد و فشارهای سنگینی را به وجود امام زمان وارد می
نماینـد. یعنـی  ای با ردای متعـا  برقـرار می ی ویژه هشوند و رابط همین حالت وارد نماز می

« شفاجرف الهلکاا»های ابلیا در  ی زمین با حیله هنگامی که میلیاردها انساِن ساکن کره
کننـد حـا  عنوان مدیران نظام رلقت با حمام قوای رود حالش می ی هدی به اند، اّئمه قرار گرفته

گرفتاری در فرهنگ شـهوا اسـت کـه انـواع  آنها را از جهنم نجاا دهند. همین ضاللت و
های اجتماعی  های حکوینی )از قبی  زلزله، سی ، آحشفشان و...( و عذاب مختلفی از عذاب

زند همانند جنگ جهانی او  و دوم که نزاع در آن بر سر دین نبـود، بلکـه درگیـری  را رقم می
گونـه کـه در بحـث از سـبک  انها انسان را به کام مرگ فرستاد. لـذا هم بین اه  دنیا میلیون
چنـین 1افزارهای موجود در حمدن مادی برای گزین  اشقیا اشـاره شـد، زندگی غربی، به نرم

هـا نفـر را بـه دنبـا  دارد، حوسـط زنازادگـان و  بختی میلیون واری که نگـون حصمیماا دیوانه
جوامـا اند و بـه مـدیریت  شود که در سارتارهای راصی حربیت شده شقاوحمندانی ارذ می

 اند. الحادی و التقاطی دست یافته
 سرنوشـت گیری بـرای ی حوحید در مقاب  این حهدیداا و حصـمیم حفاظت از کلمهپا 

دهند، محتا  درجاا  ی غرب آسیا را حشکی  می اه  ایمان که امروزه بخ  بزرگی از منطقه
 در گزین  مدیران پذیری و ایمان و یقین و اعتقاد به معارف حّقه است و باالیی از مسنولیت

نباید به ضوابط متداو  اکتفاء نمود. بر همین اسـاس، حبیـین جایگـاه نمـاز و  گیران و حصمیم
باید نقشی اساسی در طراحـی  ،ی دین از منظر حاکمیت و اقامه و حقایع دینی سایر عباداا

( پیدا های حوسعه و... های کلی، برنامه انداز، سیاست سندهای باالدستی نظام )همانند چشم
کند و قانون اساسی را ـ که به حوفیع و هدایت الهی و هوشمندی ربرگان، کلیاحی از اسالم در 

؛ یعنی قانون اساسی در افع سارت حمـدن نـوین اسـالمی آن گنجانده شده ـ حکام  بخشد
و نمـاز و روزه و حـج  شـدهی مـدیریت کشـور  حا سارتارهای دینـی وارد عرصـه بهینه شود

                                                           
 او ، گفتار هشتم. . فص 6
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 های نظام جمهوری اسالمی قرار گیرد. اصلی در فعالیت عنوان موضوع به
شـود کـه نبایـد نمـاز و عبـاداا حضـرا  در این صورا و به طریـع اولـی روشـن می

ی ورود و  را به حاالا و ادراکاا و عباداا عوامانـه فروکاسـت بلکـه نحـوه )عج(عصر ولی
ی  م بـر عهـدهعنوان کسی است که مـدیریت عـال در نماز به )عج(عصر رروِ  حضرا ولی

ایسـتد حـا در  اوست و آن وجود مبارک در چنین حالت و نسبیتی، در برابر رـدای متعـا  می
ی الهـی رفتـار کنـد و  ی جهانی و حاریخی و اجتماعی رود، دقیقًا بر طبع اراده انجام وظیفه

یدالله  قرار گیرد. در واقا اوصافی مانند« الله محاّ  مشیت»مثابه  ای رل  و ذل ، به بدون ذّره
اند، از بـاب  ی معصومین به آنها حوصـیف شـده الله و... که ائّمه الله و جنح الله و عین و ُاُذن

کنند که ایـن ذواا مقـّدس،  مجاز و استعاره و کنایه نیستند بلکه از این حقیقت حکایت می
ا ی آررا ر مدیریت حمامی ابعاد عاَلم رلقت را قب  از رلقت حضرا آدم حا رلود در نشأه

بیت عصمت و طهارا در زمان ظهور  اند. البته ادراکاا ابتدائی از شرون اه  بر عهده گرفته
ایــن مقامـاا حتــی در بهشـت نیــز بــرای  شــود ولـی حقیقــِت  و عـالم رجعــت محقـع می

 غیرمعصومین منکشف نخواهد شد.
عدم حوجه به این حقایع، به معنای عز  دین از اشـراف ححلیلـی بـر حـوادثی اسـت کـه 

نـاز  « کـ  امـر»زند و مالزم با انکار شـح قـدر اسـت کـه در آن  وشت دنیا را رقم میسرن
های عادی در چنـین شـبی مقـّدر  حوان گفت حیاا و مماا و رزق انسان شود. زیرا نمی می
شود اما جنگ و صلح در عاَلم و حوازن قدرا بین کفر و نفاق و ایمان، ارحباطی بـه شـح  می

گونه که حضرا نوح نهصدوپنجاه سا  در میان کفار زندگی کرد  انرو، هم قدر ندارد. از این
و حمام بضاعت رود را برای هدایت آنان بکار گرفت، امام زمان نیز در عم  به فرهنگ انبیا و 

در ی غیبـت، بـه والیـت حـاریخی  اند بلکه از پا پرده اوصیا از وضعیت جهان کناره نگرفته
دهنـد و در حـا  عمـ  بـه حـدابیری  ادامـه می نظام ایمانحوازن بین نظام کفر و نظام نفاق و 

هستند که بر کفار و منافقین احمام حجت کند و موجح ارحقـای ظرفیـت شـیعیان و محبـین 
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در همین راستا، قیام حضرا امام و حشکی  نظام مبارک جمهـوری اسـالمی ناشـی از  شود.
شـکنی  بتزیرا  1است. بوده )عج(عصر ی حضرا ولی ی ردای متعا  و عنایت راصه اراده

و دعوا به پرست  ردای متعا  حوسط پرچمداران حوحید، بایـد متناسـح بـا شـرایط زمـان 
کند، رسـوا سـازد و  ی جدیدی را طراحی می باشد و دستگاه طغیان را که در هر عصر، حیله

َنا َوَما»ی  آیه َسل  ِمهِ  ِبِلَساِن  ِإاَلّ  َرُسو    ِمن   َآر  َن  َقو  نیز بایـد در همـین چـارچوب معنـا  2«َلُهم   ِلُیَبِیّ
پرستی به شک  و قالبی مدرن درآمده و طبع مباحـث پیشـین،  شود. در عصر حاضر نیز بت

اگر سـه نـوع  یعنیاستوار شده است. « حخصیص انسان به طبیعت»پرستی بر اساس  این بت
« ی انسان با طبیعت رابطه»و « ی انسان با انسان رابطه»، «ی انسان با ردا رابطه»ارحباط یعنی 

ی انسان  ی انسان با ردا حذف شده و رابطه در نظر گرفته شود، در سبک زندگی غربی رابطه
که آثار  ه جای آنو در این رابطه نیز ب حروریزه شدهی انسان با طبیعت  با انسان نیز به حبا رابطه

مادی طبیعت در ردمت بشر قرار گیرد، انسان است که به اسارا آثار ماده درآمده است. به 
افزارها و فرهنگ و ارالق را به حبعیت  افزارمحور است و نرم عبارا دیگر، حمدن غربی سخت

ندارنـد  ها جایی کده کند. پا گرچه در دنیای امروز، بت از حکنولوژی و آثار ماده حعریف می
های چوبی و سنگی منسوخ شده؛ اما مدرنیته بشریت را به سجده بر آثار ماده  و پرستیدن بت

التزاید ـ کـه رهـین علـم و حکنولـوژی اسـت ـ همگـان را  کند و از طریع رفاه دائم دعوا می
 مسحور رود کرده است.

ار گیرد زیرا طبع عنوان متغیر اصلی قر اما در سبک زندگی اسالمی، ارحباط با ردا باید به
ی او بـا سـایر  ی رود را بـا رـدا اصـالح کنـد، رداونـد رابطـه فرهنگ دینی، هر کا رابطه

کند. پا علت بحث و بررسی پیرامون نماز و سایر عباداا  ها و طبیعت را اصالح می انسان
ها به درستی حربیت نشوند و قـدرا  ها و امت در این سلسله مباحث، آن است که اگر انسان

                                                           
 مبسوط ذکر شده است. صورا به« گفتمان انقالب اسالمی»استدال  بر این مطلح، در کتاب  .6

 .4. سوره ابراهیم، آیه 9
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تر  هوای نفا رود را به دست نیاورند، به جای دستیابی به یـک زنـدگی متعـاد  دچـار کن
ای  جنون و دیوانگی رواهند شد و حولید قدرا و حولید اطالع و حولید ثروا حوسط آنان، ثمره

های بارز این حقیقت حلخ در زندگی امـروزین ـ کـه حوسـط  جز فساد نخواهد داشت. نشانه
دن و نخبگان و مترفین و ثروحمنـدان آن رقـم رـورده ـ قابـ  مشـاهده مدیران سیاسِی این حم

 1عنوان محورهای سبک زندگی غربـی بیـان شـد، وهفت سرفصلی که به است؛ یعنی بیست
حعمیم ارالق رذیله در حمامی ابعاد حیاا بشری است که معنایی جز دیوانگی محض ندارد. 

برای امت اسالمی رخ داد امـا امـروزه همین احفاق )ص( اکرم  که پا از رحلت نبی همچنان
ی دین ردا دست پیـدا کننـد و  مند هستند حا به یک زندگی معنوی زیر سایه مردم ایران عالقه

عنوان یک الگو به مردم دنیا هدیـه نماینـد. ححقـع ایـن هـدف، وابسـته بـه شکسـتن  آن را به
 بـِت  ی اقتصـاد و صـهدر عر «دالر» ِت های عقالنی و مفهومی است حا بر این اساس، ُبـ بت

ی سیاسـت نیـز  در عرصـه «سـازمان ملـ » بـِت  ی فرهنگ و در عرصه «های حسی روش»
 سرنگون شود.

در مقابل  توحید اقامهاز من لت کردن پرستش خدای متعال  ضرورت تئوری ه .2

 ط فعلییاقامه شهوات در شرا ن لتشدن پرستش ابلیس از م هتئوری 

حوان آنها را در سه  های مختلف می دیریت در حاکمیتهای م در یک نگاه شام  به شیوه
ـ که منحصر به دستگاه « محبتمدیریت »و « مدیریت غضح»، «مدیریت شهوا»ی  شیوه

بندی کرد. پا از رنسانا، مدیریت غضح در حکومت اححـاد جمـاهیر  الهی است ـ جما
، بشـریت در شوروی و مدیریت شهوا در غرب نمایان شده بود که با فروپاشی بلوک شرق

برابر مدیریت شهوا قرار گرفته و این نوع مدیریت در سبک زندگی غربی بروز و ظهور یافته 
هـا  امتها و  بیند. لذا اگر نخبگان به این مهم پی ببرند که انسـان و رقیبی در مقاب  رود نمی

فتـار داری مـدرن گر در مقاب  مدیریت شهوا به سجده و حالت انقطاع افتاده و در یوغ برده
                                                           

 حاضر. کتاب فص  اوِ  در . 6
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کردن ایمــان و حقــوی در مقابــ   شــوند حــا بــا حرـوریزه انـد، بــه قیــام علمــی موظـف می آمده
اسـالمی را بـه وحـدا دعـوا کننـد و از  امتشدن شهوا، کفار را نجاا دهند و  حروریزه

فین، ظرفیت شـیعیان و محّبـین را ارحقـاء بخشـند و بـا کلطریع جایگزینی فقه فر  با فقه م
 را فراهم آورند. )عج(عصر مقاومتی، بستر ظهور حضرا ولی حمدنایجاد حکومت دینی و 

 «ی معنویت شبکه» ، آن است کهکردن حقوی و ایمان گام او  در حرکت به سوی حروریزه
های شریفه در مّکه و مدینه و نجف و قم که منبا و مرکز  : حرمحبیین شود از منزلت حاکمیت

ی  ی این اماکن مقّدس، حرم مطهر سیدالشهداء در کربالست، منشأ سازماندهی شـبکه همه
معنویت در قالح نمازهای جمعه و جماعاا هستند که ایـن رونـد در طـو  سـا  قمـری و 

های زمانی و مکـانِی معنویـت  یت این شبکهیابد و مدیر ها و اّیام آن جریان می ها و هفته ماه
 است. (عج)عصر  در ارتیار حضرا ولی

به پرچمهداران توحیهد بهرای رشهد و     « ولداختیار، عقل، زاد» واگذاری قوای .7

 افراد و جوامع ارتقای ظرفیت

باید حوجه داشت که دارایی اصلِی انسان برای زندگی در این دنیا، سه  برای حوضیح بیشتر
ی بندگان ردا که عهد حوحید و  است و این قوای نورانی به همه« تیار، عق ، زادولدار»ی  قوه

شود و کفر، نفاق یا ایماِن اشخاص، حفـاوحی  و والیت بر آنها عرضه گردیده، اعطاء می نبوا
که اص  این نعمت و نورانیت به او داده شود، ایجاد نخواهد کرد؛ گرچه بعدًا حوسط او  در این

ی افراد یا از صلح پدر و مادر کافر یا از صلح پدر و مادر منافع و  در واقا همهضایا گردد. 
اند و حا سّن بلـوغ ححـت حربیـت و پـرورِش همـین  یا از صلح پدر و مادر منمن به دنیا آمده

ها متناسح با فاعلیتی بوده کـه در عـالم ذّر از هـر  اند که هر یک از این وضعیت والدین بوده
قـرار داده « اصـحاب شـما »یـا « اصحاب یمـین»ی  رود را در زمرهشخص صادر شده و 

در سن بلوغ، به معنای آن است که حدبیر الهی بر این قرار گرفتـه  قوهاست. اما اعطاء این سه 
سـابقون و »ی رـود را در ارتیـار  ها از والیت والـدیِن رـود رـار  شـوند و اراده که انسان
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ه امام زماِن رود واگذار کنند حا امکان رشد آنها در دنیای قرار دهند و قوای رود را ب« مقّربین
آغشته به ظلماا و شهواا فراهم شود و از طریع سـوار شـدن بـر کشـتی نجـاا، عبـور از 

از جنوِد « جسم»و هم « عق »گردد. در این مسیر، هم  میسرهای گمراهی و ضاللت  پرحگاه
اه حـع را ارتیـار کنـد، جسـم او طـاهر ارتیار هستند و لذا کافری که ایمان بیاورد و دسـتگ

شدن از پدر و مادر منمن محکوم بـه حکـم  زاده دلی  بهشخصی که  از سویی، رواهد شد و
 طهارا است، در صورا ارحداد حکم نجاست بر او بار رواهد شد.

کهردن ایمهان در    معنویت برای تئهوری ه  مکانیِ شبکه بررسی شبکه زمانی و .1

 سبک زندگی اسالمی

ت حـع و امـام حجـها به  شدِن ایمان از طریع واگذاری این اراده روشن است که حروریزه
فزارهـا و ا هسـتند ـ بـه ابزارهـا و نرم )عج(عصـر ـ کـه در ایـن دوران حضـرا ولی معصـوم

ــبکه ــت.  ش ــا  اس ــدیریتی محت ــته های م ــث گذش ــوندر مباح ــیحاحی پیرام ــبکه حوض  ی ش
آن شـبکه،  کـه از طریـِع  ذکر گردیددگی غربی در سبک زن «رسانه»و  «حزب»، «کاررانه»

 عـام نسـبیت»متناظر بـا ایـن مطلـح بایـد  ؛دش حبیین «شهوا»شدن  حروریزه و مکاِن   زمان
هـای  های مربوط بـه آن را بیـان کـرد حـا از ایـن طریـع، چارچوب و زمان و مکان« معنویت

بـاره  دیـد آیـد. در اینپ« حولید ثروا، قدرا و اطالِع الهی»اساسی برای طراحِی سه حروری 
ی روزانه است که شـام  پـنج وعـده نمـاز و  باید حوجه داشت که معنویت دارای یک برنامه
ی هفتگی آن نیز در اعما  شح و  شود و برنامه حعقیباا هر یک، دعای روز و زیارا روز می

مطـرح های قمـری  یابد. سپا ماه برحرین روز هفته و روز عید حجّلی می عنوان بهروز جمعه 
ی وارد شده است. بنـابراین در سـبک راصی  شود که به مناسبت هر یک، اعما  و ادعیه می

گیرد، سا  قمری است که  ریزی حوسعه قرار می مبنای برنامه مثابه بهزندگی اسالمی، سالی که 
شود و ماه و هفته و روِز متناسح با رود را داراست و زماِن  سا  عبادا محسوب می عنوان به

شده است. همچنین در سـا   معینو پایان هر یک از روز و هفته و ماه و سا  نیز در آن  آغاز
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ها، عید فطر، عید قربان و عید  ای مشخص شده است که شام  جمعه قمری، اعیاد چهارگانه
دینـی،  امتایشان نسبت به  عام نایحو  )عج(عصر شود. لذا مدیریت حضرا ولی غدیر می

حعریـف زنـدگی در حاکمیـت  بـه عبـارا دیگـر،شـود.  نجـام میها ا بر اساس همین زمان
گـردد و در امـر هـدایت،  شکنی و سجده بر ردای متعا ( بـاز می اسالمی، به هدایت )بت

گفته موضوعیت دارند. لذا سا  و ماه و هفتـه و روز، نبایـد بـر مبنـای حوجیـه  های پی  زمان
دی اقتصادی حعیین شود؛ بررالف برری کشورهای اسالمی که به همین دلی ، از حقویم میال

 اند. کنند و حعطیالا رسمی رود را از جمعه به یکشنبه حغییر داده استفاده می
ی مکانِی آن نیز پردارتـه  ی زمانی برای معنویت، باید به بیان شبکه پا از اشاره به شبکه

از مّکـه آغـاز  انبیـای حـاریخ  باره باید گفت که هر سه سرفصِ  حاریخ در فلسفه شود. در این
در ابتـدای  )ص(اکـرم نبیی او  حاریخ، بعثت  حضرا آدم در ابتدای مرحلهشود: هبوط  می

ی سوم حاریخ در ایـن  در ابتدای مرحله )عج(عصر ی دوم حاریخ و ظهور حضرا ولی مرحله
دهد. بر اساس مباحثی که در ححلیـ  از روایـاِا  ی ردا رخ می شهر مقّدس و در کنار رانه

شـود، حوبـه از  محقـع می حجالحرام و مناسک  الله تمربوط به هبوط عنوان شد، آنچه در بی
ها و  گناه و حقصیر نسبت به مقام والیت و عم  به حشریفاا بیعت با ولّی الهی است حا انسان

ها به رهبران هدایت پیوند بخورند و اراده و ایمان رود را حجدید و حقویت کنند. لـذا بـر  امت
ی رـدا را  شـوند و رانـه آسمان به مّکه نـاز  میحسح روایاا، روزانه هفتاد هزار فرشته از 

شوند و پا از آن برای  به مدینه مشّرف می )ص(اکرم نبیکنند و سپا برای زیارا  طواف می
شوند و حا غروب به زیارا  سپا وارد کربال می روند و به نجف می )ع(منمنینامیرالزیارا 

گردنـد و در  زند و به آسمان باز میپردا و عزاداری برای آن حضرا می )ع(الحسین اباعبدالله
ایـن  1کنند و این روند ادامـه دارد. ی دیگر همین کار را حکرار می روز بعد، هفتاد هزار فرشته

هایی برای استمرار نظم حکوینی در عاَلم ضرورا دارد و بـدون  بدان معناست که چنین روّیه

                                                           
 .625 فحهبشارة المصطفی، ص ؛965 فحه، ص6 لدآمالی طوسی، ج. 6
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بین رواهد رفت. در واقـا عـالم  افزارها حعاد  جهان رلقت حداوم نخواهد یافت و از این نرم
حکوین نسبت به مدیریت الهی و برگزیدگان او دارای می  و کش  و حمای  و حعّلـع اسـت و 

ایشـان،  رؤیـت حنگی مالئکه برای به این دنیا و د  )ع(لذا نق  شده که با ورود امیرالمنمنین
دیـدن آن آرام  آن ذاا مقـدس رلـع کـرد حـا مالئکـه بـا صورا بهای را  ردای متعا  فرشته

های شریفه و ذواا مقدس معصومین و عزاداری  رو فرشتگان به زیارا حرم از این 1بگیرند.
برای سیدالشهداء نیازمندند و در صورا عدم دسترسی به این اماکن مقّدس دچار حالطـم و 

 شوند. اضطراب می

 در شبکه معنویت «و مساجد ههای شریف حرم ،مکه»من لت  .4/1

گـردد و بـا طـواف بـر  ای متعا  نسبت به امور حکوینی از مّکه آغاز میپا مدیریت رد
در سـطح حـاریخ و  )عج(عصـر ا ولیالحرام و استالم حجراالسود، بیعت با حضر الله بیت

، غدیر حعمیم پیدا حجشود که این به معنای آن است که در موسم  حکرار و حجدید می اجتماع
بپردازند اما شیعیان باید متوجه باشـند  حقایعکرده است. لذا اگر دیگر مذاهح به انکار این 

که محور حکوین و حاریخ و اجتماع، وجود مبارک امـام معصـوم در هـر زمـان اسـت و ادای 
ی عظیم برای دستیابی به حا  معنوی نیست بلکه بـرای  و حضور در این کنگره حجمناسک 

کیـد حجحجدید بیعت با  ت ردا بر روی زمین است. به همین دلی  است کـه در روایـاا حأ
به هی  وجه نباید حعطی  شود و اال عذاب الهی به بندگان مهلـت نخواهـد داد.  حجشده که 

های شریفه است: مّکه کـه حـرم الهـی  ی مکانِی معنویت مبتنی بر این حرم در نتیجه، شبکه
ی است و نجف که حرم علوی است و قم که طبع بررـی روایـاا، است، مدینه که حرم نبو

محـور  مثابـه بهالحسین در کـربالی معّلـی  ی معصومین است. اما حرم اباعبدالله حرم ائّمه
شـود. زیـرا  هـا محسـوب می درآوردن اراده و به حرکت« انگیزش»ها و مرکز  حمامِی این حرم

« گـزین »و « پرورش»ای عموم مردم و ایمان بر یوضوع اساسی در حکومت دینی، ارحقام
                                                           

 .922، صفحه 65لد ، جاالنوار؛ بحار99فحه؛ مأة منقبة، ص649 فحهص ،9لدج کنز الفوائد،. 6
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. در واقـا موحـور در عبـاداادرجـاا  شهروندان عادی در این مسیر است و نه پردارتن بـه
ی عاشوراسـت و در مقابـ ، موحـور  ی حاریخ الهی برای گذشتگان و آیندگان، حادثـه محّرکه

و روراک و... و  محّرکه برای کفار و منافقین، شهواحی از قبی  ریاست و امور جنسی و رورد
هاسـت حـا از ایـن  امتها و  مداوم در این موضوعاا برای حسلیم انسـان حنوعایجاد جاذبه و 

ی آن مبادرا شود. امـا حکومـت دینـی بـا طراحـی  مادی و حوسعه حمدنطریع، به سارت 
ت با کفار و منافقین و هدایت منمنین است و رفـاه حجسبک زندکی اسالمی به دنبا  احمام 

 «هدایت»رواهد حولید قدرا و اطالع و ثروا را بر اساس  رود قرار نداده بلکه می را هدف
 معنا کند.

گردد و مزار  گفته باز می های پی  ی او  به حرم ی مکانِی معنویت در درجه بنابراین شبکه
هـای بعـدی از ایـن شـبکه  بخ  عنوان بـهزادگان و مصالهای نمـاز جمعـه و مسـاجد  امام

بدیلی بـوده  های بی زیرا حرویج اماکن مقّدسی همانند مسجد، از فرهنگشوند  محسوب می
موضـوعیت  جامعـه اسـالمیبـر  )ص(اکرم نبیحشریا شده و در مدیریت  نبواکه در رتم 

رود. بـر همـین اسـاس، سلسـله مراحـح در  افزارهای ارحقاء ایمان به شمار می داشته و از نرم
و « ائمـه جمعـه»، «عـام نایـح»، متشـّک  از دوران غیبت برای مدیریت در موضوع هدایت

الـذکر متصـ   گانـه فوق هـای پنج است که از نظـر مکـانی بـه حرم« ائمه جماعاا»سپا 
 شوند. می

شهدن   تئهوری ه  بهرای سه رکن اساسی  عنوان به« زیارات، تالوت قرآن، عبادات» .2/1

 ایمان در سبک زندگی اسالمی

ی  ارکان شبکه عنوان بهنیز « حالوا»و « زیارا»، باید به «عباداا»البته در کنار احکام و 
ی  قـوهی عقـ  و  قـوهی ارتیار،  قوه»معنویت حوجه شود چون این سه مقوله، باعث نورانیِت 

ها عطا شده و  ی انسان یک نعمت عمومی به همه عنوان بهشوند؛ همان قوایی که  می« زادولد
ریزی اجتمـاعی قـرار گیـرد. یعنـی سـبک زنـدگی در منزلـت  ع مدیریت و برنامهباید موضو
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انسان بـر محـور « روح و عق  و جسِم »، باید به دنبا  این هدف باشد که حمدنحاکمیت و 
، «حطهیـر روح»او پرورش یابد. در همین راستا زیارا موجح « اراده و ارتیارِ »شدن  نورانی

البتـه ایـن سـه  اسـت. «شدن جسم پاک»و عبادا باعث  «ی عق  حزکیه»حالوا قرآن عام  
رو در اعمـا  روز و  شوند و قاب  حفکیک از یکدیگر نیستند و از ایـن مقوله در هم حرکیح می

هـای مختلفـی از ایـن سـه مقولـه  ماه و سا  و مناسک وارد شده برای اماکن زیارحی، حرکیح
ا، ححو  روحـی و فکـری نیـز رخ یک عباد عنوان بهکه در نماز  حوصیه شده است. همچنان

شود. لـذا آنچـه گفتـه شـد،  ی عقلی محقع می دهد یا در زیارا، حطهیر جسمی و حزکیه می
در مقاب  و در  حاکم است.« عبادا، حالوا و زیارا»های اصلی بود که بر  اشاره به نسبت

سـم شـود و ج ی شهواا آن حوجه می سبک زندگی غربی، بی  از همه چیز به جسم و حخلیه
گیـرد و ارتیـار نفـی شـده و انسـان  مبنایی برای پرورش عق  و حربیت روح قرار می عنوان به

 شود. حابعی از جبر محیط دانسته می

 ی افه ار اقامهه   نهرم » عنهوان  بهه از من لت حاکمیت « عبادات» بیین جایگاهت .5

 «پرستش خدای متعال

حث حفصـیلی پیرامـون عبـاداحی ی زمانی و مکانِی معنویت، باید به ب بعد از حبیین شبکه
ی امامـان  پردارت حا معلوم شود ردای متعا  چگونه بـه وسـیله حجهمچون نماز و روزه و 

معصوم و احکامی که حوسط آنان حشریا شده، به حربیت افـراد و اصـناف و اقـوام و سـارت 
کردن ایمـان و دسـتیابی بـه  گام دوم برای حرـوریزهیعنی  پردازند. می حمدنو حکومت و  امت

ی احکـام  ، حبیین جایگاه عباداا از منزلت اقامهو مقابله با مدیریت شهوا محبتمدیریت 
گونه که در سبک زندگی غربی، سارتارها و  )و نه از منزلت حکلیف فردی( است. یعنی همان

د در ابتـدای سـّن بلـوغ بـر ایـن ی شهواا مختلف طراحی شده حا افرا بسترهایی برای حخلیه
اساس پرورش پیدا کنند و از این طریع، نیـرو و انـرژی بگیرنـد و نقـ  رـود در جامعـه و 
حاکمیت را ایفا نمایند، در سبک زندگی اسالمی سازوکاری طراحی شده حا در دار امتحـان، 
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ار مـدیریت ابـز مثابه بهی بشر محقع گردد و لذا احکام و عباداا  نجاا و هدایت برای همه
فـین کلهای انسانی است. پا فارغ از احکـام م ردای متعا  برای هدایت ارتیاراا و اراده

کنند، باید روشن شود  الشأن شیعه استنباط شده و افراد به آن عم  می که حوسط فقهای عظیم
ی دارند. در واقا مدیریت در سطح حوسعه بـرای یـک وظایفها در این رابطه چه  که حاکمیت

ی همت رود قرار  ی پرست  ردای متعا  را وجهه ، مدیریتی است که حوسعهاسالمی جامعه
ی احکـام سـهم  است. زیرا عموم مردم گرچـه در اقامـه« ی احکام اقامه»دهد و به دنبا   می

یتی اسـت کـه مسـنولی احکـام،  و مدیر نیستند بلکه اقامـه مسنو دارند اما در این عرصه، 
 از این طریع، بستر پرست  ردای متعا  فراهم شود.هاست حا  ی حاکمیت عهده به

ایی کـه مـدیریت و هـدایِت ارتیـاراا انسـانی از طریـع آنهـا انجـام افزاره نرم رو از این
و... در ارحباط با ردا و سایر احکام فقهی  حجهمان عباداا از قبی  نماز و روزه و  شود، می

ضـرورا دارد امـا از « عمـ  بـه احکـام»ها هستند. یعنی در منزلت فرد  در ارحباط با انسان
است و جریان والیت ردای « ی احکام اقامه»شدِن ایمان  افزار حروریزه منزلت حاکمیت، نرم

و الهام ایشان  )عج(عصر بر حضرا ولی «امر ک »متعا  ـ که در شح قدر و از طریع نزو  
ی  را دیگـر اقامـهگـردد. بـه عبـا شود ـ از این طریع محقع می رود محقع می عام نایحبه 

ی حوحید و پرست  رـدای متعـا  )اعتقـاداا(  ی کلمه احکام )فقه( ـ که در نهایت به اقامه
هـا و  هـا و ایمان اراده یبرای ارحقا )عج(عصر مدیریت حضرا ولی افزارِ  شود ـ نرم منجر می

های  ن قّلـهکردِن ایمان ابتدائًا باید بـه بیـا پرورش عناصر حاریخی است. در واقا برای حروریزه
گزاری به آسـتان معصـومین ـ کـه از طریـع حضـور در  باالی ایمان و مراحح اعالی ردمت

ی منمنین و والیت اجتماعی حاص  می شـود ـ پردارـت و سـپا بـر ایـن  مدیریت جامعه
 اساس، سایر درجاا و مراحح ایمانی را آرای  داد.
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 بهرای نمهاز در آن  من لت محوری  و معنویت «فِتولید، توزیع، مصر» بررسی .6

 سبک زندگی اسالمی طراحی

روند  گونه که اه  هوی به دنبا  شهواا می شود و همان آغاز می« نماز»از  هاافزار این نرم
ها و  کنند، منمنین نیز با به جاآوردن نماز، جوی هایی از ظلماا را در عاَلم جاری می و شعبه

پیوندنـد و یـک  آورند. این نهرها در ادامه به هـم می نهرهایی از نورانیت و معنویت پدید می
است. سپا با حعطیلی نمازهای جماعت در « مسجد»دهند که مکان آن،  رود را حشکی  می

نمـاز »روز جمعه و اجتماع نمازگزاران حمامی مساجد در یک مکـان واحـد، ایـن رودهـا در 
ی بزرگی که به سوی  کنند؛ همانند رودرانه می تحو رسند و یک شهر را م به هم می« جمعه

های معنویت زمـانی بـه دریـا حبـدی   ا و رودرانهها و روده شود. اما این جوی دریا روان می
داری در ماه مبارک رمضان، نماز عید فطر را بـه جـا  گردد که منمنین پا از یک ماه روزه می
شـوند و اقیانوسـی از معنویـت را حشـکی   می متصـ آورند. این دریاها هنگامی به هـم  می
ینـد و قـدرا حوحیـد را آ گـردهم می حـجدهند که مسلمین از سراسر جهـان در موسـم  می

گذارند. لذا موعد انجام  عینی و کاربردی در مراسم برائت از مشرکین به نمای  می صورا به
در پایان سا  قمری قرار گرفته حا راندمان یک سـا  عبـادا در اجتمـاع بـزرگ  حجمناسک 

 نمعیموّحدین در روز عید قربان مشخص شود و به این صورا، میزان قدرا دستگاه ایمان 
ی شهوا نیـز  ی این مراح  از آن جهت ضرورا دارد که دستگاه ظلمت و شبکه گردد. همه

کنـد و در  ها و رودها و دریاهای ضاللت را به اقیانوسی از طغیان و گمراهی حبـدی  می جوی
هـای  رود و بـا ایجـاد اجتماعـاا بـزرگ در جام چنین مقیاسی به جنگ دسـتگاه الهـی مـی

ی  ها و محصوالا جدید، اجـالس سـالیانه آوری رونمایی از فّن  جهانی، مسابقاا المپیک،
ی علـم و  کشد و به وسیله مجما عمومی سازمان مل  و... قدرا رود را به رخ جهانیان می

 کند. ر کرده و به سوی رود جذب میی جهان را مسحو حکنولوژی، همه
شـود زیـرا نمـاز  ز میآن از نمـاز آغـا شدن ایمان و ارحقا برای حروریزه روند مدیریتی پا

گـردد و  ما به نماز بـاز می زندگی ایمانیحرین مسأله در سبک زندگی اسالمی است و  حیاحی
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زندگی عینی منمنین از باطن حا ظاهر و از روح و عق  حا جسم و بدن به نماز نیازمند اسـت. 
احت ی برای رـوردن و روابیـدن و اسـترحلبه م« رانه»رو در سبک زندگی اسالمی،  از این

عبـادا و  پرست  ردای متعـا  در سـه قالـح ی برایحلشود بلکه رانه م و... حعریف نمی
ای که در آن به حالوا قرآن  گردد. لذا در روایاا وارد شده که رانه حالوا و زیارا حلّقی می

شود، از آفاا و مصیباا متعددی مصـون شـده و نـور از آن بـه آسـمان سـاطا  پردارته می
در نتیجه، هنگامی که انسان منمن به سّن بلـوغ  1کنند. وآمد می در آن رفتشود و مالئکه  می
که اولین حکم برای فـرد بـالغ در  شود حا نماز به جا بیاورد در حالی از او رواسته میرسد  می

سبک زندگی غربی، و دعوا او به رابطه با جنا مخالف از طریع ایجاد سارتارهایی بـرای 
هـای  ی شهواا عادا کنند و حریم ها حدریجًا به حخلیه نسانارضاء شهوا جنسی است حا ا

اند قـوای  دینی و الهی عماًل شکسته شود. این در حالی است کـه مـنمنین حـاکنون نتوانسـته
ریزی قرار دهند و به سارتارسازی برای هدایت قوای  ارتیار و عق  و زادولد را موضوع برنامه

اگر این قوای نورانی در مسیر متناسح قـرار گیرنـد، فوق در جهت نورانیت و ایمان بپردازند. 
ی مقـدوراا کشـور  ریزی و حمرکز همـه در برنامه مادیدیگر نیازی به مبنا قراردادن نیازهای 

شـدن و  برای حأمین آنها نیست بلکه ایجاد حعـاد  روحـی و عقلـی و جسـمی، موجـح روان
دادن  ی آن ـ که ناشی از اصـالتها رواهد شد و از پیچیدگی مادیحسهی  در حأمین نیازهای 

 به دنیا و کنار گذاشتن آررا است ـ رواهد کاست.
بنابراین نباید مسأله را به این حصور محدود کرد که فرد پا از رسـیدن بـه سـّن بلـوغ بـه 

کند زیرا قب  از هر  رود و بر این اساس به رواندن نماز مبادرا می های عملیه می سراغ رساله
شـود و پـا از  به او عطـا می قوهشود که طّی آن، سه  فی در انسان واقا میچیز، حکوینًا حصر

گیرد که صاحح و مدیری دارد و  ای از معنویت قرار می ارتیار دستگاه حع، این فرد در شبکه

                                                           
که برای هر مسجدی به حناسِح ایمان امام جماعت آن، جمعی از مالئکه هستند که به آن مسجد  همچنان .6

 کنند. جماعت اقتدا می اند و به آن امام ارتصاص یافته
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حوجـه نشـده باشـد یـا بـه  حقایعاو در حا  مدیریت دستگاه ایمان است؛ گرچه قباًل به این 
گاه حبدی   شده باشد و در کتح متداو  اثری از این نگاه دیده نشـود. در حازگی به امری رودآ

بـه « اقامـه»گاه از منزلـت  های زیادی پیرامون نماز مطرح شده اما هی  واقا سخنان و نوشته
یک شبکه که در رآس آن  مثابه بهاین عبادا مهم )و سایر عباداا و زیاراا( پردارته نشده و 

نمـاز در میـان  پا 1مورد حوجه قرار نگرفته است.است،  متص   )عج(عصر به حضرا ولی
اما باید حوجه داشت که از منزلت حاکمیـت، سـه  ؛عباداا، دارای جایگاهی محوری است

و « حولید معنویت، حوزیا معنویـت و مصـرف معنویـت»ی اساسی قاب  طرح است:  مسأله
مصـرف »فین و عم  مردم به این ضـوابط در جایگـاِه کلاستنباط احکام نماز و ابالغ آن به م

حولیـد و »با « مصرف معنویت»گیرد. لذا اگر از منزلت حاکمیت، ارحباط  قرار می« معنویت
ی در حـأثیرمورد حوجه واقـا نشـود، عبـاداحی پدیـد رواهـد آمـد کـه هـی  « حوزیا معنویت

و حتی بخشی از شیعیان قابـ  ی آن در عباداا منافقین  پیامبر ندارد که نمونه امتسرنوشت 
ی  شـیعه» و« سـّنی امریکـایی» عنوان بهمشاهده است و در بیاناا مقام معظم رهبری از آن 

 حعبیر شده است.« سکوالر مسجد»و « انگلیسی

 «هدایت الهی» جلب براینماز امام زمان)عج( اقامه نماز به  ی تقوم شبکه .3

ی معنویـت،  میت و حبیین جایگاه آن در شـبکهی نماز از منزلت حاک رو برای اقامه از این
ــی نمــاز  ــت یعن ــد معنوی ــز حولی ــه مرک ــد ب ــرم نبیبای ــرا  )ص(اک ــاز حض ــرا  و نم در مع

                                                           
دادن به این  گفته با هدف حوجه زیرا نکاا پی  ؛نباید در جزئیاِا مباحث فوق متوقف ماندرسد  می . به نظر6

باید به این ظرفیت از فهم دین برسند حا حوانایِی مـدیریت  عصر مطلح ذکر شد که نواب عام حضرا ولی
الهـی  یالبته مدیریت ردای متعا  و انبیا و اوصـیا حکومت دینی و سارت حمدن الهی را بدست آورند.

ولی موانعی باعث شده که از این  ،سازی و حاکمیت داشته اس حمدناز همین سنخ بوده و ظرفیتی در مقی
حقایع غفلت شود. گرچه با پیروزی انقالب اسالمی و حشکی  نظام مبارک جمهوری اسالمی، فضاهای 

امام و مقام معظم رهبری انعکـاس یافتـه و ایـن حضرا جدیدی در فهم از دین پدید آمده که در بیاناا 
 ی علمی برای آن است. حبیین حخصصی از این فهم جدید و طرح پشتوانه سلسله مباحث، به دنبا 
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ی  گونـه کـه طبـع مباحـث گذشـته، همـه در زمین حوجـه کـرد. یعنـی همان )عج(عصر ولی
و حکوین رود وابسـته و متعلـع بـه ذواا مقـّدس معصـومین « رلقت»مخلوقاا در اص  

نیز جریان دارد. به عبارا دیگر موضـوع « هدایت» و« ربوبیت» ، همین روند در امرهستند
یک نعمـت  عنوان بهاست که در سّن بلوغ « زادولد»و « عق »و « ارتیار»ی  قوههدایت، سه 

حوانـد بـا سـوء ارتیـار رـود، دسـتگاه باطـ  را  شوند. اما انسان می نورانی به انسان عطا می
ها را ضایا نمایـد. زیـرا  ی ظلمت حبدی  شود و این نعمت از شبکه انتخاب کند و به عضوی

ی حولید و حوزیا و مصرف برای ظلمت و شهوا است و مرکـز  دستگاه باط  نیز دارای شبکه
ی  ریـزی هندسـه ی کفر و اصحاب چاه فلـع هسـتند کـه پـا از پی حولید آن، ابلیا و ائّمه

رسـانند.  از اهـ  کفـر و نفـاق می رِف عـوامحوزیا کـرده و بـه مصـ طی آن رایطغیان، با وسا
را  قـوههمچنین انسان بالغ قادر است حا با ارتیار صحیح، به دستگاه حع بپیوندد و ایـن سـه 

ای  شوند؛ شبکه متص ی معنویت  نورانی کند. لذا این قوا برای هدایت و نجاا باید به شبکه
حوانـد  نتیجه، هی  مخلوقی نمی اند. در بیت عصمت و طهارا قرار گرفته که در رآس آن اه 

کـه از شـعاع نـور حضـرا  می  و کششی نسبت به نماز و سایر عباداا داشته باشد مگر آن
منـد شـود و در پرحـو آن قـرار بگیـرد؛  ی نماز بهره و حرکت ایشان برای اقامه )عج(عصر ولی

ی  ّک از شبکهحواند منقطا و منف گاه نمی طور که در زندگی امروزین نور یک المح هی  همان
روشـنی میلیاردهـا رانـه و  علـتی پیچیده است که  حولید و حوزیا برق باشد بلکه آن شبکه

ی اسراء در هر شـح جمعـه نیـز بـا  ی مبارکه شود. حوصیه به حالوا سوره اداره و کاررانه می
و سیر آن ذاا مقـدس در  )ص( اکرم نبیحقیقت فوق حناسح دارد زیرا طبع روایاا، معرا  

ی برری آیاا عظـیم الهـی  حجح نور بوده که کیفیت و هیأِا نماز را پدید آورده و مشاهده
حوسط حضرا رسو  بوده که موجح قرارگرفتن ایشان در حالت رکوع و سجده و حشهد شده 

ی نمـاز  گانـه و مناسک صاله را رقم زده است. همچنـان کـه حسـح احادیـث، اوقـاا پنج
با حاالا مختلفی بوده که برای حضـرا آدم و حضـرا حـوا در هنگـام ورود بـه  متناسح



 744 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

بهشت، حخلف آنها در حناو  از دررت ممنوعه و هبوط به زمـین و... واقـا شـده اسـت. بـا 
ها در نماز،  شدن ارتیاراِا انسان رسد که نورانی ی این روایاا به نظر می ی مجموعه مالحظه

در  )ع(ی هـدی و سـایر ائّمـه )ص(اکـرم نبینفـا نفـیا ناشی از حصرف ردای متعا  در 
افزاِر اعطاء نعمـت الهـی  نرم مثابه بهی نماز حوسط آن بزرگواران است. یعنی نماز  هنگام اقامه

بیت عصمت و طهارا در دار بالء است و لذا اگر حکبیر و حهلی  و حسبیح و ححمید و  به اه 
ـ که معدن رکوع و سجود  )عج( عصر حضرا ولی افراد به نماز رکوع و سجود و قیام و حشهِد 
رو، ریراحـی کـه  نشود، اساسًا عبادحی واقا نشده و از این متص و حکبیر و حهلی  و... است ـ 

در آنها حوجهی به ساحت مقدس معصومین نباشد، مقبو  نخواهد بود. در روایاا وارد شده 
ی  درجه حقاو ار 1نماز وابسته است محمّد پا از و آ  محمدکه قبولی نماز به ذکر صلواا بر 

ای کـه  همخـدرهمـان  2علیها منوط شده است؛ الله سالم نماز نیز به حسبیحاا حضرا زهرا
شد به  نماز ایشان موجح حغییر رنگ دیوارهای شهر مدینه به سه رنگ سفید و زرد و سرخ می

کردنـد و  وا  میرسیدند و از چرایِی این وضا س نحوی که مردم سرآسیمه ردمت پیامبر می
فرمودند.  این حغییراا معرفی می علت عنوان بهی طاهره در نماز را  آن جناب، حاالا صّدیقه

این احادیث و معارف نورانی به این حقیقت اشاره دارد که نماز و عبـاداِا هـر فـرد بایـد بـه 
یر شود و آن بزرگواران هستند که موجح حرکت سـا متص ی معنویت و سرپرستاِن آن  شبکه

 شوند. مخلوقاا به سوی عبودیت و پرست  ردای متعا  می

طریق شبکه معنویت برای مقابله از  در جامعه اسالمی جریان یقین اجتماعی .8

 از نظام طغیان ناشی شهواتِ با طوفان

ایمـان و یقـین حولیـد  اجمعین علیهم الله صلوااو سایر معصومین  اکرم نبیدر واقا نماز 
طاعـت و حعظـیم و  مثابـه بهاعتقاد و پرست  و  یقاافزاری برای ارح ا، نرمکند و این عبادا می

                                                           
 .987صفحه  ،9. اصو  کافی، جلد 6

 .914 فحه، ص شیخ صدوقثواب االعما  . 9
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دهد کـه حضـرا حـع  عبودیت نسبت به ردای متعا  است و شخص را در مقامی قرار می
، به حبا منمنین و محّبین و شیعیانی انسان حصرف کند و این حصرف در  عظمته در اراده جلت

انجام  )عج(عصر نماز در وجود مبارک حضرا ولیحصرفی است که ردای متعا  در هنگام 
ها و در هنگام معرا ، اماِم حمامی  در آسمان )عج(اکرم نبیدهد. لذا حسح روایاا وارده  می

ی آن بزرگـواران در نمـاز بـه ایشـان اقتـدا  انـد و همـه ی مقّرب بوده پیامبران مرس  و مالئکه
وی زمین، قبله و مرکز حوجِه بسیاری بر ر )عج(عصر اند؛ همچنان که نماز حضرا ولی کرده

کند که  نماز، حوان و ظرفیت اراده ارحقا پیدا می ایستند. پا در از منمنینی است که به نماز می
، متناسح با درگیری با هوای نفا و مقابله با دستگاه ابلیا است اما کسانی کیفیت این ارحقا

ی حوحید غیرحمند هستند که با  ت به کلمهکنند و نسب در برابر این نظام اهریمنی ایستادگی می
اند و حمام هّمت رـود  الله و... حوصیف شده الله، جنح الله، ُاُذن اوصافی از قبی  یدالله، عین

انـد. از  را بر حفاظت از دستگاه ایمان در مقابله با طوفان حمالا کفر و نفاق متمرکز نموده
آورد که بتوان  ز ایمان و قدرحی را به دست میت الهی در هر نماحج عنوان بهرو امام زمان  این

با آن در مقاب  قدرا کفر و نفاق و حوانایی آنان در دشمنی و عناد و انکار ایستاد. در نتیجـه، 
ردای متعـا  در وجـود مبـارک حضـرا  حصرفایمان و قدرِا برآمده از نماز ـ که حاصِ  

و شـیعیان و محّبـین  1عـام نواب است ـ در یک شبکه جریان یافته و در میان )عج(عصر ولی
 شود که مکان آن، مساجد و نمازهای جمعه است. حوزیا می

ههای   زیرسهاخت  و مقایسهه آن بها  مثیلی برای درک از شبکه معنویت . بیان ت4

 مادی در زندگی غربی یِرسان خدماتشبکه 

اا رواند همانند شخصی است که بـا مراجعـه بـه ادار به بیان حمثیلی، کسی که نماز می

                                                           
ی بین نماز ما و نماز بزرگانی چون امام رمینی و مقام معظم رهبری و ارزش  در همین جاست که فاصله .6

شود؛ نمازها و عباداحی کـه موجـح کارآمـدحرین مبـارزاا بـا  ن میالشأن روش عباداا این فقهای عظیم
 دینی در پی آورده است. امتدستگاه کفر و فرهنگ شهوا شده و بیشترین امنیت را برای 
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مربوطه، به ارذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی و امکاناا ردماحی )ماننـد انشـعاب آب و 
برق و گاز( مبادرا کرده و با به جا آوردن نماز، به شهرونِد یـک شـهر معنـوی حبـدی  شـده 
است. یعنی بررالف روابطی که سبک زنـدگی غربـی در شـهرها پدیـد آورده، شـهروند در 

است که اه  نماز و مسجد و نماز جمعه باشد. زیرا با این رفتار سبک زندگی اسالمی کسی 
رود، به کسح حوان و قدرا و نیرو از مرکز معنویت پردارته و ایمان و یقین و اعتقاداا رود 

ی رود را نـورانی  کرده و به این صورا، اراده متص را هر روز و در پنج وعده به صاحبان آن 
ی ححت حصرف رود  جرایی برای جریان مشّیت الهی در حیطهنماید و ارتیار رود را به م می

کند. به همین دلی ، نمازی که به دستگاه الهی و آستان مقـدس معصـومین وصـ   حبدی  می
شود بلکه همانند عباداا منافقین موجح ظلمت و حاریکی  نشود، نه حنها نماز محسوب نمی

هـا را بـه رـدمت  امتد و افـراد و رواهد شد و حرکتی بر ضد اعتقاداا را سامان رواهد دا
کفار و منافا آنان دررواهد آورد؛ همانند فردی که انشعاب آب و برق و گاز در منز  او قطا 

ی حیـاا بـا  اش در مانده و برای ادامـه ی رود و رانواده شده و لذا در حأمین نیازهای روزمّره
اکمیت دینی، نمازی که ی احکام و ح مشکالا جدی مواجه شده است. اما از منزلت اقامه

ی آن  رغم نـواقص آن پذیرفتـه اسـت و برپادارنـده با اعتقاد به امر والیت همراه شـده، علـی
لشگر برای دستگاه ایمان( بـه  شهروند حکومت دینی )و در حالت حداقلی، سیاهی عنوان به

سـی گردد؛ همانند ک ی معنویت محقع می او به شبکه احصا آید و از این طریع،  حساب می
حواند زنده بماند و به حیاا رـود ادامـه دهـد و  ی آب و برق و گاز، می به شبکه احصا که با 

 اش را برآورده سازد. ی رود و رانواده نیازهای اولیه

بهه نمهاز    آنهان  شدید تعلق)ع( در اقامه شبکه معنویت و ظرفیت معصومین .40

 به سوی بهشت دادن آنها سوقو  بندگانای هدایت تاریخی و نجات آحاد بر

های نظری یا ریاضاا نفسـانی  ای نیست که با حکیه بر بحث پا ایمان و معنویت مقوله
آیـد و حولیـد  ی معنویـت پدیـد می به شبکه احصا مظهر  عنوان بهبه دست بیاید بلکه با نماز 
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معنویت و ایجاد شبکه برای آن نیز به نماز معصومین وابسته است. در این صورا است کـه 
ی هـزار  ی هـدی )هماننـد اقامـه ائّمـه ی عباداِا  سابقه فهمی ابتدایی از حجم بیبه ان حو می

ی  هپاهـای مبـارک حضـرا صـّدیق حـورمیا  )ع(رکعت نماز در هر شح حوسط امیرالمنمنین
محبوبیـت  علـتاجمـالی از  درکی  ودست یافت ( نماز اشتغا  بهبر اثر کثرا  )س(طاهره

اص بخ  بزرگی از زندگی آن ذواا مقدس به این عبـادا و نماز برای آن بزرگواران، ارتص
ام انجـام ایـن نظیر آن حضـراا در هنگـ ی حضور قلح بی معنای روایاا عجیبی که درباره

زیرا حقیقت هدایت و راهبری دینی و جلح حمامی قوای الزم برای  .یدا کردعم  نق  شده، پ
شـود. یعنـی اگـر  ماز حاصـ  می، از طریع نامتو حاکمّیت و  حمدنی  ححقع آن در عرصه

رکن دین معرفی شده، مقصود از آن پی  از هر چیز، نمـازی اسـت کـه حوسـط  مثابه بهنماز 
اگر دین بـه پرسـت  رـدای متعـا  معنـا شـود و  چرا کهشود.  حضراا معصومین اقامه می

در پرست  ردا هم به معنای حوجه به جریان فع  )و نه ذاا( باشد، آنگاه جریان فع  الهـی 
ی هدایت و حشریا و جلح قدرا ردا برای درگیری با هوای نفـا و دسـتگاه کفـر و  عرصه

هدایت حمامی بنـدگان اسـت،  مسنو شود. به عبارا دیگر کسی که  نفاق، در نماز واقا می
یت سـنگین را در نمـاز دریافـت مسـنولی قوای ایمانی و معنوِی الزم برای انجـام ایـن  همه
ائمـه و مراجـا و فضـال و  عام نوابیقین و قدرا است که در میان  کند و همین ایمان و می

شود و معنویِت امام جماعت مسجد و اثر نماز او، در میان  حوزیا می ائمه جماعااو  جمعه
کنـد. البتـه  منـد می ه، عمـوم اهـالی مسـجد را بهرهحلـیابـد و در هـر م مأمومین جریان می

ی نمـاز مطـرح شـد و  و با رویکرد اقامـه میجامعه اسالحوضیحاا فوق از منزلت مدیریت 
 ناظر بر به جا آوردن نماز و عباداا حوسط افراد و ابالغ احکام آن به مکلفین نیست.

ایمهان،  »هدایت مهردم بهرای دسهتیابی بهه      :موضوع سبک زندگی اسالمی .44

 اف ار شبکه معنویت در دار بالء و دنیا با نرم «معرفت و هدایت

بیت عصمت و طهارا اص  حیاا معنوِی رود را از طریع نماز  هنگامی که محّبین اه 



 107 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

ی مباحث بـه  و سایر عباداا ـ که در ادامه حجحفظ کردند، آنگاه باید این مسیر را با روزه و 
ی ردای متعا  در انسان حصرفحبیین آنها نیز پردارته رواهد شد ـ حکمی  کنند. یعنی پا از 

هـای بعـدی بایـد بـه  و اعطاء ایمان به او در نماز، ایـن ایمـان در گام جا آورده که نماز را به
فرهنگ و معرفت حبدی  شود و موجباا فهم از قرآن و حطبیع آن بر زندگی فردی و اجتماعی 
امروز را فراهم آورد و قدرا ححلی  از شـرایط را ایجـاد کنـد. در واقـا بایـد سـبک زنـدگی 

دینی  امتعبادا و زیارا و حالوا استوار کرد و به این صورا،  اسالمی را بر اساس نماز و
 مثابـه بهی احکام، ایـن مناسـک نـورانی حنهـا  را بیمه نمود. چرا که از منظر حاکمیت و اقامه

گـردد و  شوند بلکه اص  حیاا معنوی بـه ایـن امـور بـاز می سری مستحّباا حلّقی نمی یک
ن و حرکت به سوی وضا مطلوب باید با حکیه شناسایی وضا موجود و نقاط ضعف و قّوا آ

حکلیفی که در صـورا  عنوان بهبه همین مناسک انجام گیرد. حقیقت آن است که نماز نباید 
عدم انجام آن به عذاب دچار رواهیم شد، به جا آورده شود بلکه ابـزاری بـرای معرفـت بـه 

ت همگـان در امـر رضایت حضرا حع و ححصی  آن است. اما حا زمانی که به جای مشارک
موضـوع حاکمیـت و  عنوان بـهو دنیـوی  مـادیهدایت و سعادا ارـروی، حـأمین نیازهـای 

ریزی و مدیریت حوسعه قرار گرفته باشد، چنین آثاری بر نماز و سـایر عبـاداا مترّحـح  برنامه
های موجود در  های حوسعه قرار گیرد و ضعف لذا این شبکه باید موضوع برنامه نخواهد شد.

افزارهـا و  حرکت به سوی آن برطرف شود و این رویکرد در جامعه به پذیرش برسـد و نرمراه 
، بـه حغییـر ابعـاد و مـداافزارهای متناسح با آن حولید گردد و بر این اساس و در بلند سخت

 مبادرا شود. مادیهای  نیازمندی ی حأمین شیوه

 عنهوان  بهه  ،نمهاز اإلحهرام، قرائهت، تشههد، سهالم و... در      هتکبیهر  بررسی .42

 هدایت مردم ایربترین مناسک  پیچیده

که باعـث ریـزش گناهـان  ارغ از مقدماِا آن ـ از جمله وضوی اجزاء نماز و ف اما درباره
اولین رکن آن پردارـت زیـرا  عنوان بهشود ـ ابتدائًا باید به حبیین معنای نّیت و قصد قربت  می
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رسـد قصـد  ن به مجهوالا حکیه کرد. به نظر میحوا ی نماز از منظر حاکمیت نمی برای اقامه
ی هـر فـرد و  ی ارتیـار و اراده قـوهسـو بـه  قربت زمانی به درستی معنا رواهد شد که از یک

ی  ی معنویت کـه ناشـی از اراده جریان آن در عاَلم حوجه شود و از سوی دیگر، جریان شبکه
است، مدنظر قرار گیرد. در این صـورا، قصـد قربـت بـر اسـاس  )عج(عصر حضرا ولی

شود. یعنی قصـد قربـت  و نزدیکِی ارتیار انسان به دستگاه الهی و آیاا او حعریف می حقرب
در نماز به معنای قصد نزدیکی به جریان آیاا الهی در عاَلم رواهد بود و البته آیـاا الهـی 

ی )رورشـید و مـاه حسش و مالئکه و...( و آیاا مقصد ُقرب، اعّم آیاا غیبی )عر عنوان به
ی الهی  قوهو...( و در رآس آنها آیاا انسانی )حضراا معصومین( است. در نتیجه، حو  و 

شود و علم رطاناپذیر ربوبی باعث رشد ادراکاا عقالنی  انسانی می ارحقای ظرفیتموجح 
 کند. گردد و اعما  و رفتار جمعی را هماهنگ می می

و  ی انسان و جنود آن )اعّم از روح و عق  و جسم( به سوی شـبکه در نماز، ارادهبنابراین 
ی انسانی در عینیت جریان  یابد و از آنجا که ارتیار و اراده نظام والیت الهی سیر و سلوک می

شود و یک امـر انتزاعـی و ذهنـی نیسـت، در هـر وعـده از  دارد و با امور مختلفی درگیر می
است. لـذا احفاقـاحی کـه در بـین هـر یـک از  راص نسبیتیز دارای یک نمازهای پنجگانه ن

ی ورود و رـرو   ها رخ داده و هیأا راصی که برای اراده و جنود آن پدید آمده، نحوه نوبت
کنـد. البتـه عمـوم مـردم  می معـینانسان در نماز و وضعیت قصد و نّیت و میزان قـرب او را 

ی معنویت و نماز محسـوب  کننده ایت ندارند و مصرفیتی در امر هدمسنولکه که  آن دلی  به
کنند اما کسـی کـه امـام هـدایت  شوند، حفاوا چندانی بین نمازهای یومیه احساس نمی می

ی شیعیان و محّبـین را دارد و  ی حوزیا معنویت و نورانیت در میان همه است، همواره دغدغه
وا  است و حاالا مختلفی برای او به همین دلی ، در هر یک از اوقاا نماز دچار حقّلح اح

حوان به وضعیت روحی و فکری و جسمِی مـدیرانی  شود. برای حقریح به ذهن می حاص  می
یت مسـنولی گازرسـانی،  اشاره کرد که در سرمای زمستان و فشار باالی مصـرف بـر شـبکه
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ررانجاا رساندن گاز به اقصی نقاط کشور و حأمین گرمای مناز  مردم و انرژی مورد نیاز کا
یت در دسـتگاه ایمـان مسـنولحابا میزان قبو   ،را بر عهده دارند. پا وضعیت اراده در نماز

، «ایاک نعبد و ایاک نستعین»است و جلح قوای معنوی و دررواست استعانت الهی با ذکر 
ی است که هر شخص در آن قرار گرفته است. یعنـی از نسبیتیت و شرایط و مسنولوابسته به 

دینی در برابر نظام طغیـان را بـر  امتیت حفاظت از اعتقاداا اجتماعِی مسنولکه فقیه  ولی
ی رانواده بر دوش اوست، هر یـک بـا حالـت و  یت حأمین نفقهمسنولعهده دارد حا فردی که 

شود. البته میـزان  یت رود وارد نماز شده و از آن رار  میمسنولی معطوف به موضوِع  اراده
گـردد  ی که هر شخص در آن قرار دارد، بر این اساس مشخص میحّقانیت و صّحِت وضعیت

و این شخص چه نسبتی بـا  ستگاه ابلیا درگیر شدهای با د ی معنویت در چه نقطه که شبکه
 این شبکه و نقطه درگیری آن با دستگاه ابلیا برقرار کرده است.

ری بـرای پذی یتمسـنولدر نماز بـه معنـای افـزای  ظرفیـت در  حقربلذا قصد قربت و 
دهد. در واقـا  ردمتگزاری به آستان مقدس معصومین است که این حقیقت در نماز رخ می

« دستگاه کفر و نفاق از بیـرون»، «هوای نفا از درون»سیر و سلوک، برآیندی از سه محور 
کنـد و  است و آنچه در این میـان، راه را مشـخص می« ی معنویت در دستگاه الهی شبکه»و 

آورد، نمـازی اسـت کـه در راسـتای  اعتقاد راسخ برای طّی مسیر را فراهم میایمان و عزم و 
مراکز حوزیـا  عنوان بهقرار گیرد و از طریِع اماکن فوق « های شریفه مسجد، نماز جمعه و حرم»
ت الهی و مرکـز حولیـد حجامام و  عنوان به )عج(عصر مصرِف معنویت، به نماز حضرا ولی و

ن نظـام مسـنوالی او  مربـوط بـه  معنویت متص  شود. البته این رویکـرد بـه نمـاز در درجـه
های  اسالمی و نخبگان و کارشناسان و سایر عناصری اسـت کـه در طراحـی و اجـرای برنامـه

و ریزی، افـزای  کّمـی و کیفـِی کاالهـا  حوسعه مشارکت دارند حا معلوم شود که موضوع برنامه
در نماز الخصوص  در عباداا مردم علی ارحقای ظرفیتنیست بلکه  مادیهای  حأمین نیازمندی

نماز، حـأمین ایمـان الزم در جهـت دسـتیابی بـه  عباداا و باید جایگزین آن شود. زیرا کارکرد
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هدف حکومت دینی است کـه در نجـاا و هـدایت حمـامی بنـدگان رـدای متعـا  رالصـه 
 شود. می

در آن محوریـت دارد. البتـه « اکبر اللـه»االحرام است کـه ذکـر  ، حکبیرهدومین رکن نماز
 مـادی حمـدناندی  این ذکر مقدس را در هنگام مواجهه با دستاوردهای  برری منمنین ساده

آورند اما آنچه باید بزرگتر و باالحر از هر حوصیفی دانسته شود، جریان آیاا الهـی  بر زبان می
باید مورد حوجه قرار گیرد؛ ذاا  )ص(اکرم نبیدر نزد « اکبر الله» معناِی است. در همین راستا 

های  رغم هجمـه مقّدسی که ُمشِرف بر هدایت عباد در حمامی مراح  حاریخی اسـت و علـی
های متعدد و سهمگین آنان به وجـود مبـارک ایشـان، بـا  سنگین دستگاه کفر و نفاق و ضربه

اا و حصـرفان رداست و در نتیجه، بزرگترین شدیدحرین حالت روحی به دنبا  هدایت بندگ
چشـد و در چنـین منزلتـی،  یت میمسنولامدادهای ردای متعا  را در رود برای انجام این 

آورد و باز هم ردای متعا  را بزرگتر و برحر از آن حصـرفاا  اکبر را بر زبان می ذکر شریف الله
لهی است، مرّحبًا به این ذکر مقّدس داند و حتی در معرا  که شاهد بزرگترین آیاا ا عظیم می
اکبر در نزد غیرمعصوم به معنای حوجه به عنایت الهی است که منمنان  شود. اما الله مترّنم می

دهـد. زیـرا اولـین  کند و نجاا می ، حفظ میو دستگاه طغیان هوای نفا طوفاِن برابر را در 
کوب شود که از عم  به نفـا شدن ایمان آن است که هوای نفا به نحوی سر قدم در حروریزه

دستگاه طغیان و جاسوسی برای آن دست بردارد حا ارتیار نورانی شود و حوانایی برای حرکت 
 در مسیر رشد را به دست آورد.

باید معرفـت بـه مقـام رالقیـت )اللـه( و « ن الرحیمالرحم الله بسم»همین راستا، با  در
ی حمد، حوفیع سـتای   شود و با سوره ربوبیت )الرحمان( و هدایت الهی )الرحیم( حاص 

آیـد. از سـوی دیگـر  به دست می )ع(ی معصومین و ائّمه )ص(ردای متعا  از طریع پیامبر
هسـتند، در نمـاز نیـز « دعـا»و « شـهادا»و « سـالم»گونه که اغلح زیاراا شـام   همان

« حشـهد» شوند و آمرزش گناهان می علتوجود دارد که « حسبیح و ححمید و حهلی  و حکبیر»
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شـود و نمـاز بـا  محقـع می« دعـا»شود و با اسـتعانت و طلـح هـدایت،  باعث معرفت می
یابد. یعنی ابعاد گوناگون نماز، انسان را در مقاماا مختلف به گـردش در  پایان می« سالم»

کند حا با حکیه بر آن، هوای نفا سرکوب شود.  آورد و او را با حسبیح و ححمید و... آشنا می می
کردن مظالم  نمونه، هوای نفا در حعارض با حسبیح است زیرا نفا به دنبا  منتسح وانعن به

ها به دستگاه الهی است و انسان باید در اولین  ها و ناکامی ها و بالیا و بدی و شرور و مصیبت
ها حسبیح کند و منّزه بشمارد. یعنی این بیمارِی نفسانی قب  از هـر  قدم، ردا را از این نسبت

شود زیرا در این جایگـاه اسـت کـه  ی معنویت درمان می به شبکه احصا در نماز و در  چیز،
 گره بزند. )عج(عصر حواند حسبیح رود را به حسبیح حضرا ولی انسان می

دارای من لت محهوری در اقامهه نمهاز    و یان عبادت مربّ عنوان به؛ ائمه اطهار .47

 عباد

ذواا  عنایـت مندی از آن بدون عباداا است و بهرهحرین  به عبارا دیگر نماز از پیچیده
ممکن نیسـت.  ،هستند حسبیح و حهلی  و ححمید و حکبیرس معصومین که معّلم و مرّبی مقد

چون بازی و ورزش نیز به مرّبـی نیازمنـد اسـت، در امـور  مادیدر واقا اگر بشر در اموری 
ه مرّبی عباداا، امیرالمنمنین هستند حوان نیاز به این منصح را انکار کرد. بلک معنوی نیز نمی

حوانند از طریع نماز، منمنین را حربیت کنند و حسبیح و حهلی  و ححمید و رکوع و سجود  که می
نشینی در این زمینه اثری نخواهـد داشـت زیـرا عرفـان  آنان را ارحقاء بخشند و اال ذکر و چّله

مخصوص است که به حوضیح آنهـا از  اسالمی مبتنی بر نماز و سایر عباداا در ایام و اوقاا
حوانند به رشـد معنـوی دسـت پیـدا  منزلت اقامه پردارته شد. بنابراین منمنین حنها زمانی می

که به معصومین در نمـاز و سـایر  نمایند ی معطوفکنند که حمام حوجه رود را به نور و نعماح
. به همین دلی  است که شود و اال کسی با پای رود به جایی نخواهد رسید عباداا اعطا می

یاسین، باید بر حسبیح و حهلی  و ححمیـد و حکبیـر و اسـتغفار و رکـوع و  منمنین در زیارا آ 
سالم کنند و به این صورا نشان دهند کـه مـرزوِق  )عج(عصر سجود و قنوِا حضرا ولی



108  سبک زندگی 

 ی هدی هستند و همین حالت را در نماز نیز به دست بیاورند. عباداِا ائّمه
از دارای انواعی است که حبیـین هـر یـک از آنهـا بحثـی گسـترده و ضـروری در البته نم

ی احکام است: نمازهای یومیه، نمازهای نافله، نماز جمعه، نمـاز مـاه، نمـاز  ی اقامه عرصه
اّیام راص، نماز زیاراا، نماز در مسجدالحرام، نماز در مسجدالنبی، نماز در مسجد کوفـه 

و سایر  )ص(اکرم نبی، نماز ابراهیم، نماز پا از حجدید وضوم و مقاماا آن، نماز پشت مقا
ی کـه پیرامـون عـامهای  معصومین، نماز جعفر، نماز سلمان و... که هر یک عالوه بر بحث

 ای هستند که باید به آنها پردارته شود. و ویژه راصنماز ذکر شد، دارای قیود 
رای حهـذیح روح و حکامـ  ی معنویت، دارای یـک دسـتگاه انگیزشـی بـ شبکهبنابراین  

ارتیار است همچنان که دستگاه فرهنگی آن، بـر ارسـا  رسـ  و انـزا  کتـح و مجاهـداا 
دیـن »الهی برای ححقع دین ردا مبتنی شـده و لـذا  یی معصومین و سایر انبیا و اوصیا ائّمه

ع دسـتگاه  ای که از آن بزرگواران به ما رسیده، انعکاس یافتـه اسـت. ی مأثوره در ادعیه« محَقّ
ی معنوی، وضعیت حوزیا رزق یا فقر، عافیت یا بیماری، نعمـاا یـا  اقتصادی در این شبکه

کند. پیرامون نماز نیز گفته شد قصد قربت، موضوع کار ارتیار است  نقماا و... را معین می
ی اعتقاداا حّقه بهینه شده و از کفر و نفـاق  و سوره، معرفت نسبت به مجموعه 1و در حمد

ی رفتـار نیـز در رکـوع و  رسد. بهینه گیرد و به شهود در حوحید و نبوا و والیت می می فاصله
شود زیرا حا زمانی که انسـان دسـتگاه الهـی را از ظلـم و سـتم منـّزه ندانـد،  سجود واقا می

حواند وارد محیط حقوی و رشد شود و طـواف بـر محـور معصـومین بپـردازد. البتـه ایـن  نمی
ی این عبادا نورانی است که بدون حوجه  رد حاکمیتی به نماز و اقامهمباحث، ناشی از رویک

 پذیر نخواهد بود. ی ظلمت و شهوا امکان به آن، مقابله و ایستادگی در برابر شبکه

                                                           
ی حمـد در حکـوین، حـاریخ،  منزلـت سـوره»حوان به جزوه  ی حمد، می برای حفصی  بحث پیرامون سوره .6

 ه مراجعه کرد.ی اندیش از انتشاراا حسینه« جامعه



9 
 «شب قدر»و منزلت  ماه مبارک رمضان ی«روزه» جایگاهتحلیل از 

 اقامه کلمه حقدر 

و خودارزیهابی   سهازی  ظرفیهت  ماه مبارک رمضان به اب ار ی«روزه» از تحلیل .4

 مادیسبک زندگی  ناشی از در مقابل طوفان شهواتِ ؛جامعه اسالمی برای

ها  بـه انسـان« ارتیار، عقـ  و زادولـد»ی  قوهبیان شد که با فرارسیدن سّن بلوغ، سه قبال 
سته است و نماز نیز باید در کنـار روزه در مـاه شدن این قوا به نماز واب شود که نورانی عطا می

باره باید گفت که مـاه  الحجه معنا شود. در این و مناسک آن در ماه ذی حجمبارک رمضان و 
کنـد حـا بـه رودارزیـابی  مبارک رمضان بستری برای افراد منمن و دستگاه ایمانی فـراهم می

ه از درون فاسد است و به همین بپردازند؛ بررالف نظاماا متداو  در سبک زندگی غربی ک
آید حا به کنتر  افـراد و نظامـاا مبـادرا  دلی ، دهها دستگاه نظارحی و بازرسی به وجود می

شود. اما دستگاه الهی به دنبا  آن است که رودکنترلی برای افراد و نظاماا حاص  شود که 
ای علمیه و دسـتگاه ه ابزار آن در وضا مطلوب، رانواده و مساجد و نمازهای جمعه و حوزه

 است. مطلقه فقیهفقاهت و مقام والیت 
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 با جلوگیری از تحرک دسهتگاه ابلهیس و  ای اجتماعی برای تقو روزه سازی ظرفیت .4/4

 در ماه مبارک رمضان «محاسبه، مراقبه، مشارطه» ایجاد فرهنگِ

 آن است که ردای متعا ، دهد، بنابراین بزرگترین احفاقی که در ماه مبارک رمضان رخ می
ی گناه و عصیان را پدید آورده ـ از ححرک  محیط بیرونی که هندسه عنوان بهدستگاه ابلیا را ـ 

کشد. این در حالی است که ایـن  ن را در غ  و زنجیر مییطادارد و طبع احادیث، شی باز می
برسد، ابلیا و دستگاه  که انسان به حکامِ  فوق حکام  دنیا دار بالء و امتحان است و برای آن

اند ولی رداونـد متعـا  در مـاه مبـارک رمضـان، فرصـتی  ی جوالن و فعالیت یافته او اجازه
کنـد. لـذا  نماید و این اجازه را برای یک ماه از سا  ملغـی می طالیی برای منمنین فراهم می

سان عالوه شود زیرا ان ححلی باید بر همین اساس  «ضیافت الهی»حوصیف این ماه مبارک به 
روز زیر آح  مکر و کیـد ابلـیا قـرار  بر گرفتاری به هوای نفا از درون، از بیرون نیز شبانه

گردد. پا با زندانی شدن ابلـیا  امان متوقف می دارد اما در ماه مبارک رمضان، این آح  بی
و شود حا انسان به این مهم پی ببـرد کـه چـه میـزان از حـاالا  و جنود او، فرصتی فراهم می

گردد و می  و کششی کـه بـه  افکار و رفتار سوئی که به آن مبتالست، به هوای نفا او باز می
عباداا و ریراا و مبارزه با دستگاه طغیان دارد، حا چه حّدی است. در واقا ردای متعـا ، 

شود، در ایـن  های متداو  مطرح می نشینی را که در عرفان محاسبه و مراقبه و مشارطه و چّله
ز قرار داده حا انسان بتواند اولین گام برای حرکت به سـوی عرفـان حقیقـی را بـردارد. سی رو

همچنین با حشریا روزه در این ماه مبارک و ممنوعیت رـوردن و نوشـیدن و مجامعـت و...، 
شود حا همزمان با حوقف شیطنت در محیط بیرونـی، شـیطنت  فشاری به هوای نفا وارد می

 1درونی نیز مهار شود.

                                                           
پذیرفتـه  حأثیرالبته امساک از محّرماا روزه، در مقایسه با زندگی معمولی و عادی ـ که از فرهنگ شهوا  .6

بیـت، روشـن  بـه اه  حقـربشود و اال با طّی مراحح عرفان در جهـت  نوعی فشار محسوب می مثابه بهـ 
دار  شود که الگوی حغذیه و روابط جنسی و... در زندگی الهی، مشابه با وضعیتی است که انسـان روزه می

ی منطقی و حعـاد  واقعـی در رـوردن و آشـامیدن و... بـا انجـام همـین  ملزم به رعایت آن است و روّیه
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آن  تأثیر در ماه مبارک رمضان و و تالوت قرآن «تسبیحات، صلوات، ادعیه»نقش  .2/4

 امت اسالمی «اجتماعیِ رفتارهماهنگی اف ایی و  تهذیب، بصیرت» بر

ی در راصاز سوی دیگر و برای کمک به انسان در این فرصت و میهمانی معنوی، اعما  
ا مخصوصه اسـت. از آنجـا کـه نفـا روزهای ماه مبارک وارد شده که یکی از آنها حسبیحا

ها را به دستگاه شهوا و مشکالا و بالیا را به دستگاه الهـی منتسـح  انسان همواره روشی
شود حا منمن بتواند ردای متعا  را از این اوهام منّزه بدانـد  کند، این حسبیحاا باعث می می

فهمد که  رسد و می د میو از ظلماا فاصله بگیرد. حنها با حسبیح است که انسان به مقام حم
ردای متعا  زیباحرین و بهترین رفتار را با بندگان و مخلوقاا رـود در پـی  گرفتـه اسـت. 

کند، او  در روح و فکر و جسِم چنین انسانی مبادرا می حصرفهنگامی که ردای متعا  به 
از ایـن شود و باز هم ردا را بزرگتر  حبدی  می اا الهیآی ظرفی برای ححقع در سطح رود به

گوید و به این صورا است که این اذکار مقدس، عینیت یافتـه و  داند و حکبیر می می حصرف
 کند. در زندگی کاربرد پیدا می

بیت گـره  های وارد شده برای این ماه، مصائح انسان را به مصائح اه  همچنین صلواا
زنـدگی حوجـه  هـایی در ی مخصوص این ماه، انسـان را بـه رطرهـا و لغزش زند و ادعیه می
اســت. در ایــن میــان،  دهــد کــه هــوای نفــا و دســتگاه ابلــیا بــر آنهــا حمرکــز کــرده می

کـه در روایـت نبـوی  مرّبِی حسبیح و حهلی  و ححمید و حکبیر است کمـا این )ع(امیرالمنمنین
وارد شده که ردای متعا  من را حربیت کرد و من، علی را حربیت کردم و علی شما را حربیـت 

برای پرورش منمنین انجـام  )ع(ی معصومین ه عبارا دیگر، حربیتی که حوسط ائّمهکند. ب می
هاست و در کنار این عباداا، حـالوا قـرآن در  شود، همین ادعیه و حسبیحاا و صلواا می

هـای ویـژه بـدان  شود. این ثواب های زیادی که برای آن نق  شده، مطرح می این ماه و ثواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ی کـه بـرای پرچمـداری حوحیـد انتخـاب ی زندگی علماء و بزرگان گردد. لذا با مطالعه ضوابط محقع می

 شود که زندگی متداو  آنان بر همین اساس استوار شده است. اند، مشاهده می شده
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است زیرا با زنـدانی شـدن ابلـیا و  منثررشد انسان کاماًل  در راصمعناست که این زمان 
ححت فشار قرارگرفتن نفا در این سی روز، عبادا و حالوا و اذکار حقیقتًا در قلوب جاری 

 شود. می
ی ردای متعا  برای سه  پیرامون قرآن باید حوجه داشت که این کتاب شریف، مبّین برنامه

کند و با حوضیح  کام درگیری بین این سه نظام را بیان میدستگاه کفر، نفاق و ایمان است و اح
شوند، به بشریت  ها با ابتالء به آن، وارد دستگاه کفر و نفاق می امتها و  انحرافاحی که انسان

ی  دهد. پا حالوا قرآن در ماه مبارک رمضان باید انسان را به حعّق  و حدّبر درباره هشدار می
ی هدی در این ماه، چهـ  بـار قـرآن را رـتم  نق  شده که ائّمهاین مسائ  رهنمون کند و لذا 

ها مشحون از علم به ک  مراح  حاریخ بوده و قطعًا حفاوحی اساسی با  کردند که آن حالوا می
های ماه مبـارک، نمازهـایی وارد شـده کـه  های غیرمعصومین دارد. همچنین در شح حالوا

و طبـع مباحـث گذشـته، ایمـان و یقـین و  مهمترین آنها صدرکعت نماز در لیالی قدر است
 شود. ی این نمازها حاص  می قدرا معنوی از طریع اقامه

برای قبهول   (خوا )نیروهای انسانی  پرورشادعیه و امتحانات در نقش عبادات،  .7/4

 های سنگین اجتماعی یتمسؤول

ست پیرامون ای وارد شده و لذا مناسح ا ی ویژه همچنین در این ماه مبارک رمضان، ادعیه
شـود کـه بـه  ای آغـاز می بحث دعا اشاراحی مطرح شود. دعا برای انسان از حعقیباا و ادعیه

رواندن آنها پا از نمازهای یومیه حوصیه شده و سپا دعای مربوط به روزهـای هفتـه بایـد 
ی نماز شح است و سطح بعد از  ی باالحر از دعا، مربوط به ادعیه مورد حوجه قرار گیرد. درجه

های مختلف مانند ماه رجح، ماه شعبان و... ذکر شـده  آن، دعاهایی است که برای مناسبت
ی ماه رمضان باید مراحح ایمان رود  است. پا از این مراح  است که انسان از طریع ادعیه

 حـجی مناسـک  الحجه و ادعیه ی او  ذی ی دهه را عمع بخشد و و در پایان این سیر، ادعیه
هـای پایـانی آن. امـا او  دعـا،  ی سیدالشهداء و بخ  جمله دعای عرفهشود؛ از  مطرح می
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دعاهایی است که در زیاراا و صلواا بر ائّمه وارد شده اسـت. البتـه عـواّم نیـز از روانـدن ایـن 
هـا حوان حّظ کاملی از آن کند و می برند اما این ادعیه زمانی موضوعیت پیدا می هایی می دعاها بهره

 یافته باشد و در سلک اصحاب حضراا معصومین قرار گیرد. ان فرد ارحقابرد که درجاا ایم
ردای متعا  اراده کرده حا حمامی بندگان او از ابتدا با ایـن کلمـاا نـورانی انـا  بنابراین

بگیرند ولی ادعیه دارای مراحح مختلفی هستند و نق  منثری در مدیریت نظام ایمانی دارند 
قبـو   ای بـرای شارصـه عنوان بـه  افـراد بـا ادعیـه بایـد ی حعامـ و در وضا مطلوب، نحـوه

رـی شـرایط ها به دستگاه ایمـان در بر نظام حلّقی شود. زیرا هجمه در های سنگین یتمسنول
« متی نصـرالله»به ذکر  انبیای الهیحسح آیاا قرآن کریم، حتی  شود که آنچنان حشدید می

همانند سلمان فارسـی از سـی  شـبهاا طبع نق ، حتی صحابی ممتازی  1شدند. مترنم می
رواهد حا با بیان فضائ  آن  برد و از ایشان می پناه می )ص(به پیامبر )ع(ی امیرالمنمنین درباره

و صلواا صرفًا بـرای  حضرا، قلح او را از هجماا مصون بدارد. در واقا حوصیه به ادعیه
هـایی کـه در  ح بـا مأموریتنبوده و نیست بلکه باید از آنهـا متناسـ« عابد» پرورش عناصر

کـه بـر  حربیـت شـوند« عاقـ »شود، بهره برد؛ یعنی عناصر  ده میدستگاه ایمان به افراد سپر
اساس رشد عقالنیت و نیازهایی که در ارحباط با ردای متعا  و انجـام وظـایف الهـی پیـدا 

عنی همان گونـه بخشند. ی ببرند و سطح عباداا رود را ارحقاکنند، به ادعیه و زیاراا پناه  می
اند، حمّسک منمنین به ادعیه نیز باید  بشریت را مسحور رود کرده مادیکه کّفار با حولید نیاز 

اا آنان را در برابر همگان حصرفدرجاا ایمان و قدرا حسخیر و  یجریان آیاا الهی و ارحقا
 به نمای  بگذارد.

دیگـری حـا صـبح در لذا نق  شده که اویا قرنی یک شح حا صبح در رکوع بود و شـح 
بـرم، حوسـط  ی که من از عبادا میلذحسجود بود و وقتی مورد سوا  واقا شد، گفت حّظ و 

ــادا شــبانه، جهــاد در روز و شــهادا در رکــاب  ــه ایــن عب شــما درک نخواهــد شــد. البت

                                                           
 .964بقره، آیه  . سوره6
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گیری؛ زیـرا مـنمن حقیقـی، ارحبـاط بـین  را در پی داشت و نه انزوا و گوشه )ع(امیرالمنمنین
چشـد و متوجـه اسـت کـه بـرای  ی ظلمت را بـه رـوبی می و درگیری با شبکهعبادا رود 

بردن به دستگاه الهی ندارد. به همین  ی سخت و پیچیده، راهی جز پناه نلغزیدن در این معرکه
شده بر پیامبر اسالم است،  های ناز    یکی از اولین سورهی مّزم ه که سوره رغم آن ی ، علیدل

کنـد و از آن جنـاب  واجـح می )ص(اکـرم نبینمـاز شـح را بـر  ردای متعا  در این سوره
رو عناصـر حـاریخی کـه بـه دنبـا   از ایـن 1رواهد حا نیمی از شح را به عبـادا بپـردازد. می

یت در نظـام مسـنولی معصومین در جنگ با دستگاه طغیان و قبو   همراهی با پیامبر و ائّمه
داری قـرار داشـته باشـند و ایـن  زنده شـح ایمان هستند، باید در سطوح باالیی از عبـادا و

ردای متعا  به بندگان رود عّزا بخشیده  گرچهی او ، ناظر به آنهاست.  مباحث در درجه
و...( دعـوا نمـوده کـه بـرای  حـجافزارهایی )از قبی  نماز، روزه،  و همگان را به همان نرم

گونـه  ان حشـریا کـرده و اینو امیرالمنمنین و فرزندان آنـ اکرم نبیپرورش ارکان رلقت یعنی 
حر بودن ایمان و عقالنیِت سایر مخلوقـاا، آنـان را بـه انجـام عبـاداا  پایین دلی  بهنبوده که 

دیگری دستور دهد. البته کیفیت هدایت و رشِد عموم مردم ـ کـه از طریـع همـین احکـام و 
 .شود ـ باید در بحث از حروری حولید قدرا الهی حبیین گردد مناسک محقع می

پرچمداران توحیهد   های کفر و نفاق برای ناشی از هجمه بالها و مصائبِ مقدرشدنِ .1/4

 ها امتتکامل تاریخ و نجات  برای در شب قدر و ایثار و فداکاری آنان و یاران آنها

اوِ  ایـن مـاه « شح قـدر»ی بحث پیرامون ماه مبارک رمضان باید حوجه داشت  در ادامه
ریزی  گونه که در مدیریت و برنامه شود؛ یعنی همان در آن ناز  می« ک  امر»مبارک است که 

ی رـدای  شـود، برنامـه ی بودجه ارائـه می ی ساالنه در قالح الیحه امروزین و متداو  برنامه
شود. البته طبع روایاا، شـح قـدر از زمـان  می معینپی  رو در شح قدر  متعا  برای سا 

جریان داشته و این در حالی است کـه کفـار پـا از  انبیای سلفهبوط حضرا آدم و سایر 
                                                           

 حا چهارم سوره مزم . . در آیاا دوم6
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سـا  از سرفصـ  دوم آن، بـه حـازگی  6422ی او  حاریخ و طّی  سا  از دوره 1522گذشت 
رو،  . از ایـناند مدیریت در دستور کار رود قرار داده ریزی ساالنه برای نظم در کشورداری و برنامه
ـ که در بین رسـوالن « حمدن، حکومت و امت»قدر در امر مدیریت دستگاه ایمان و حشریا   سوره
 ارتصاص دارد ـ موضوعیت دارد. ایشان امتو  اکرم نبی، به و ُامم ماضیه الهی

القـدر ةضوع اصلی کـه در لیلشود اما مو یم معینی امور در این شح مبارک  گرچه همه
وفـایِی  ی هـدی و بی شود، مصائح و بالیایی است که بر اثر حنهایی و غربـت ائّمـه مقّدر می

هایی واقعی و عینی هسـتند  ، ناز  رواهد شد. زیرا دستگاه کفر و دستگاه نفاق پدیدهها امت
ان بشـریت قـرار ی آنـان، هـر روز در مقابـ  دیـدگ کارانه و وحشیانه که آثار عملکرد جنایت

گیرد. یعنی در شح قدر، حمام مصائح و بالیایی که حوسط کفار و منافقین در سـا  آینـده  می
بـه  ایسـتد، ی کسی در برابـر آنهـا نمیدین امتجاهلی یا کاهلِی  دلی  بهمحقع رواهد شد و 

پذیرد حا  شود و آن قلح محزون، حمامی این مقّدراا را می عرضه می )عج(عصر حضرا ولی
ر حناسح با ظرفیت موجود در دستگاه ایمان، حاریخ به سمت حکام  به پی  رود. در نتیجه، د

سـایند و اال  این عواّم از مردم هستند که در شح قدر برای مغفرا سـر بـه آسـتان الهـی می
اند حا مصائح رـود را  اند و به حدریج موفع شده کسانی که در درجاا باالی ایمان قرار گرفته

کند به این معنا که  االعظم گره بزنند، در شح قدر مصیبت و بال طلح می الله لیبه مصائح و
یتی بپذیرد و بـا حـالش و مسنولی بین کفر و ایمان نقشی ایفا کند و  رواهد در این معرکه می

ی به وجود مقدس حمدنکوش  و مجاهدا رود، از واردشدن ضرباِا حکوینی و حاریخی و 
و حوفیع فداکاری در این راه را به دست آورد و بـه جـای حوجـه بـه امام زمان جلوگیری نماید 

طواف کند. ممکـن  )عج(عصر های معمو  زندگی، حو  محور حوائج حضرا ولی چال 
بررالف حعریف شـح قـدر بـه « سالم  هی حتی مطلا الفجر»شود که حعبیر به  حصوراست 

شح حقدیر بال و مصیبت است اما باید حوجه داشت که این آیه باید در ایـن چـارچوب معنـا 
ها و  مصـائح، فشـارها، جسـارا تنـوعشود کـه در شـح قـدر، عبـور از حجـم عظـیم و م
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شـود،  ر وجود مبارک امام زمـان وارد میی و حاریخی بحمدنهایی که در مقیاس  حرمت هتک
 پذیر نیست. جز با باران سالم و صلواا و نصرا و رحمت الهی بر ولّی رود امکان

 مناسک اقامه کلمه حق از بُعدارتباط ماه مبارک رمضان با کنگره عظیم حج  .5/4

حر رسد و بخش  گناهان و درجـاا بـاال با احمام ماه مبارک رمضان، روز عید فطر فرا می
شـود. همچنـین فرهنـگ  ز و عطایـای الهـی در بـین مـنمنین حقسـیم مییجـوا مثابه بهایمان 

یابد حا از طریع فطریـه و صـدقه و اطعـام در مـاه  جریان می کمک مالی به فقرا محورِ  ارالق
انـد، کاسـته شـود. بـا  مبارک رمضان، فشارهایی که دستگاه ظلمه بر مستضـعفین وارد کرده

مبارک و ایجاد یک سیر عبادی و معنـوی بـرای اسـتطاعت، موسـم حـج فـرا یافتن ماه  پایان
رسد؛ عبادحی که موضوع آن، زندگی اه  ایمان با امام زمان رـود در ایـن اّیـام معـدود و  می

یت و بـال طلـح مسنولدرک ابعاد این حیاا نورانی است. یعنی در صورحی که در شح قدر 
ت الهی در حجد، منمنین به زندگی چند روزه با شده باشد و این طلح مورد اجابت واقا شو

حوان آن را با مانورهایی مقایسه کـرد  شوند که برای حقریح به ذهن، می مشرف می حجموسم 
 شود. آن برگزار می ی جنگی و ارحقابرای حفظ آمادگ در سبک زندگی غربی، که



11 
جریان ـ 2 و مناسک آن در اقامه کلمه حق« حج»تحلیل جایگاه  ـ1

و ختم به  «عبادات»ها با شروع از  آیات الهی برای هدایت انسان
 در منزلت تمدن اسالمی «زیارات»

شاخصه قهدرت   عنوان به، ابلیس و برگ اری برائت از مشرکین «رمی»تشریع  .4

 شکنی راندمان دستگاه الهی در بت اسالم و

هایی نورانی هستند که در سّن بلوغ  نعمت« ارتیار، عق  و زادولد»ی  بیان شد که سه قوه
برای از طریع عباداا ی که راصهای  شوند و با کمک دستگاه الهی و پرورش به بشر عطا می

حواند از رطرها و انحرافاحی که در دار بـالء و امتحـان  شود، انسان می رشد این قوا إعما  می
و...، حنها به آحـاد مکلفـین  حجاحکامی مانند نماز و روزه و  مانجاا پیدا کند. ا ردوجود دا

ی حـع )جریـان  ی کلمـه ارتصاص ندارد بلکه حشریا آنها باید از منزلت حاکمیت و اقامـه
 پرست  ردای متعا ( نیز مورد مالحظه قرار گیرد.

حمـام رار گرفته، برآیند عبادحی که در پایان سا  قمری ق عنوان به حجبر همین اساس، در 
برآینـد  در مقابـ  انجام شـده و ردای متعا  و دستگاه الهیکه نسبت به  است هایی عبادا

گونـه کـه  د. یعنـی همانگیـر ابلیا واقا شـده، قـرار می هایی که برای دستگاه ی سجده همه
منوط است  راص «مکاِن » نیز به حجنحصر شده، مناسک ی مراص «زماِن »وجوب روزه به 

ردای متعا  بندگان رود را از سرحاسر دنیا دعوا کـرده حـا کسـانی کـه دارای اسـتطاعت  و



148  سبک زندگی 

ارادی و روحی و فکری و جسمی و مالی هستند، به سوی آن سرزمین مقّدس رهسپار شـوند 
جمعی به جا بیاورند و با حضور در طواف و مسعی و منی و  دسته صورا بهو شعائر الهی را 

بلکـه از طریـع فهـم و درک و  مادینمای  قدرا اسالم را نه با حشریفاا  شعر و عرفاا،م
 زبان و فریاد و دعا محقع نمایند.
اسـالم بـرای  امـتبه اجتماع بـزرگ « قیامًا للناس»به  حجلذا حعبیر قرآن کریم پیرامون 

ها  یکند که لعن ابلیا و بیزاری از زشت شکنی اشاره می برائت از مشرکین و کّفار و ححقع بت
رو در احادیث وارد شده که ابلـیا در روز  ها را با رود به همراه دارد. از این و سالم بر پاکی

گـردد و سـپا در روز عیـد  گیرد و دستگیر می حرین حالت رود قرار می عرفه، در رشمناک
ی حدود و مجازاا در اسالم، نجاا بندگان است؛ یعنی  شود. البته فلسفه می« رمی»قربان 
شـوند حـا بـه ایـن صـورا، از عـذاب آرـرا کـه بسـیار  ین در همین دنیا عذاب میمتخّلف
و با حشـریا  )ع(اکرم نبیحر است، نجاا پیدا کنند. بنابراین پا از بعثت  حر و دردناک سخت

، این عذاب و حّد الهی بـرای ابلـیا در روز عیـد قربـان حشـریا شـد حـا او و اعـوان و حج
ه و متنّبه شوند و از عذاب جهنم رهایی یابند اما بـا ایـن انصارش در همین دنیا مجازاا شد

کند و به همین دلی ، حوفیع حوبه نصـیح  حا ، عناد و انکار ابلیا و دستگاه او ادامه پیدا می
 شود. آنان نمی

 «یابراهیمی، سنتی، گردشگر»حج:  نوع برخورد با تحلیل از سه .2

شکنی را به دنبـا  دارد. در مقابـ   حقیقی، همان حج ابراهیمی است که بت حجاساسًا 
معنا و حهی از والیت حبدی  شده و  سّنتی قرار دارد که حوسط منافقین، به مناسکی بی حجآن، 

پرسـتان حنـّز  داده  ی سنگی حوحید، مّکه را به معبدی برا با جداکردن آن از اعتقاداا و اقامه
گردشـگری اسـت کـه  حـج ابراهیمـی قـرار گرفتـه، حجدیگری که در مقاب   چال است. 

اواًل عبادحی است کـه  حجآورد! اما حقیقت  سیاحت و حفریح و ررید و عبادا را گردهم می
در آن موضوعیت دارد و ثانیًا باید به شعار و فریاد و نمای  قدرا برای اسـالم  راصمکان 
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محور  عنوان هبها ابراز شده و ابلیا  ها و زشتی حبدی  شود و ثالثًا لعن و برائت نسبت به بدی
ان و های شـیعی مـی ابلـیا حنهـا سـنگشود. البته طبع روایـاا، در َر  ها سنگسار می زشتی

کند و در این میـان، اگـر حاجیـان پـا از انجـام اعمـا  و  به او اصابت می بیت محّبین اه 
های آنـان بـر  هایی که از اصابت سـنگ بازگشت به وطن دوباره مرحکح گناهان شوند، زرم

 راصو اصحاب  )عج(عصر می حضرا ولییابد. اما آثار َر  ا وارد شده بهبود میپیکر ابلی
 ماند. اند، در بدن ابلیا باقی می آن حضرا که به عصمت اکتسابی رسیده

ایمانی برای تغییهر هویهت بهه     پرورش نیروی انسانیِ حج: تحلیل از مناسک .7

 سوی هویت معنوی و عرفان اسالمی

کـه گفتـه شـد  پردارت رصوصًا با حوجه بـه این حجو اعما  حا  باید به حبیین مناسک 
باره باید گفـت کسـانی کـه در طـو  سـا  و از  شود. در این واقا می حجعرفان اسالمی در 

وارد  حـجاند، قرار است با انجام مناسک  طریع نماز و روزه به استطاعت معنوی دست یافته
یک زندگی معنوی شوند؛ یعنی دست از شغ  و هویت و جایگاه اجتمـاعی رـود بردارنـد. 

ی شرعی رـود  البته کسانی که در این مرحبه قرار نگیرند و بر هویت رود باقی بمانند، وظیفه
اند و مورد آمرزش و مغفـرا  اند و به سیاهی لشگری برای امام زمان حبدی  شده را انجام داده

کنند، از هویت و جایگاه رـود  حوجه پیدا می حجکه به باطن  ای عدهاند. اما  ار گرفتهالهی قر
رفا ید کرده و شغ  رود را به عبادا ردای متعا  و دعوا به اسالم و درگیـری بـا کفـار و 

دهند. چنـین افـرادی در حقیقـت  االعظم حغییر می الله منافقین و دفاع از ساحت مقدس ولی
وند و زنـدگی جدیـدی را د ایجاد کنند و وارد حرم الهی شـدر هویت رورواهند حغییری  می

 دهند، معنادار رواهد شد. رو مناسکی که انجام می و از این آغاز نمایند

بهه زنهدگی    ورودبهرای   : لبیک و اعهالم آمهادگی  تحلیل از حضور در میقات .1

 و معنوی نورانی

ضـور در میقـاا اسـت. بـرای و در عمـره ضـرورا دارد، ح حجلذا اولین کاری که در 
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ی راص و حضـور در حلحوان زن و مردی را در نظر گرفت که با حعیین م حقریح به ذهن، می
کنند حا معلوم شود هویـت ایـن مـرد و مسـیر او بـرای  آن، پیرامون ازدوا  با هم صحبت می

ا ی رود را در راه این زنـدگی صـرف نمایـد یـ زندگی چیست و آیا این زن حاضر است اراده
ریر. در صورحی که حوافقی در این زمینه حاص  شود، ازدوا  واقا رواهد شد که حولد یـک 

رواسـتگار اسـت و کسـانی کـه  مثابه بهنیز دستگاه الهی  حجانسان دیگر را در پی دارد. در 
رواهند  رواهند به دعوا الهی پاسخ بگویند، بندگان ردا اعّم از زن و مرد هستند که می می

ی ایـن فعـ  و انفعـا ،  ذیرش رود را نسبت به این دعوا اعـالم نماینـد. نتیجـهبا لّبیک، پ
ی  در ارتیار است؛ به نحوی که این نها  از مح  قبلی رود رار  شـده و در رانـه حصرف

ی حلـبیت قرار گیرد و حیاا رود را در زمین جدیدی آغاز کنـد. لـذا میقـاا، م ردا و اه 
شـود. هنگـامی  پیرامون این موضوع حیاحی محسوب میبرای گفتگوی بین رداوند و بندگان 

 مثابـه بهکه عبدی این پیوند را بپذیرد و نوکری و ردمت به دستگاه الهی را قبو  کنـد و آن را 
ذیرش رـود نسـبت بـه آغـاز رواهد گفت و به این صورا، پ «لّبیک»شغ  رود قرار دهد، 

ورود به این زندگی، از مردان رواسـته  را اعالم رواهد کرد. البته برای و جدید نورانی حیاحی
شود که لباس رود را بیرون آورند و لباس احرام را بپوشـند. زیـرا لبـاس معمـولی افـراد،  می

رنگ و فاقد عنوان و حشـریفاا  ی احرام، بی لباس ریاست و هویت قبلی آنان است اما جامه
النیت است حا با ارحقاء است چون لباسی که در دستگاه الهی ارزش دارد، ارالق و عق مادی

متلّبا شوند. اما پوشیدن لباس احرام برای زنـان واجـح « لباس حقوی»ها به  این قوا، انسان
شود و زنان  ها معمواًل به مردان سپرده می یتمسنولها و  نیست زیرا در فرهنگ دینی، ریاست

در واقـا  بیرون کنند. در چنین جایگاهی قرار ندارند حا الزم باشد لباس مربوط به آن را از حن
پشتیبانی برای هویت مردان در زندگی هستند و به همین دلی ، رانواده در اسالم  مثابه بهزنان 

 راصی دارند. حأثیردارای هویت مخصوص به رود بوده و هر یک از مرد و زن در آن، سهم 
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جهدا شهدن از زنهدگی ظلمهانی و      :تحلیل از جعل محرمات در مناسک حج .5

 زندگی نورانیمحیط  پرورش در

ی مو، استعما  بوی  کردن در آینه، ازاله پا از حلبیه، اموری از قبی  ارحباط با همسر، نگاه
شود؛ مقوالحی که همگی از رفتارهای اولیـه  روش، استفاده از صابون و... بر انسان حرام می

ا اشـعار دارد. اواًل رسد ححریم این رفتارها به چند معن و روزمّره در زندگی هستند. به نظر می
ی  هانسان به این حقیقت حوجه کند که انجام این کارهـا و حـأمین ایـن نیازهـا بـه اذن و اجـاز

دیگـر  که این امر، آثار ارالقی و ایمانی در پـی دارد.حضرا حع جلت عظمته منوط است 
رگیر بوده و به که افراد به این مطلح حنّبه پیدا کنند که در حمامی طو  عمر، به همین امور د این

برده اسـت. در واقـا دوری از  ها بوده که از آنها د  می مندی اند و این بهره آنها اشتغا  داشته
و  کند حا انسان بر حغییر هویت رـود این امور در این مدا کوحاه، فضایی پرورشی ایجاد می

در  گونـه کـه ححـریم رفتارهـای روزمـّره متمرکز شـود؛ همان حرکت به سوی هویت معنوی
کند حـا انسـان بـه سـوی  ی ماه مبارک رمضان، فشاری بر هوای نفا و شهواا وارد می روزه

 رودسازی گام بردارد.
اطرافیـان  هبـ امـر و نهـی، کنار گذاشـتن های اسالمی ارالقی و ارزش یکی از آداب لذا

امـر و ی کوچـک، بـدون  است و این در حالی است که حیاا انسانی حتی در یک رـانواده
امـر و نهـی و  ها را از فرهنـگ رواهـد انسـان پذیر نیست. امـا رـدای متعـا  می امکان نهی

را بـه  انبیـای مـدیریت  ریاست رار  کند و آنان را به فرهنگ رالفت دعوا نمایـد و نحـوه
بندگان رود آموزش دهد؛ مدیریتی که بر مبنای ححّم  زیردستان و حفویض ارتیـار بـه آنـان 

به یاد ندارم که حتی یکبار پیامبر مرا به »انا نق  شده که  بن مالکشک  گرفته است. لذا از 
ی  و این در حالی است که ایـن شـخص، رـدمتکار رانـه« آوردن آب و غذا امر کرده باشد

ی رـود حـوائج  ، زیردستان باید با عشع و انگیـزهانبیابوده است! یعنی در مدیریت  اکرم نبی
یزان حوّلی و فهمی که دارند، در این مسیر حرکت نمایند و مدیران را دنبا  کنند و متناسح با م

پا از انجام کار و امتثا  فرمان، منتظر و مشتاق برای دریافت دستور بعـدی باشـند. چـون 
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نهایت او ایمان داشته باشـد، مطمرنـًا  کسی که ردای متعا  را بشناسد و به قدرا و علم بی
ند و این همان حربیت و پرورشی است کـه بی رشد رود را در عم  به دستور حضرا حع می

منـد  رداوند متعا ، پیامبر اسالم را به آن مفتخـر کـرده و ایشـان، امیرالمـنمنین را از آن بهره
اند. البتـه ححقـع  رود إعما  کرده راصی معصومین، آن را در مورد اصحاب  سارته و ائّمه

وکـو  بـه دوران ظهـور و عـاَلم ی نورانی و حربیت الهی و مدیریت دینـی، م کام  این جاذبه
 رجعت است.

 تبیهین فلسهفه   تشریفات بیعت با پرچمداران توحید و :فلسفه طوافتبیین  .6

 تاریخشکنان  هدیه مؤمنین به بت :نماز طواف

نام دارد که حقیقت « طواف»ورود به مّکه، اولین عملی که باید انجام گیرد  حلبیه و پا از
و گذاشتن دسـت رـود در دسـت آن حضـرا « عصر لیبیعت با حضرا و»آن، حشریفاِا 

و امامـت  نبـوای پـذیرش حوحیـد و  است زیرا طبع روایاا، عهدی که انا و جّن دربـاره
ای که این عهد  اولین فرشته عنوان بهمکتوب جما شده و در حجراالسود ـ  صورا بهاند،  داده

ه ـ قرار گرفته و همه باید به زمین آمد در صورا یک سنگ را پذیرفته و به همراه حضرا آدم
حا عهد و پیمان و میثاقی را  یا با اشاره به آن، حکیبر بگویند آن را در هنگام طواف استالم کنند

در واقا طـواف بـه معنـای  1اند، به یاد بیاورند و آن را حجدید نمایند. که با دستگاه الهی بسته
یشان حا روز قیامت است. لذا هنگامی حعمیم غدیر و جریان بیعت با امیرالمنمنین و فرزندان ا

ی استالم حجراالسود حوسط برری صحابه زیرسوا  رفت، امیرالمنمنین  که اثر و نفا و فایده
ه دارد زیـرا ایـن فرشـته در حصریح کردند که این استالم در روز قیامت نفا بسیاری به همـرا

شهادا و گـواهی رواهـد  و امامت، نبواها نسبت به حوحید و  ی عهد انسان ، دربارهقیامت
 2داد.

                                                           
 .651و  658، صفحه 4کافی، جلد  . اصو 6
 .996و  992 فحه، ص69 لدوسائ  الشیعة، ج. 9
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اوامـر و نـواهی فقهـی  حبلیغ و ابـالغه معنای بیعت با فردی که به البته این بیعت صرفًا ب
شکن زمان اسـت کـه در  پردازد، نیست بلکه پی  از هر چیز به معنای حجدید عهد با بت می

مقاب  دستگاه ابلیا و نظام کفر و نفاق ایستاده حا پرست  ردای متعا  حداوم یابد. عالوه بر 
سـت بلکـه این، باید حوجه داشت که طواف یک عم  فردی یا محدود به مخلصـین و مقـّربین نی

ی در راصـشود که این وضعیت دارای معـانی  و در فشار و ازدحام انجام می ی مردم همههمراه با 
ظرفیـت »بـا « ظرفیت حوّلی غیرمعصوم»حواند به حفاوا بین  ردمتگزاری به امام زمان است و می

ـ  یابـد ی باطـ  حجلـی می و فشار حاص  از آن ـ که در مناسک درگیری با جبهه« والیت معصوم
پا از طواف، باید دو رکعت نماز طواف پشت مقـام ابـراهیم بـه جـا آورد کـه  اشاره داشته باشد.

 شود. شکنی محسوب می شکن حاریخ و احیاء فرهنگ بت ای به بت هدیه

 و پذیرش سازمان تربیتِ ای حرفهمعنویِ زندگی  بهورود  :فلسفه سعیتبیین . 3

 «شبکه معنویت»

است که به ضرورا سعی و حـالش در « سعی»عملی که پا از طواف باید انجام گیرد، 
وفای به بیعت و ردمتگزاری به آستان مقدس معصـومین اشـاره دارد؛ سـعی و حالشـی کـه 

که مورد حسـادا حضـرا سـاره  ه پا از اینمخدرهمانند سعی حضرا هاجر باشد. این 
نـدگی هـووی رـود و ورود بـه وادی از محـ  زقرار گرفت، امر الهی را مبنی بـر دور شـدن 

ی ردا پذیرفت. در واقا حضرا هاجر برای پـاالی  وصـف  یزرع و زندگی در کنار رانه لم
ولّی ردا همراه شد و از شام به مّکه آمـد. در  عنوان بهحسادا در حاریخ، با حضرا ابراهیم 

ا ایمان عمیع رود به رـدا و ه بمخدرکرد اما آن  بشری در مّکه زندگی نمی آن زمان، هی  بنی
ی او، رضایت داد کـه بـدون  حبعیت محض از پیامبر او و امید به رحمت الهی در جوار رانه

حضرا ابراهیم و همراه بـا فرزنـد رردسـا  رـود در آنجـا بمانـد. هنگـامی کـه حضـرا 
شود، حضرا هاجر نه حنها اعتراضی به ساحت قدس ربوبی  حاب می اسماعی  از حشنگی بی

 کند حا به آب دست یابد. کند بلکه سعی و دویدن را آغاز می نمی
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ی که گسترش زمین و دحواالرض از آنجا آغاز شده، بسـیار حلم عنوان بهالبته زمین مّکه 
 ا اعجـاز الهـی،ای در آن وجود ندارد اما بـ و رودرانه گونه آب و چشمه سخت است و هی 

کند. سپا  جوشد و حضرا هاجر و طف  او را سیراب می می ی ردا رانهزمزم در  ی چشمه
رواهند حا در آنجا ساکن شوند و  قوم جرهم با دیدن آب در مّکه، از حضرا هاجر اجازه می

گزینند. حضرا اسماعی  نیز با همان قبیلـه  پا از اذن حضرا ابراهیم، در مّکه سکنی می
ایـن صـورا، مـدنیت و شهرنشـینی در ایـن کند و به  اند، وصلت می ای موّحد بوده که قبیله

ه، بسترسـاز وقـایا بزرگـی ماننـد مخـدرگردد. در واقا رفتـار ایـن  سرزمین مقّدس آغاز می
حجدیـد بنـا و  ؛حضور حضرا ابراهیم و اسماعی  در این شهر ؛گیری مدنیت در مّکه شک 

اجتمـاع موّحـدین و حبدی  آن به مرکـز  حجها به  دعوا حمامی انسان ؛الحرام الله حطهیر بیت
شود و مسـعی بـه محلـی  حشریا می حجیکی از مناسک  عنوان بهنظیر  شد. لذا این رفتار بی

گردد حا همگان بدانند که حبعیت از اولیاء ردا باید در چنین سـطح  برای استجابت حبدی  می
ه رمخدهای آن مانند هجرا و... پذیرفته شود. مقاماا این  و مقیاسی انجام گیرد و دشواری

کند حا با ححریک  می ایشان حالشروایاا، ابلیا در هنگام طواف  چنان عظیم است که طبع
ه را در مخـدرشدن حضرا اسماعی ، این  ی قربانی ی حضرا هاجر درباره عواطف مادرانه

 عنوان بـهمقاب  حضرا ابراهیم قرار دهد اما آن بانوی بزرگوار بر حبعیت از حضرا ابـراهیم 
کید  شود. ی ابلیا حسلیم نمی کند و در برابر وسوسه می رسو  الهی حأ

جریان فرهنگ تقصیر و استغفار در دار بالء به محضهر   :فلسفه تقصیرتبیین  .8

 دستگاه الهی

رغم حمامی زحمـاحی  مبادرا کنند زیرا علی« حقصیر»ا  باید به عم  حجپا از سعی، 
یجـاد رلـ  و زلـ  در ایـن گیرد، هوای نفا باعث ا صورا می حجکه برای انجام مناسک 

شود. لذا باید در پیشگاه الهی عذر حقصیر آورد حـا بـه لطـف و فضـ  او، نـواقص  اعما  می
شـود ـ  اعما  برطرف گردد. البته طواف نساء و نماز آن ـ که بعد از حقصـیر بـه جـا آورده می



 125 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

م مردم به برای عمو لذااست اما از آنجا که معاشرا با زنان باالحرین  حجرار  از مناسک 
آید، این عم  حشریا شده حا این حقیقت روشن گردد که لذاحی باالحر نیـز وجـود  حساب می

 شود. دارد و این لذا به حبا امر والیت حاص  می

مان)عج( و زندگی سربازان دستگاه الهی با امام ز :اإلسالم هفلسفه حجتبیین  .4

 کلمه باطل ایثار و فداکاری در درگیری با اقامه من لت ی م البه

در  واجح، طـواف نسـاء و نمـاز آن حجی مفرده بود اما در  آنچه گذشت، پیرامون عمره
منتظـر  جـا  پـا از حقصـیر و رـرو  از احـرامحشریا نشده و لـذا ح ی ورود به مکه عمره

شـوند و  االسـالم ُمحـرم می ةی حرم، برای َحج نهم و در محدودهدر روز هشتم و  مانند و می
که این لبیک به معنای اعالم آمادگی بـرای چنـد روز زنـدگی بـا امـام زمـان  گویند لبیک می

در این راه در مسعی،  حالشدر طواف و  )عج(عصر است؛ یعنی پا از بیعت با حضرا ولی
االعظم در ایـن مکـان  اللـه ت الهی و ولیحجشوند که  ا  به این حقیقت حوجه داده میحج

حوان با آن حضرا در انجام مأموریتی که دارند، همراه شـد. البتـه سـبک  حضور دارند و می
 الهی در این دنیا مبتنی بر نهایت زهد نسبت به زرارف دنیا است. یاوصیاو  انبیازندگی 

قبهول   ایرب ت کیه و ت هیرضرورت  :سفه حضور در صحرای عرفاتفلتبیین  .40

 یت در کنار رهبری اقامه کلمه حقمسؤول

لذا در این همراهی، انسان باید در صحراهایی مانند مشعر و عرفاا و منی حضور پیـدا 
گردی رو بگیرد. در همین راستا اولـین عمـ  پـا از احـرام در  کند و با چادرنشینی و بیابان

رکت حضور امام زمان در ایـن حرم، وقوف در عرفاا از ظهر حا غروب روز نهم است و به ب
گیرند حا کسانی  اند مورد آمرزش قرار می زمان و مکان، حمامِی کسانی که در آنجا وقوف کرده

رو نقـ  شـده کـه  ت الهی هستند، حطهیر و حزکیـه شـوند. از ایـنحجکه به دنبا  همراهی با 
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 1.هرکا در ماه رمضان بخشیده نشد، به روز عرفه و صحرای عرفاا امید ببندد

شعور نسبت به من لهت   : دستیابی به درک وحضور در صحرای مشعرفلسفه  .44

 کلمه باطل گ اری در صحنه درگیری با خدمت

که با مغفرا الهی در عرفه، مجاری روح باز شـد، زمینـه بـرای درک و شـعور  پا از آن
زنی و حدبیر را  افتد و گمانه شود و با وقوف در مشعر، عقالنیت در راه حع به کار می فراهم می

آوری سنگ مبادرا  کند. همزمان با وقوف در مشعر باید به جما بر محور ولّی الهی آغاز می
کرد زیرا در روز عید قربان، امام زمان وارد یک جنگ رواهند شد و برای همراهی بـا ایشـان 

ا انسان این اردوگاه است و لذ مثابه بهباید در اردوگاه نظامی آن حضرا قرار گرفت که مشعر 
 باید جایگاه رود را در این جنگ و معرکه پیدا کند.

قبهول اخهال  در رمهی،     ،مهی ابلهیس  رَ :فلسفه حضور در صهحرای منهی   .42

 خدای متعال محضر عرضه تمنیات به سربازی امام زمان وبرای شدن دار عالمت

افتنــد و حضــرا  ی عقبــی بــه راه می جمــره «مــیَر »ا  بــرای حجــبــا طلــوع آفتــاب، 
ها برائـت  داری ها و برده ها و حجاوزها و چپاو  می ابلیا، از محور زشتیبا َر  )عج(عصر ولی
می ابلیا، در این عرصـه کنند و دیگران نیز با َر  جویند و با هفت سنگ او را مجازاا می می

کـه افـراد در  ا بـه عالمـت ایننمایند که قبولی آن، منوط به قربانی است. سـپ مشارکت می
اند و این قربانی از آنها قبـو  شـده،  می ابلیا مبادرا کردهردمت و معّیت امام زمان، به َر 

دار شـدن اسـت؛  ی حلـع، عالمـت کنند و سر رود را بتراشـند. یعنـی فلسـفه «لعَح »باید 
حـع آن حضـرا گونه که امیرالمنمنین پا از رحلت پیامبر به کسانی که برای دفاع از  همان

                                                           
در روز عرفه بر حاضرین در عرفاا مقّدم داشـته  )ع(الحسین روایاا، زائرین حرم اباعبداللهالبته حسح  .6

رقـم  حـجرسد این روایاا باید در این چارچوب معنـا شـوند کـه آغـاز عرفـان در  شوند. به نظر می می
و  و شود حا انسان اشتغا  به شغ  معنـوی را حمـرین کنـد امـا ا ی عظیم باعث می رورد و این کنگره می

 شود. ی معصومین محقع می نهایت عرفان در زیارا سیدالشهداء و ائّمه



 123 اسالمی زندگی سبک طراحی مبادیِ 

 

سر رود را بتراشید و شمشیر رود را رو ببندید و به نزد من »کردند، فرمود:  اعالم آمادگی می
ای  رزمنـده مثابـه بهدهد کدامیک از افراد  که این به معنای عالمتی است که نشان می« بیایید

بیتوحه  کند حا با کنند. پا از حلع، ردای متعا  از حجا  دعوا می برای ولّی ردا عم  می
گونه که گفتـه شـد ارتیـار  در منی، حمّنیاا و آما  و آرزوهای رود را مطرح کنند زیرا همان

ای برای طلح و دررواست از مافوق است. در صبح روز یازدهم و دوازدهم باید  قوهانسانی، 
ی وسـطی رمـی کـرد و  ی اولی، رواّص از شیاطین را در جمـره عواّم از شیاطین را در جمره

با بیتوحه در منی این حاجیان  در نهایتی عقبی سنگسار نمود.  در جمره ود ابلیا راسپا ر
های و آرزوهای رود را  کنند که به پاداش همراهی با امام زمان، دررواست افتخار را پیدا می

بـه مّکـه بـاز حعالی عرضه نماینـد. در پایـان ظهـر روز دوازدهـم، حاجیـان  به محضر باری
ه حشریفاا بیعت را به جا آورند و پا از انجام مناسک، وفـای رـود را بـه گردند حا دوبار می

طواف نساء و نماز  و سعی و حج و نماز طواف حجدر قالح طواف  )عج(عصر حضرا ولی
 ابراز کنند. طواف نساء

زیهارات   وآغاز عرفهان اسهالمی    مثابه به اقامه حج در سبک زندگی اسالمی .47

 ان اسالمینهایت عرف عنوان به معصومین

مشـارکت در فرهنـگ )عصر  بیعت با حضرا ولی ی وسیلهب حجی اعما   پا مجموعه
گیرد حا منمنین در این فضا به این حقیقـت  و زندگِی چندروزه با آن حضرا شک  می (غدیر

گرد اسـت و  شکن و بیابان ت الهی همانند سایر فرستادگان آسمانی، بتحجپی ببرند که این 
طلبی و کـاخ  دنیوی قائ  نیست و از درگیری با کفار و منـافقین، قـدراارزشی برای زندگی 
ها و قصرها و سایر نعماا و لّذاا برای این بزرگواران، در  کند بلکه کاخ نشینی را دنبا  نمی

بهشت موکو  شده اسـت. لـذا کسـانی کـه بـا نمـاز،  عوالم دیگر و مقیاسی بسیار واالحر به
ی ماه مبارک، اهـ  مراقبـه و محاسـبه و مشـارطه  در روزه آورند و قدرا معنوی به دست می

دهند و شـغ  رـود را بـه  هویت رود را حغییر می حجرسند، در  شوند و به استطاعت می می
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و  حـجکننـد کـه اساسـًا معنـای  حبدی  می )عج(عصر وقت برای حضرا ولی سربازِی حمام
 گردد. حقیقت هوّیت عرفانی به همین مسأله باز می

و ا  دعوا شده حا به مدینه بروند و به زیارا پیغمبر و امـام حجاز  حجن مناسک با پایا
ی که با زیـارا ایـن بزرگـواران حجزیرا حسح روایاا، بر  ؛زمان رود مشرف شوندحجِت 

ای مترّحح نیست. در واقا این زیارا باید انجام شود حا حاجیان اعتقاداا  همراه نشود، فایده
برای آنـان بـه  راصه کنند و معلوم گردد که انجام این مناسک ت الهی عرضحجرود را به 

ی  یقین و باور و اعتقاد و ایمان حبدی  شده یا ریر؟ یعنی حمامی مباحثی که ذکر شد، فلسـفه
، بـر ایـن و ابواب ایمان هدایت نمسنوالبه آن است که بود اما ححقع این مسائ  منوط  حج

ی اعتقاداا به آنان صرفًا یک امر نظری  ین و عرضهمسأله صّحه بگذارد. البته زیارا معصوم
است ـ « سالم، شهادا، دعا»نیست بلکه حوجه به متن زیاراا ـ که معموال شام  سه بخ  

کند. اولین بخ  از زیاراا، سالم بر امام معصوم است که به  از حقیقت دیگری حکایت می
ن، همـان او  عرفـان شـود کـه ایـ محض ححقع، موجح ریزش گناهان و مغفرا الهـی می

است. زیرا آنچه بر ححّم  زحماا مسیر و طّی راه طوالنی و صرف زمان زیاد و رسـیدن بـه 
که از  و حضور در عرفاا مترّحح بود، بر سالم به معصومین مترّحح است و لو آن حجموسم 

َنا ِبِه ِمن  »پشت بام منز  انجام شود:  ُکم  َو َما َرَصّ ِقَنـا َو ِواَلَیـِتُکم  ِطیبـ َجَعَ  َصاَلَحَنا َعَلی  ًا ِلُخل 
ِبنَ َطَهاَرًة اِلَ  اَرًة ِلُذُنو ِکَیًة َلَنا َو َکَفّ ُفِسَنا َو َحز   1.«ان 

هها و   الهی برای هدایت و نجهات امهت   آیهب رگترین  ان؛زیارت پیامبر و امام .41

 تمدن اسالمی س  ها در  آنها و پرورش  انسان

حقیقت آن است که اعتقاداا چیزی غیر از حطهیـر نفـا و دسـتیابی بـه یقـین و ایمـان 
نیست و این طهارا و یقین و ایمان با سالم بر معصوم ـ کـه محـور رلقـت جهـان و مـدیر 

شود حا حمای  به  شود. در واقا مداومت بر زیارا، باعث می حاریخ بشری است ـ حاص  می
                                                           

 کبیره. . فرازی از زیارا جامعه6
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ها افزای  پیدا کنـد. لـذا کسـانی کـه    یابد و حنفر از بدیگناه در طو  عمر به حدریج کاه
ای اشـک، موجـح دعـوا بـه  ادعای آمرزش گناهـان بـا یـک زیـارا یـا قطـره»گویند  می

ها همواره مبتال بـه هـوای نفـا و  به این حقیقت حوجه ندارند که انسان« شود گناهکاری می
رود و بـه  امری حتمی بـه شـمار مـی بهمثا بهحمّنیاا نفسانی هستند و ارحکاب گناه برای آنان 

راحتی قادر به دوری از گناه نخواهند شد بلکه همین زیاراا و حوسالا اسـت کـه حـدریجًا 
آورد و با ایجاد زمینه بـرای ارحبـاط مـداوم  موجباا حنفر از گناهان و اعما  قبیح را فراهم می

کند و  ه یک فرهنگ حبدی  میمنمنین با دستگاه الهی، می  به عبادا و کراهت از عصیان را ب
انـدازد. هنگـامی کـه سـالم موجـح  آهسته بین انسان و اعما  ناشایسـت فاصـله می آهسته

آمرزش گناهان و حطهیر روح شد، امکان گواهی و شهود و دستیابی به ححلی  و بصیرا پیدا 
ت و نورانی وارد شـده اسـ حقایعبه « شهادا»شود و لذا در متن زیاراا، پا از سالم،  می

ها و آرزوها فرا  و طلح« دعا»، زمان بیان حقایعپا از ادای شهادا و ایجاد ایمان و باور به 
 رسد. می

ی نقـاهتی کـه پـا از  حوان به این مثا  حوجه کـرد کـه دوره برای درک بهتر از زیارا می
های پزشکی بر روی جسم انسان باید طّی شود، از چند روز حـا چنـد مـاه بـه طـو   جّراحی

پیچیـدگی بسـیار ، یو روحـ یعقلـ هـای درمـان بیماری جامد. این در حالی است کهان می
. امـا در مکتـح بـرد زمـان می می دارد و چندین برابر آن،جس های بیشتری از درمان بیماری

نـام دارد و بـا  «زیـارا»افزاری برای درمان نفا و روح و عق  حعبیه شده کـه  بیت، نرم اه 
کند  حرین شک  منقلح می کرده و او را به عمیع حصرفجود انسان باالحرین سرعت در حمام و

ی سـنگین و صـرف  که افراد را دچار هزینه سازد؛ بدون آن های بعدی آماده می و برای حرکت
وقت زیاد و طِیّ دوران نقاهت طوالنی و زحماا مختلفی کند که بـرای درمـان جسـم الزم 

بـدی  سـارته  ای بی حبـدی  شـود، جامعـه متااست. لذا اگر این روند به فرهنگ برای یک 
ی انقالبی  اند؛ همانند جامعه ها برده ی معصومین بهره رواهد شد که از پرورش و حربیت ائّمه
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امـام زمـان همچـون  عامان نایبایران که دنیای کفر و استکبار را دچار استیصا  کرده است. 
ن حقیقت نورانی، مردمی را کـه بـه امام رمینی و مقام معظم رهبری نیز با وقوف نسبت به ای

ی  جانبـه های همه اند و با بسیج آنهـا در مقابـ  حوطرـه اند به صحنه آورده این فرهنگ مأنوس
 اند. ی حوحید و پرست  ردای متعا  در مقیاس اجتماعی محافظت کرده دشمن، از کلمه

یابـد و در  میحـداوم  حـجشـود و بـا روزه و  ی حربیتی اسالم از نمـاز آغـاز می پا برنامه
 امـت عنوان بـهبیت  رو شیعیان و محبین اه  رسد. از این زیارا معصومین به او  عرفان می

ی  گیرنـد و حـّح اّئمـه حتی قب  از بلوغ، در معرض این فرهنگ قـرار می محمد و آ  محمد
شـود و لـذا نسـبت بـه  هدی و زیارا آنها ـ که او  عرفان است ـ در کودکی نصیح آنها می

ها هستند. به همین دلیـ  اسـت کـه  ها، دارای بیشترین حوفیقاا و کمترین آسیح متاسایر 
ــّور حضــرا  علــت ــر از وجــود مقــّدس و من ــین مــردم ایــران چیــزی غی وحــدا کلمــه ب

شنارتی از این ملت بزرگ که مغایر بـا ایـن  نیست و هر ححلی  جامعه )ع(الحسین اباعبدالله
گی شده است. یعنی گرچه مظاهری از حعّلـع بـه حقیقت عینی باشد، قطعًا دچار رطای بزر

شود اما باطن و عمع این جامعه به عزاداری سیدالشهدا ـ که در طو   دنیا در جامعه دیده می
حاریخ حداوم یافته ـ وابسته است زیرا راصیت شیعه و محـّح آن اسـت کـه بـاطن او ححـت 

هوری اسـالمی در همـین حصرفاا حضراا معصومین قرار دارد. امروز نیز نظام مبارک جم
ی احکام و زیـاراا و حعّلـع بـه قـرآن و روایـاا ریشـه دارد کـه  نورانی از قبی  اقامه حقایع

قابـ   رفتار و میزان ححمـ  مصـائح از سـوی مـردم ایـراندر  ،اجمالِی این مطلحانعکاس 
 مشاهده است.

ضرورت تحلیل آکادمیک از سبک زندگی غربی و طراحهی سهبک زنهدگی     .45

 تولید مدل اسالمی ایرانی پیشرفت از طریقاسالمی 

است و با هجمـه بـه  مادیدر سیر این مباحث روشن شد که ادبیاا حخصصی دانشگاه 
کنـد امـا ادبیـاا  محقـع می و بـا دعـوا بـه رفـاه و دنیـا دینی، کفر را در قالبی مدرن امت
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شـود و قـدرا حعیـین  یاا محـدود میکلحخصصی حوزه، انتزاعی و غیرکاربردی است و به 
به حبیین این مهم پردارته  بحثرا ندارد. لذا در این سلسله  برای حاکمان ی اجتماعی وظیفه

سـه  از طریـع و ایـن مـد ی غربی قرار گرفتـه  ا مد  ادارهشد که نظام اسالمی در مواجهه ب
، سبک زندگی غربی را پدید آورده کـه مادی قدراو حولید  اطالعحولید الگوی حولید ثروا، 

بـر اعتقـاداا دینـی و ارـالق و احکـام  ها و از سوی دیگر فرهنگ ی ررده سو بر همه از یک
ها و  اســت. در ایــن میــان، رــأل حروریــک در برابــر معــادالا و شارصــه ، مهــاجمالهــی

و  مـادیراهکـار رـرو  از سـارتارهای استانداردهای این سه الگوی غربی باعث شده حـا 
سـخت شـده و یـا  ن و مدیران نظـاممسنوالحرکت به سوی ححقع سبک زندگی اسالمی بر 

با مبنا قراردادن دستاوردهای پژوهشی مرحـوم  در ادامه بحثرو،  بماند. از این پوشیده بعضاً 
ررو  از وضـا  الهاشمی، به حبیین وضا مطلوب و راه الله سیدمنیرالدین حسینی عالمه آیت

حـا  رواهد شـد پردارته اداره کشوری ابعاد  موجود و چگونگی طراحی الگوی انتقا  در همه
رکـن  مثابـه بهن برای حفظ و حراست از انقالب اسـالمی مسنوالی اجتماعی مردم و  وظیفه

 پرست  اجتماعِی ردای متعا  در این عصر مشخص گردد.
 





 فصل سوم
وضع »طراحی سبک زندگی اسالمی در 

  «دوران گذار»و « مطلوب

 





1 
، نهاد رهبری، ها و مصلی )خانواده، مساجد شبکه معنویت

طراحی  برای شناختی مبنای جامعه مثابه به( های علمیه حوزه
ریزی تمدن نوین  )پی« وضع مطلوب»سبک زندگی اسالمی در 

 اسالمی( و بیان الزامات و آثار آن

پرسهتی   . ضرورت اقامه کلمه حق از من لت والیت اجتماعی در برابر کفر و بت4

 وظیفه و امتحان فقاهت و امت اسالمی عنوان بهمدرن؛ 

، رفتهار  محهور  و فرهنهگ دیهن  به پرستش خدا، عقالنیت  وجدان عمومی نسبت» .4/4

بهر اسها  تقهوم    ) محمهد) (  امت محمد و آل دستاورد سه ؛«هماهنگ بر اسا  فقه

 («والیت تاریخی»به « والیت اجتماعی»

گیری کرد کـه  گونه نتیجه حوان این ی احکام از منظر حاکمیت، می پا از بیان بحث اقامه
و « والیـت حکـوینی»زمینه و بسـتر سـبک زنـدگی اسـالمی ـ بـه  عنوان بهـ  جامعه اسالمی

کـه حشـریا شـده، در  حـجاست و احکامی از قبی  نمـاز و روزه و  متقوم« والیت حاریخی»
در واقـا بـرای حبیـین سـبک زنـدگی  1شود. ی پرست  ردای متعا  ححلی  می راستای اقامه

                                                           
ی انسان با انسان  گردد که رابطه حوحید، اوامر و نواهی فقهی مطرح می  ی کلمه روشن است که به حبا اقامه .6

 کند. ی حصرف انسان در طبیعت را مشخص می و نحوه
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ذشـتگان بـه مـا رسـیده و در قالـح اسالمی در قرن بیستم باید به میراثی حوجه کرد کـه از گ
دینـی  امـتشـک  گرفتـه اسـت. یعنـی « وجدان عمومی نسبت به پرست  ردای متعـا »
جریان دائمِی آیاا ردای متعـا  در عـاَلم،  دلی  بهو  عام نوابو  اوصیاو  انبیاوار   عنوان به

؛ گرچه مـنمنین ی الهی حداوم یافته است در طو  حاریخ حشکی  شده و با حسلیم در برابر اراده
ی حکوینی و حاریخی ـ  ها نرسیده باشند. لذا شبکه حمدنها و  هنوز به دوران غلبه بر حاکمیت

 مثابـه بهی احکـام  نظاماا دینی حاکم است و اقامه  ر مباحث گذشته بیان شد ـ بر همهکه د
مبنـای رود؛ به این معنا کـه ارحبـاط بـا رـدای متعـا ،  دینی به شمار می امتی حشکی   پایه

 استحکام جواما دینی است.
هنگامی که نظام ارتیاراا اجتمـاعی بـر اسـاس پرسـت  رـدای متعـا  اسـتوار شـد، 

سازِی متناسح با آن نیز ظرفیت عقالنیت اجتماعی را فعا  کـرده و آن را بـه فرهنـگ  فرهنگ
ذا مصـونیت پیـدا کنـد. لـ جامعـه دینـینماید حا روابط و پسند اجتمـاعی در  می متقوم انبیا

های مختلف قرار داشت  که شیعه به حکومت نرسیده بود و ححت فشار حاکمیت رغم آن علی
اما حیاا رود را حفظ کرد. در نتیجه، دومین میراثـی کـه از سـلف صـالح بـه مـا رسـیده، 

دینـی  امـتاست که موجـح بصـیرا « گیری فرهنگ دینی و عقالنیت اجتماعی آن شک »
بیت عصمت و طهـارا، در میـان  یم با حرجمه و حفسیر اه شود؛ یعنی اعتقاد به قرآن کر می

به پذیرش رسیده و جریان یافته است. میرا  سوم آن اسـت کـه بـر  محمد و آ  محمد امت
شیعه دست به عم  زده و در عینیت به قدرحی دسـت   ساس این وجدان و عقالنیت، جامعها

ا و ریـراا و أَیـو مساجد و َه  های شریفه و اعتاب مقدسه ن، در حرمپیدا کرده که حجّسم آ
طبیعت را بر اساس  انسان و الحسنه و ازدوا  و سایر اعمالی که حصرف در موقوفاا و قرض

 فقه سامان داده، قاب  مشاهده است.
گیرد؛  است و قدرا رود را از حاریخ می متقومبه والیت حاریخی  جامعه اسالمیبنابراین 

بـه قـدرا  د بلکه با احکـانبررالف جواما غربی به طلح قدرا از ردای متعا  اعتقاد ندار
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ی  در طبیعت و حزیین دنیـا، محیطـی بـرای ححریـک انسـان و بهینـه حصرفرود و از طریع 
و این سـیک  د نجدیدی در طبیعت کن حصرفحا  آورند میوحی و ذهنی و جسمی او فراهم ر

، حقّوم بـه حـاریخ را جامعه اسالمیرآس  عنوان بهفقیه  بین انسان و طبیعت حداوم یابد. اما ولی
 امـتدهـد و همـاهنگی  متغیر اصلی در رفتـار رـود قـرار می مثابه بهرکن جامعه و  عنوان به

 ند.ک گیری می ولّی حاریخی( را پی عنوان به) )عج( عصر حضرا ولی حصرفاسالمی با جریان 

 عنهوان  بهه کفر حربی و نفهاق محهارب،    در برابر صیانت از دستگاه ایمانضرورت  .2/4

 امت اسالمی دائمی اصلی و وظیفه

شد و پا از حـوّلی بـه حـاریخ، « والیت اجتماعی»ی  حا  باید بر این اساس وارد عرصه
حمایالا  والیت بر جامعه را ححقع بخشید. یعنی قیامی برپا شده و با سقوط حاکمیت قبلی،

عمومی مردم )نظام ارتیاراا( بر محور فقهاء و روحانیت شک  گرفته و فرهنگ برراسته از قـرآن 
در درون  ارحقـای ظرفیـتدر جامعه جریان یافته حا رفتار جدیدی بـروز و ظهـور یابـد کـه باعـث 

 1گیری از آنان شود. ت برای دستگاه کفر و نفاق و هدایت و دستحجدستگاه ایمان و احمام 
پذیرند و زیر  دهد که آنان حع را نمی البته حوصیفاا قرآنی و فرهنگ کفر و نفاق نشان می

ی الحـاد و التقـاط و ررافـی و  روند. بلکه زشت بودِن جامعـه بار دستگاه ردای متعا  نمی
شود حـا  زند، موجح می بار بودن اعمالی که از آنان سر می آن و رسارا وهمی بودن فرهنگ

را برنتابند و عناد و انکار بورزند و بـه هـر فریـح و  جامعه دینینیِت جاری در زیبایی و عقال
نیرنگ و دروغ و جنایتی دست بزنند حا نور حع را راموش کننـد و حـذف فیزیکـِی دسـتگاه 

ور شـوند و  ایمان را در دستور کار رود قرار دهند و به نظاماا اسالمی و سرحّداا آن حمله
فرهنگی است که کفر  ایمان رسارا وارد کنند. این حقیقِت     جبههموابه دارایی و قدرا و ا

کند و لذا اولین رکن در حوسعه و حکام  و پیشرفت  حربی و نفاق حربی بر اساس آن عم  می

                                                           
بـه اثبـاا « گفتمـان انقـالب اسـالمی»قیام حضرا امام و نظام جمهوری اسالمی در کتاب  اسالمیِت  .6

 رسیده است.
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برای حاکمیت دینی، صیانت است؛ یعنی هر آن باید در برابر کفر حربـی و نفـاق محـارب، 
از سوی آنان وارد رواهد شد، جامعه را حجهیـز  هایی که کسح آمادگی کرد و در برابر آسیح

از  جامعه اسالمیدینی را به سطحی از اقتدار رساند که هوس هجمه و حمله به  امتنمود و 
و  جامعـه الهـیسر دشمنان بیرون رود. به هر میزانی که این فرآینـد محقـع گـردد و حیـاا 

 ت بـرای سـارتن و پـردارتِن حـوان بـه حرکـ امنیت آن در برابر کفر و نفاق حضمین شود، می
انگیزش و پرورش و  یاسالمی و حعمیع قدرا آن و ارحقا دستگاه ایمان و انسجام بیشتر نظام

 گزین  دینی مبادرا کرد.
بـرای  عـام نسـبیت مثابـه بهی احکـام اسـت و  ای برای بحث اقامـه آنچه گذشت، نتیجه

رود. لذا با ظهور حضـرا  به شمار می« ، حاریخ اسالمی و حکوین اسالمیجامعه اسالمی»
های  نیز همین روند برقرار اسـت و در آن دوران نیـز بایـد در برابـر شـیطنت )عج(عصر ولی

ابلیا و دستگاه کفر و دستگاه نفاق، از نظام اسالمی مراقبت و صیانت کرد؛ یعنی پرسـت  
های  وانمنـدیزدن بـه ح ی باط  و ضربه ی حوحید و مقابله با کلمه ردای متعا  و حفاظت از کلمه

 سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن، دستور کاری دائمی برای دستگاه ایمان است.

« نیعقال پرستی بت» آورد ره عنوان به دن شهوت در سبک زندگی غربیش . تئوری ه7/4

 شکنیِ عقالنی در این مرحله از تاریخ برای بت وظیفه فقاهت و امت اسالمی و

بریم و برای سارت جامعه و نظام  بنابر مباحث قبلی، ما در سرفص  دوم حاریخ به سر می
حضـرا  عام نایحاسالمی در این دوران حاریخی، باید حکلیف عقالنیت روشن شود؛ یعنی 

شدن عقالنیت  را از طریع حفّقه و نورانی جامعه دینیعصر و نظام والیت فقیه، سرپرستی  ولی
الهی بایـد بـه حبـا همـین « حروری حولید قدرا و ثروا و اطالِع »طراحی  گیرد و می عهده به

 نسـبیتدر امـروز و در ایـن  جامعـه اسـالمیمسیر صورا پذیرد. به عبارا دیگر آنچه که 
پرستی عقالنی است که از طریـع علـوم و حکنولـوژی  زمانی و مکانی با آن درگیر است، بت

ها را با حروری حولید ثروا و قدرا  ملتشته و حمامی وادا مادهمدرن، بشر را به سجده بر آثار 
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)سبک زندگی غربی( به اسارا رود درآورده است. حیـاِا اجتمـاعی بـرای  مادیو اطالِع 
پرستی عقالنی، حوسط پو  و سرمایه حأمین شده که به سلو ، اندام و سپا به مغـز و  این بت

افزایِی پو  و ثـروا  آورد که دائم ید میشود و یک ارگانیزم و موجود زنده را پد قلح حبدی  می
اسـت کـه موجـح « شرکت» جامعه غربیدهد. به عبارا دیگر، سلو  اولیه در  را نتیجه می

گـردد و  ها در سیستم بانکی بـه انـدام حبـدی  می شود و این سلو  حجما ثروا و سرمایه می
نیِت این موجود زنده در زند. عقال های حوسعه، حیاا اجتماعی را برای سرمایه رقم می برنامه

گیـرد و نهـادی کـه هماننـد قلـح، رـون را در ایـن پیکـره  سازمان برنامه و بودجه شک  می
افزایـی  هـا، دائمGNPی نشر اسکناس در حوازن بین  دمد، بانک مرکزی است که با معادله می

حی را به آورد. سپا حجم متراکم سرمایه، دستگاه ححقیقا را به همراه می ملیپو   برای قیمت
آورد و بخ  ححقیقاا و پژوه  نیز با اکتشافاا رـود، حکنولـوژی را  استخدام رود در می

برد و بـه حبـا آن، رفـاه  دهد و مقیاس حصرف در طبیعت را باال می مداوم ارحقاء می صورا به
 کشاند. می مادیشود و آنان را به سجده بر زندگی  التزاید وارد سبد کاالی مردم می دائم

ای بـر سـه  گونه که در مباحث گذشته بیان شد، زیربنـای چنـین جامعـه اقا و هماندر و
اسـتوار شـده و حولیـد و حوزیـا و مصـرف در آن، وابسـته بـه « ربا، حولید و حجـارا»محور 

حکنولوژی نیـز ـ کـه حوسـط  یو حکنولوژی است و حوسعه و ارحقا ی صنعت استراحژی حوسعه
های  و حـأمین بودجـه مادیهای  انگیزه و مطالباا یکشود ـ با ححر بخ  پژوه  انجام می

هایی  پذیرد. لذا شرکت دار و بخ  رصوصی صورا می کالن ححقیقاحی حوسط قشر سرمایه
ت ی حکنولـوژی هماهنـگ کننـد، ورشکسـ که نتوانند حرکت رـود را بـا اسـتراحژی حوسـعه

های دیگر آن اموا  را در  شود حا شرکت مالی جهانی منتق  می  شوند و اموا  آنها به شبکه می
انیزم حبـدی  شده بکارگیرند. یعنی ورشکستگی به یک اص  در این ارگ معینجهت استراحژی 

 در پـذیری رقابت دروغینـی بـه نـام ادعـایامـا در حبلیغـاا، شده و رهین انحصاراا است 
داری ـ کـه حوصـیف  ر نظـام سـرمایه. البتـه بخـ  اقتصـادی دشود غربی مطرح می اقتصاد
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 شـبکهکنـد و  مـراه میاجمالِی آن ذکر شد ـ قطعـًا بخـ  فرهنگـی و سیاسـی را بـا رـود ه
کنـد و احـزاب  داران حبـدی  می را به حزب فرهنگی برای سرمایه ححقیقاا و حدریا و حبلیغ

یجـاد و ا جامعـه الهـیگیـرد. پـا سـارت  بازوهای قدرا رود بکار می مثابه بهسیاسی را 
حاکمیت اسالمی و طراحی سبک زندگی دینی باید در مقاب  چنین دستگاهی و متناسح بـا 

 چنین شرایطی محقع شود.

کردن اخهالق و ایمهان؛ در مقابهل     اولین نهاد برای تئوری ه مثابه به« خانواده» .2

کهردن ثهروت و سهرمایه در سهبک      اولین نهاد برای تئوری ه عنوان به« شرکت»

 زندگی غربی

ر همین راستا اولین ارحباط، ارحباط با ردای متعا  است و رداوند متعـا  نیـز رواسـته د
شود. به  که نخستین ارحباط انسانی در رانواده واقا می 1ها با هم ارحباط داشته باشند حا انسان

پیدا  جامعه غربیدر « شرکت»، جایگاهی همانند جامعه اسالمیدر « رانواده»همین دلی  
بایـد از جـنا ارـالق  جامعه اسـالمیشود؛ زیرا سلو  اولیه در  یگزین آن میکند و جا می

باشد نه از سنخ پو  و سرمایه. یعنی اگر قرار است ایمان و ارالق حروریزه شود، اولین نهادی 
حواند به جای حجّما ثروا، حجما ارالق و ایمـان را بـه همـراه بیـاورد و آن را مبنـای  که می

در سـه سـطح حکـوین و حـاریخ و  جامعه اسـالمیده است. در واقا حرکت قرار دهد، رانوا
پذیرد و رشد افـراد، هـدف اصـلی بـه شـمار  ی رود نمی واحد اولیه عنوان بهاجتماع، فرد را 

او ، رانواده است که به حبا رشد آن، افـراد نیـز رشـد   رود بلکه موضوع رشد در مرحله مین
 یابند. می

                                                           
ها نیـز ریشـه در روابـط انسـانی دارد. زیـرا حاکمیـت از ایـن  گیری حاکمیت البته روشن است که شک  .6

کننـد و از طریـع  های آنان حصرف پذیرند حا ُوالا اجتماعی در اراده می ای عدهشود که  واقعیت ناشی می
 هماهنگ نمایند. راصوضا قانون و إعما  آن، مردم را در سیر به سوی هدفی 
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و  «عقالنیهت » تأثیرو سهم  «زن»و  «مرد» یِمن لت تکوینده از اتحلیل نهاد خانو .4/2

 تکامل اخالقی و رشد ایمانیدر  «عاطفه»

و « عقالنیـت»شود کـه شارصـه مـرد،  رانواده نیز ابتدائًا از یک زن و یک مرد حشکی  می
است. این بدان معناست که برای پرست  ردای متعا  به آفرین  یـک « عاطفه»زن،   شارصه

 کام  پدید آید. مجموعه، یک جمیا آن دورلع گردیده حا با ح قوهشده بلکه دو اکتفاء ن قوه
در عاَلم )از یک شغ  ساده در  حصرفدر این رابطه باید حوجه داشت که قدرا مرد برای 

جمهوری( مّتکی به عقالنیـت اوسـت امـا هـوای  یک مغازه حا قرارگرفتن در منصح ریاست
ای  قوهکند. لذا  آمیختهیت رود را با حجاوز و حعّدی عقالن دهد که نفا این امکان را به او می

در کنار او قرار داده شده حا او را در کنتر  هوای نفا رود کمک کند و در بررورد با حواد  
  ، همان عاطفهقوهها، به او آرام  دهد. این  ناشی از مشکالا و چال  و رشم و عصبانیِت 

گونـه کـه زن بـه دنبـا   شـود. همان مبد قالنیت مرد حواند به لباسی برای ع زن است که می
پرست  ردا در محیط رانه و رانواده )همسر و فرزندان( و نظام ارحام اسـت ولـی ممکـن 
است عواطف او با هوای نفا همراه شود و لذا به عقالنیت مـرد نیـاز دارد حـا از ایـن رطـر 

حواننـد در  شـده کـه بـا آن میرهایی یابد. پا برای هر یک از زن و مـرد، وصـفی قـرار داده 
، حمـامی ظرفیـِت آن وصـف را در راه پرسـت  جامعه اسالمیمجموعه مشارکت کنند و در 

ردای متعا  صرف نمایند و به ظرف رحمت الهی برای یکدیگر حبدی  گردند. گرچه در این 
تغیـر م عنوان بـهجنسی، نبایـد   شود اما رابطه نان نیز برطرف میروند، نیاز جسمی و جنسی آ

ی  یز بایـد در بهینـهجنسی ن  رابطه اصلی در حعریف رانواده به حساب آید بلکه اثر و راندمان
گونـه کـه رـوردن و آشـامیدن بایـد در ایـن  ایمـانی مالحظـه شـود. همان یروحی و ارحقـا

چارچوب سنجیده شود که به چه میزان ایمان را افزای  داد و چه سهمی در کمک به فعالیت 
ها آثار جسمی نیـز دارد و  ها و نوشیدنی مندی از روردنی فکری و عقالنی داشت؛ گرچه بهره

ر روردن و آشامیدن و روابط جنسـی و... بـه بـدن و جسـم کند. در نتیجه، آثا بدن را آرام می
شود بلکه ارتیار و روح و عق  نیز در ایـن رفتارهـا حضـور دارد و در نهایـت،  منحصر نمی
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اراده و ارتیـار او قـرار گیـرد. پـا  ارحقای ظرفیـتحمامی عملکردهای انسان باید در جهت 
افزایـی  شـوند و هم حنیـده می همرانواده اولین سلولی اسـت کـه در آن، مـذکر و مننـث در 

ی حلکنند حا ظرفیت ایمانی و روحِی یکدیگر را ارحقاء بخشند. در این صورا، رانه به م می
ی برای عبـادا و حلشود بلکه م برای استراحت و رواب و روراک و حأمین نفقه حعریف نمی

ت و هـم زنـان محتـا  اسـ  راه، هم عقالنیـت مـردان بـه عاطفـهکسح نور است که در این 
مندی از عواطف را داراست  یکی کما  بهرهزیرا  ؛نوان به عقالنیت مردان نیاز داردعواطف با

منـدی از  حوصـیف شـده و دیگـری کمـا  بهره« العقو  نواقص»ی عقالنیت به  اما در عرصه
ی  عقالنیت را داراست اما دچار نقص در عواطف اسـت و حرکیـح آنهـا بـا یکـدیگر، زمینـه

کند و  در موضوع رانواده را بیان می عام نسبیتمبحث فوق،  آورد.  ا فراهم میحکام  هر دو ر
َ  »ی ایمان است کـه فرمـود:  اولین پایه مثابه بهدهد که چرا این نهاد مهم  نشان می َمـن  َحـَزوَّ

َف  َرَز ِنص   .1«ِدیِنهِ   َآح 
 ستق مشود و دو وصف  ی جال  و جما  در این سطح روشن می به این صورا، فلسفه

ی واحد به نام رانواده  شوند، یک مجموعه و منتجه از یکدیگر، هنگامی که با هم حرکیح می
در عـاَلم رـار ،  ی از مرد و زن دارد. البتـها آورند که در عینیت، هوّیت جداگانه را پدید می

 بلکه 2ی رود نیستند هی  زن و مردی حتی قب  از ازدوا  نیز دارای هویتی منفّک از رانواده
هریک دارای مادر و پدر و رواهر و برادر و یـک نظـام از ارحـام هسـتند و ازدوا  در واقـا، 

                                                           
 .۷۰۸ ص ،۲    کلینی، شیخ . الکافی،6

هر فرد پدر اوست و اگر این روند به عقح بازگردانده شود، در نهایت به عـاَلم ذّر   روایاا، ریشه لذا طبع. 9
حله از رلقـت، جایگـاه او را در اصـحاب یمـین یـا اصـحاب رواهیم رسید که فاعلیت انسان در آن مر

ای کـه در دسـتگاه الهـی جریـان دارد، در  کرده و باعث شده حا بر اساس علم بسیار پیچیـده معینشما  
و با ُمهر کفر یا نفاق یا ایمان به دنیا بیایـد.  راصصلِح این پدر و مادر قرار گرفته و در این زمان و مکان 

ادگِی هر فرد، متناسح با فاعلیت ارتیاری است که او در عاَلم ذّر از رود بروز داده و یعنی وضعیت رانو
 باید به حبا ایمان و کفر حعریف شود. گردد بلکه به جبر عّلی باز نمی لذا امور ژنتیک نیز
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ر به شما نظام ارحام جدید و دیگر  ک مجموعهقبلی و ورود به ی  و رانواده ررو  از مجموعه
 مسنو که نسبت به شهروندان  به جای آن فقیه ولیشنارتی،  در بحث جامعهبنابراین رود.  می

 است. مسنو ها و رشد ایمانی آنها  باشد، نسبت به رانواده

 شناسهی  جمعیت» گیریِ شکل و «زن»و  «مرد»نگاه سبک زندگی غربی به جنس  .2/2

 تولید ناخال  ملی از زن و مرد در رشدهر یک  تأثیرسهم  ر اسا ب «مادی

)اعّم از زن  «فرد»داری، واحد جمعیتی چیزی جز  این در حالی است که در نظام سرمایه
چررــد و نیــاز  مــدار فــرد میها و ســایر امــور مــدیریتی بــر  ریزی و مــرد( نیســت و برنامــه

شود که باید به نحـوی ارضـاء  جنسی همانند نیاز به روردن و آشامیدن محاسبه میـ  عاطفی
ن حوان به آ گیرد که می نیروی کار مورد بررسی قرار می مثابه به همانند مرد شود. در نتیجه، زن

آموزش داد و او را در محیط کاررانه بکار گرفت و حع درآمد برای او قائ  شـد. یعنـی زیـر 
پتانسـیلی  عنوان بـهنقاب آزادی و حساوی جنسیتی و حع اشتغا  و درآمد برای زنان، به آنـان 

کارگر  مثابه بهو  نگریسته شدهباالبردن قدرا ارزی کشور و  ملیبرای افزای  حولید نارالص 
جنسـی ـ  های عـاطفی ین روند، جاذبهد. همزمان و متناسح با اشو جنا بررورد می با این

زنان نیز همانند سایر کاالهایی که در مکانیزم عرضه و حقاضا قرار گرفته و درآمـدزا هسـتند، 
 شود. مورد ررید و فروش واقا می

و ارتباط آن بها   خانوادهبه چگونگیِ گردش تصمیم در  نگاه سبک زندگی اسالمی .7/2

 «کفویت»مقوله 

اما نگاه جمعیتِی دین به زنان بر این مطلح استوار است که زنان نیز در پرسـت  رـدای 
متعا  حضور و مشارکت دارند. لذا گرچـه در فرهنـگ دینـی، مـدیریت رـانواده بـه مـرد و 

آن نیسـت و عقالنیت او سپرده شده اما این به معنای حأیید فرهنگ مولویت و مظالم ناشی از 
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ساءِ »حوان با حمسک به آیاحی از قبی   نمی جاُ  َقّواُموَن َعَلی النِّ ، جریان و گردش حصـمیم 1«الرِّ
زن اسـت زیـرا زن واجـد   عهـده بهیت عاطفه در رـانواده مسنولدر رانواده را نفی کرد بلکه 

مـرد دچـار بوده و باید محیطی برای جریان عواطف او فراهم شـود امـا  قوهاعلی مراحح این 
 نقصان در این زمینه است.

کنـد کـه حوانـایی  گونه که در مباحث گذشته بیان شد، آزادی زمـانی معنـا پیـدا می همان
ی قـدرا و حوانمنـدی او  گیری باید در حیطه گیری وجود داشته باشد اما این حصمیم حصمیم

یت عواطـف و مسـنولجاری شود و اال موجح ظلم رواهد بـود. یعنـی اگـر مـرد بخواهـد 
که اگر زن  د همچنانشظلم رواهد مبتال به بگیرد،  عهده بهچگونگی جریان آن در رانواده را 

گونه نیست کـه  . البته اینشود میرا طلح کند، به ظلم مبتال یت عقالنیت در رانواده مسنول
مـرد حواند مشارکت کند اما باید بداند که قـدرا  زن فاقد عق  باشد بلکه از منزلت عق  می

کـه مـرد فاقـد  ی اوست؛ همچنان عهده بهدر امر عقالنیت باالحر است و مدیریِت این عرصه 
حواند در حصمیماا مشارکت کند اما باید بپذیرد که قـدرا  عاطفه نیست و از این منزلت می

زن در امر عواطف بیشتر است و مدیریت در این عرصه بـه زن واگـذار شـده اسـت. امـا در 
در ابعاد و متغیرهای مختلف و به حناسح « کفویت»ی  کی  رانواده، مقولهجامعه و برای حش

ی احکام رانواده  دهد. در واقا اقامه را شک  می راص نسبیتشود که  هر شخص مطرح می
ای است که اجرای  حاکمیت در این رابطه موضوع، بسیار پیچیده وظایفاز جمله کفویت و 

افزارهای  ا پایان زندگی، طراحی نرم افزارهـا و سـختآن برای عموم مردم از ابتدای کودکی ح
 طلبد. دقیقی را می

                                                           
 .94. سوره نساء، آیه 6
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در سهبک زنهدگی اسهالمی    « ده، شبکه مساجد، نظهام والیهت فقیهه   خانوا» .7

در سبک زنهدگی  « داری شرکت، شبکه بانکی، نظام سرمایه» جایگ ینِ عنوان به

 غربی

رانواده است، باید روشن شود کـه  جامعه اسالمیی  حا  اگر معلوم شد که سلو  اولیه
این سلو  باید چگونه رشد پیدا کند و ایـن نهـا  بایـد در کجـا کاشـته شـود؟ در وضـعیت 

شود و این  موجود، نها  رانواده در اداره و کاررانه و بانک و سایر نهادهای مدرن کشت می
 مـادیبـا قـوانین ای کـه  در حالی است که مدرنیته و نهادهای برراسته از آن، با هـر پدیـده

رانواده بر اساس   نماید. لذا اگر فلسفه می منح سازگار نباشد، بررورد کرده و آن را در رود 
مساجد  شبکه معنویت و پرست  ردای متعا  حبیین شد، روشن است که این نها  را باید در

 «مسـجد»ایمـان، در   ی جامعـه و اولـین پایـه لو  اولیـهس عنوان بهکاشت. در واقا رانواده 
جامعـه ی  سـلو  اولیـه مثابـه بهگونه که شـرکت  شود؛ همان ه و به اندام حبدی  میحروریزه شد

های کشـاورزی و صـنعت و معـدن و  شـرکت سپا ، در سیستم بانکی حروریزه شده ومادی
 جامعـه غربـی هـای موضـوعی( در )بخ  های مربوطه به اندام صادراا و.... حوسط بانک

اداره مـد   واقعـی و عینـی، وارد صـورا بهواده ورا است که رـانشد. در این ص حبدی  می
شـود. بـه  ریزی و اقتصاد حبـدی  می شده و به جزئی اساسی در روند مدیریت و برنامه کشور

همـان و پنـاه آن بـرای رشـد ایمـانی  شود متص عبارا دیگر رانواده باید به جریان والیت 
ه را بـر حلکه مدیریت م« مساجد»یین شد: حب 1ی معنویتی باشد که در مباحث گذشته شبکه

دســتگاه »کننــد و  کــه شــهرها و روســتاها را هــدایت می« نمازهــای جمعــه»عهــده دارنــد، 
 نظام است. ک جریان پرست  ردای متعا  در  مسنو که « فقیه والیت

ی از مساجد موجـود ـ کـه حضـوری در مسـائ  اجتمـاعی و مهمیت مسنولالبته چنین 
حوصـیف ی برری از آنها در بیان مقام معظم رهبری به مسـجد سـکوالر ی ندارند و حتحمدن

                                                           
 به فص  دوم، گفتار هشتم. . رجوع6
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منطـع مـدیریت و پـرورش آن ححت  ائمه جماعااآید زیرا این مساجد و  ـ بر نمی 1اند شده
ها بنـابر منوّیـاا حضـرا  هنگامی که حوزهپا  2د.نیاز دار ححو به  است که رود انتزاعی

های  شدند، عناصری که در آنها حربیـت شـوند حوانمنـدی تحو م 3امام و مقام معظم رهبری
ه حلـحوانند مدیریت ایمانی در حمامی ابعاد یـک م کنند که با حکیه به آنها می جدیدی پیدا می

گرایی برطرف کننـد  اس آررابگیرند و نیازهای مختلف را بر اس عهده به)در سطح ُررد( را 
                                                           

بـررالف آنچـه مـا حـاال عـرض ــ را  مسجدها  ی دیگر این است که بعضی نکته»مقام معظم رهبری:  . 6
گویند[ آقا شما وارد سیاست نشوید، کار  رواهند بکّلی برکنار بدارند. ]می از مسائ  سیاسی می ــ کردیم

ی نمـاز کار رودحان یعنی چه؟ یعنی بیایید همان نمازحان را بخوانید و بروید؛ فقط پی  رودحان را بکنید.
معنای ایـن  یسـم بـهسکوالردینی نیست،  معنای بی یسم بهسکوالر. یسم استسکوالراین همان  !محض

نظام اجتماعی کاری به دین ندارد. . است که دین در غیر عم  شخصی، هی  ُبروزوظهوری نداشته باشد
ش، در د  بله، هرکسی در دار  نظام اجتماعِی متنّوِع غربی و شرقی و امثـا  اینهـا رـودش بـرای رـود

یسم یعنـی ایـن. ایـن همـان چیـزی سکوالررودش، در عم  رودش یک ارحباطی با ردا داشته باشد؛ 
رواهند. آن دینی که با آن مخالفند، آن ایمانی کـه بـا  رواهند؛ دشمنان همین را می است که دشمنان می

کنـد؛ بـا آن  قدرحمنـد مـیانجامد و اسالم را  جنگند، آن ایمانی است که به ایجاد نظام اسالمی می آن می
مخالفند. از اسالم میترسند؛ کدام اسالم؟ اسالمی که دارای قدرا اسـت، دارای نظامـاا اسـت، دارای 

 .96/8/6938، حهران استان مساجد جماعاا ائمه دیدار؛ ...«سیاست است، دارای حکومت است

 هـا واقعیت لمـا و حجربـه بـا که است صورحی به ای غیرحوزه مراکز و ها دانشگاه فرهنگ». امام رمینی: 9
 ها، فاصـله کـردن کم و فرهنـگ دو ایـن حلفیع با باید. فلسفی و نظری فرهنگ حا است، کرده عادا بیشتر
سالگرد  ؛«.گردد حر وسیا اسالم معارف بسط و گسترش برای میدان حا شوند، ذوب درهم دانشگاه و حوزه

 .93/4/6917، 835 هکشتار رونین مکه و قبو  قطعنام

ی  ست انجـام بگیـرد. ایـن وظیفـهدرجهت  در ححو ما باید مدیریت کنیم که این »مقام معظم رهبری:  .9
 ححـو باید همتشان این باشد. از  حوزه، صاحبنظران حوزه، فضالی حوزهاست. مدیران  حوزه درمنثرین 

 دری پـذیرش،  شـیوه دری پـژوه ،  شـیوه دری آموزش،  شیوه درنباید گریخت. حاال آقایان بیان کردید 
رواهد. نگوئید ده سا  پی ، پانزده سا  پی  الزم بود، این برنامه را  می ححو ی اینها  سی؛ همهدرکتاب 

ی ایـن برنامـه چیسـت؟  نوشتیم. ریلی روب، آن برنامه ما  ده سا  پی  بود، ببینید شک  حکمی  یافتـه
هـای علمیـه  حوزهاز حواد  عقح نماندن. البته نگام جلو رفتن، ه روز بودن، به یعنی این؛ یعنی به ححو 

بیاناا در دیدار جمعی از اساحید و ؛ «ی زمان معاصر به طور طبیعی کمی از زمان عقح ماندند. برهه در
 .5/3/6951، های علمیه کشور فضال و مبّلغان و پژوهشگران حوزه
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گونـه کـه  ر هماهنـگ شـوند. یعنـی همانمساجد در این مسیر، با مسجد جاما شـه  و همه
ی  رـود در عرصـه تنـوعکنند حا نیازهای مختلـف و م امروزه عموم مردم به بانک مراجعه می

هـا حوسـط مـدیریت امـور  مالی و اقتصادی و رفاهی را برآورده کنند و شعح مختلـف بانک
هـادی ها شـده و بـه ن شوند، مساجد در وضا مطلوب رود جایگزین بانک شعح کنتر  می

و فرهنگـی و  در امـور ارالقـی و ایمـانی تنـوعی رـدماا م ارائه دلی  بهشوند که  حبدی  می
گیرند  عموم مردم قرار می  آنها در این عرصه، مرکز مراجعه ها و حأمین نیاز به رانواده اقتصادی

 آید. های متفاوحی بدست می های مختلف در آن، کارآیی و از حجّما ُرلع

 دن اخالق در جامعهکر های علمیه در ایجاد بانک اطالعات برای تئوری ه من لت حوزه .4/7

ها حـا  امروزه قدرا سیستم بانکی به جایی رسیده که از افراد و اصناف و مدارس و کارگاه
کننـد حـا بـا  هـا نگهـداری می ها و سایر نهادها، پو  رود را در بانک رانه ها و وزارا شرکت

، جامعه اسالمیا دستگاه مربوطه را مرحفا نمایند. اما در دریافت سود آن، مسائ  و مشکال
مساجد باید در این جایگاه قرار بگیرند و بر سایر نهادهای اجتماعی و اقتصـادی و فرهنگـی 

 صورا بهحاکم شوند و از این طریع، هویت ححصی  و اشتغا  را ـ که طبع مباحث گذشته 
گیرد ـ حغییر دهند. در این راستا و معاد  با سیستم بانکی در غرب که پـو  را  شک  می مادی

بانـک »باید قادر بر طراحی  حوزه علمیهدارد،  کند و همه را به سجده بر آن وا می حروریزه می
شعح رود  مثابه بهی عقلِی مساجد شهرها و روستاها  باشد به نحوی که به حغذیه« اطالعاا
تقیم را حـأمین به صـراط مسـ احصا ی مردم در حعیین ُسُب  هدایت برای  هنیاز روزمر بپردازد و

ی  مانی، شـیوهدرجاا ای  در حمامی ابعاد حیاا و برای همههای دینی  مشاوره  نماید و با ارائه
هـا و  گونه که امروزه در بانک های زندگی را به آنان بیاموزد. همان ساحت  حطبیع قرآن در همه

های در سطوح ررد و کالن برای فعالیت اقتصـادی سـودآور  ها مشاوره رانه و وزارا اداراا
های مختلف در سـطوح  ی حولید ثروا نیست که پاسخ شود و هی  سوالی در زمینه ارائه می

شدن اهالی محله در مسـجد باعـث  متفاوا را به همراه نداشته باشد. البته در گذشته، جما
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و بسیطی از قبی  حأسـیا کـانون فرهنگـی، ریریـه، صـندوق  های ساده گیری فعالیت شک 
شد امـا  أا و مراسم عزاداری و اطعام و... مییَ اندازی َه  راه سارت درمانگاه، الحسنه، قرض

 ها مربوط به دوران حاکمیت طاغوا و انزوای مذهح از قدرا اجتماعی بود. این فعالیت

 و احکهام سهاختارها   متکفهل « عهائمه جم»متکفل احکام توسعه، « نهاد رهبری». 2/7

 در شبکه معنویت نظماحکام  متکفل «ائمه جماعات»

ی  یکی از سطوح شبکه عنوان بهاما در شرایط فعلی که مکتح به حکومت رسیده، مسجد 
فقیه، بستر را بـرای  های شریفه و دستگاه والیت معنویت باید در کنار نمازهای جمعه و حرم

اوصـاف  مسـنو راهم سازد. در این شبکه، دستگاه رهبری حضور دین در شروناا جامعه ف
هایی است کـه آبرومنـدی نظـام اسـالمی در  مواضا و سیاست احخاذو  جامعه الهیبنیادین 

است و از « گیری جهت»ها در سطح  برابر کفر و نفاق را حأمین کند که این مواضا و سیاست
ای جمعـه نیـز بایـد در سـطح و نمازهـ ائمـه جمعـهشود.  می معین« احکام حوسعه»طریع 

بگیرند که ایـن امـر  عهده بهها را  یت هدایت دانشگاهمسنولحضور پیدا کنند و « سارتارها»
از  مـادیهای علمیه و دستیابی به ظرفیتی است که طبع آن، حکامـ   در حوزه ححو منوط به 

 بلکـهامضـاء نگـردد  عقالیـیادراکـاا  عنوان بـهحکام  معنوی حفکیک نشود و علوم مدرن 
در آن از منزلـت مـذهح  حصـرفدار به حساب آیـد و  ی جهت یک پدیده مثابه بهحکنولوژی 

 مثابـه بهگیرنـد و رـانواده  قرار می ائمه جماعاانیز مساجد و « ُررد»دنبا  گردد. در سطح 
آید که در آن، منزلت زن و مـرد بـر اسـاس پرسـت   سلو  اولیه، حوسط عموم مردم پدید می

 دای متعا  حبیین شد.ر
اسالمی نیازمنِد آن است که سلوِ  رانواده در مساجد بـه  حمدندر واقا حرکت به سوی 

فقیه، قدرا ایمانی که از دستگاه  به نماز جمعه و دستگاه والیت احصا اندام حبدی  شوند و با 
نـوی، مع محبـتالهی دریافت شده، مرّحبًا در آنها دمیـده شـود و جریـان حیـاا ایمـانی و 

نیروهای ایثارگر و وقفی را پرورش دهد و مساجد بستری بـرای فـرار از دنیاپرسـتی و انجـام 
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که  جامعه غربیگرایانه فراهم کنند و ایثار را جایگزین استکبار نمایند؛ بررالف  رفتار آررا
 لذادمد.  اجتماع میدر پیکر  ،در آن، بانک مرکزی قدرا و نیرویی را که از پو  بدست آمده

و  رـورد بر اسـاس سـرمایه رقـم می در آن ارتالف طبقاحی که سبک زندگی غربی ررالفب
جامعـه ، ارـتالف طبقـاحی در نمایـد محرومیت و جه  و اسـارا را بـر مـردم ححمیـ  می

ایمان رـود   همه آزاد رواهند بود حا درجه ،مبنای درجاا ایمان بر وجود ندارد بلکه اسالمی
ی از ردمتگزاری و فداکاری بـرای دسـتگاه الهـی را حجربـه را افزای  دهند و مقیاس جدید

فقیه  ه به دستگاه والیتکنند و جایگاه ردمت رود را از مسجد به نماز جمعه و از نماز جمع
 دهند. ارحقا

توسط والیت م لقه فقیه و جریان قانون  از طریق اسالمی جریان محبت در نظام .7/7

 های علمیه حوزه «بانک اطالعاتِ»قوه مقننه با هدایت 

ی رود، نیـروی ایمـان و  گیری و مجاهده با رفتار و موضا مطلقه فقیهپا منزلت والیت 
های علمیه با منطع و عقالنیـت رـود، قـرآن را در حمـامی  دمد و حوزه را در نظام می محبت

سازند و جایگزین سازمان برنامه و بودجه در سبک زندگی  شرون حیاا اجتماعی جاری می
کادمیک و از طریع بانک اطالعاا رود، به مح  رجوع  مثابه بهشوند و  یغربی م یک مرکز آ

بـه احـراز عـدم  گردند حا بـه جـای اکتفـا حبدی  می ی مقّننه قوهو طرف مشورِا اصلی برای 
بـر  هماهنگی در جامعـه هسـتند ـ علتها ـ که  گذاری مخالفت قوانین با فقه، حمامی قانون

 .گذاری شود نظام بر این مبنا ری  ی مراح  حرکت بگیرد و همه اماساس موافقت با شرع انج
شناسـی روشـن  ایمـان و ارـالق در سـطح جامعهشدن  ا بحث فوق، چگونگی حروریزهب

و همچنـین سـیر حرکـت  و سلو  و اندام و قلح و مغـز آن جامعه اسالمیشود و معنای  می
ارتی مشخص رواهـد نش جامعهگردد؛ یعنی این بحث  حبیین می نظام اسالمی در بلندمدا

پـا در چه بستری جریان رواهد یافـت. کرد که حروری حولید ثروا و قدرا و اطالِع الهی 
شنارتی مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و  سبک زندگی اسالمی از منظر جامعه حا اینجا
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روشن شد در مقاب  سبک زندگی غربی که از طریع شرکت و سیستم بانکی و بانک مرکـزی 
کند و فرهنگ و سیاسـت را بـه حبـا  ازمان برنامه و بودجه، ثروا و سرمایه را حروریزه میو س

دهد، حاکمیت دینی باید ارالق و ایمـان را حرـوریزه کنـد کـه ایـن امـر از  اقتصاد سامان می
فقیه قاب  ححقع  های علمیه و دستگاه والیت طریع رانواده، مساجد و نمازهای جمعه و حوزه

 است.

طراحی سبک زندگی اسالمی م لهوب بهر اسها  شهبکه معنویهت در      آثار  .1

 آن اتال ام و های مختل  بخش

. آثار طراحی سبک زندگی اسالمی بهر اسها  شهبکه معنویهت در حهل مشهکل       4/1

 جامعه زنان اشتغال، اختالط و رفع ظلم از

باید به آن حوجه شود، آن است که با حبدی  رانواده بـه دیگری که برای حکمی  بحث   نکته
های نماز جمعه، جامعه به دو بخ  زنان  مصلیسلو  اولیه و حبدی  آن به اندام در مساجد و 

پشتیبانی بـرای  مثابه بهشود و هویت زنان در رانه حعریف شده و این قشر  و مردان حقسیم می
اری و مادری به شـغ  ند. در این صورا، همسردگیر قرار می جامعه الهیفعالیت مردان در 

یابـد کـه ادبیـاا حـوزه و  زنان حبدی  شده و همان وضـا مطلـوبی ححقـع می  اصلِی جامعه
کردن آن را ندارنـد. در  ادبیاا انقالب از لحاظ مکتبی به آن معتقدند اما هنوز قدرا حروریزه

شـوند  داری( رار  می سرمایهنتیجه، نصف جمعیت از مدار اشتغا  )به حعریف آن در نظام 
های زندگی زنان رواهند شد و ارتالط به شدا کاه  پیـدا  و مردان موظف به حأمین هزینه

رود و فعالیت اجتماعی زنان به امـور مربـوط بـه  کند و بستر بسیاری از گناهان از بین می می
شـتغا  زنـان و شود. البته این بـه معنـای ممنوعیـِت ا ی رداپرستی محدود می ی کلمه اقامه

اسـالمی نـه حنهـا در  حمـدنجلوگیرِی قانونی از فعالیت اقتصادی آنان نیست اما حاکمیت و 
کنـد بلکـه  سـازی نمی داری( فرهنگ جهت اشتغا  زنـان )بـه حعریـف آن در نظـام سـرمایه

نمایـد.  گرفتن در رانه و رانواده و نظام ارحام حشویع میسارتاری، زنان را به قرار صورا به
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شیوه و شک  حضور زن در رانه و رانواده در وضا مطلـوب، ابـدًا مشـابه وضـعیتی  گرچه
ه بلکـه بـا ی ایرانـی جریـان داشـت نخواهد بود که قب  و پا از انقالب اسـالمی در جامعـه

شـود کـه چگونـه مشـکالا و  مباحث بیان رواهد شـد، روشـن می  حوضیحاحی که در ادامه
ی که زنان مسلمان با آن مواجه بوده و هستند، از بین ا های موجود و مظالم گذشته ناهنجاری

 رواهد رفت.

 مثابهه  بهه جایگ ین خُلق حر   و پشتوانه پول اسالمی عنوان به« توسعه خیرات» .2/1

 پشتوانه قدرت پولی کشورها

در برابـر  امـتحبدی  رواهد شد و صـیانت  جامعه مطلوبهمچنین ایثارگری به وصف 
استراحژی رـود قـرار رواهـد داد. در  عنوان بهریراا را   حوسعه کفر و نفاق و حرکت به سوی

ریراا در حمامی سطوح اسـت و نـه     اجتماعی در مکتح اسالم، حوسعهواقا حعریف حکام
شهوا و حرص، موجـح   گونه که حوسعه در نتیجه و همان التزاید. ی ثروا و رفاه دائم حوسعه

 مثابـه بهریـراا   داری اسـت، حوسـعه رمایهی پـو  در نظـام سـ انگیزش اجتماعی و پشتوانه
 ی پو  اسالمی )قدرا کّمی اقتصادی( رواهد شد. پشتوانه

در سبک زندگی اسالمی و تفاوت آن با مهاجرپهذیری در   ها مهاجرتاری د جهت .7/1

 سبک زندگی غربی

باره باید حوجه داشت که نظـام  جمعیت است. در این  یکی از محورهای وضا مطلوب، مقوله
کند و مهاجرا جمعیت از دار  به رـار  و  سّیا  عم  می صورا بهداری در این مقوله  سرمایه

شـهوا اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه   د. اما مبنای این مهـاجرا، اقامـهپذیر از رار  به دار  را می
های کشورهای صـنعتی  ن و حاجران بزرگ و عناصر منثر در حولید باید به سوی پایتختدارا سرمایه

مهاجرا کنند زیرا گردش سرمایه و حولید و حجارا و بازار در این شهرها بیشترین رونـع را دارد و 
هایی که در ظـاهر بـا  فرهنگ که با مهاجرِا ُررده آورد. همچنان بالتبا رفاه بیشتری را به همراه می

 شود. داری سازگار نباشند، موافقت می ی سرمایه مناسباا جامعه
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ای بـرای  کند و دنیا را دار بـالء و زمینـه اما نظامی که مردم را به ارحباط با ردا دعوا می
دانـد، بـه  رالصی از هوای نفا در درون و مبارزه با دستگاه سرطانی ابلـیا در بیـرون می

سازی آنها از رطرهای درونی و بیرونی است و لذا این  کردِن ارتیاراا و مصون دنبا  نورانی
معتقد باشـند و از ظلـم و حجـاوز  انبیانحوه زندگی برای کسانی که جاذبه دارد که به فرهنگ 

متنفر شوند و حاضر به مقابله با نظام طغیـان و ارعـاب و اضـطراب و مبـارزه بـرای نجـاا 
الگـوی رـود بپذیرنـد. چنـین  عنوان بهرا بشریت از این دستگاه ظلمانی باشند و نظام دینی 

ا حاکمیت دینی باید کنند و لذ کسانی با شوق و رغبت ایمانی به کشور اسالمی مهاجرا می
رود را در این راستا حعریف کند و برای پذیرش مهاجران از هر قـوم  در دستگاه مهاجرپذیری

هـایی در  اشـد. در مقابـ ، گروهو نژاد که با این انگیزه به دنبا  ارذ حابعیت هسـتند، آمـاده ب
وامـا دیگـر حابند و مای  هستند حا به ج وجود دارند که زندگی دینی را بر نمی جامعه اسالمی

این امر نیـز بایـد فـراهم شـود. البتـه حعیـین حکلیـِف هـر دو طیـف   مهاجرا کنند که زمینه
هـای گسـترده اسـت.  ریزی ها و برنامـه نامه پایانحولید ححقیقاا و انجام الذکر وابسته به  فوق

در دار  کشـور  ملیشناسی و وحدا  شناسی در رابطه با بیرون، جمعیت عالوه بر جمعیت
ی شهوا حوانسته حمامی اقوام و  گونه که اقامه نیز بر مبنای وحدا ارالقی است. یعنی همان

ز باید به وحدا برساند، نظام اسالمی نی ها را بر محور فرهنگ حوسعه فرهنگ مذاهح و ُررده
 را به محور وحدا حبدی  کند. انبیافرهنگ 

در سهبک زنهدگی    «و پایتخت هاشهر و کالن هاشهر»گیری  شکل در داری جهت .1/1

 اسالمی و تفاوت آن با سبک زندگی غربی

کند زیرا در مباحث پیشین  شهر و پایتخت نیز حغییر می در نتیجه، حعریف از شهر و کالن
شهرها در سبک زندگی غربی، به محلی برای حمرکز سرمایه  نها و کال روشن شد که پایتخت

ربـا، »حر، بـر محـور  شوند و به حعبیر دقیـع افزایِی پو  و گردش مالی بیشتر حعریف می و دائم
شوند و  شهرها ساکن می ها و کالن یابند. لذا ثروحمندان در پایتخت قوام می« حولید و حجارا
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آورد و از  های مـدرن و رـدماا رفـاهی را پدیـد مـی رتانتظاراا باالی آنان، انواع زیرسـا
شـود و  مهـاجرا بـه آن می علـتباعث ایجاد جاذبه در شهر و  مادیرو جما  و جال   این

ها بـرای  حـرین انسـان آورد. در این میـان، حریص های میلیونی را به همراه می حمرکز جمعیت
شـوند و بـرای ححقـع  شـهرها مجتمـا می مندی از سطح باالی رفاه و امکاناا در کالن بهره

 های رفـاه در شـهرها، سـعی و حـالش فراوانـی بـه رـر  رود و حـأمین هزینـه مادیاهداف 
آمای  »ی  ریزی، به وسیله غربی از منظر علم برنامه حمدندهند. البته حمرکز جمعیت در  می

هایی که برای حولیـد ثـروا وجـود دارد،  شود. یعنی با شناسایی فرصت محقع می« سرزمین
های مختلف یک کشور )از قبی  حولید، انرژی، حمـ  و  ریزی برای استفاده از ظرفیت برنامه

های موجـود در اقتصـاد  ها و زیرسـارت علم و...( در هماهنگی با ظرفیت نق ، ارحباطاا،
 ملـیهای دارلی و رـارجی و حسـهیالا  گذاری شود و سرمایه المل  انجام می منطقه و بین

شـوند و  یابد. در نتیجه، مردم حو  این مناطع جما می ها سامان می محور این پروژه و... بر
صـورا،  کننـد. بـه ایـن دگی رود اسـتفاده میسطح زن یحقاهای پدید آمده برای ار از زمینه

ین مناطع بدآب که الو آن گیرد؛ و ثروا و درآمدزایی شک  میحمرکز جمعیت بر مبنای پو  و 
 اشتغا  در آنها موجح دوری از رانواده و... شود. زیاد از مرکز باشند و  و هوا و با فاصله

ی حلـاقتصادمحور نیسـتند بلکـه بـه مها شهر ندگی دینی، پایتخت و کالناما در سبک ز
هـا و  حرین ُرلع ها و ضـّد اسـتکباری حرین عناصـر و مبـارزحرین انسـان برای زندگِی سیاسـی

بـرای شـهادا آمـاده هسـتند. بـه  شـهرها شود و ساکنین کالن میها حبدی   باالحرین بصیرا
آن متناسـح بـا در نظام اسالمی، ثباا چندانی نـدارد بلکـه موقعیـت  همین دلی ، پایتخت

ای قرار گیرد که روند مقابلـه بـا حهدیـد و  کند. یعنی پایتخت باید در نقطه حهدیداا حغییر می
السـالم بـرای  گونه که امیرالمنمنین علیه ی آن را حسهی  کند همان جانبه الزاماا وسیا و همه

مدینـه بـه کوفـه حهدید اصلی، پایتخت حکومت اسالمی را از  عنوان بهمقابله با دستگاه معاویه 
منتق  کردند. بنابراین اهالی پایتخت در سبک زندگی اسالمی، باید کسانی باشند که کمتـرین 
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را داشـته باشـند و در رـط مقـّدم  و بیشترین انا با مرگ و عـالم بـرزخ و قیامـت حعّلع به دنیا
مراکز لجستیکی  مثابه بهشهرها نیز باید  . کالنقرار بگیرند ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بارزهم

ها و مراکـز پژوهشـی را در رـود  برای پایتخت و همانند رطوط بعدِی جبهه باشند و دانشـگاه
کادمیک از نرم جای دهند و ححلی  ی فرهنگـی  افزارها ارائه کننـد و چهـره افزارها و سخت های آ

ی ی اقتصادی رواهند داشـت و بـه مراکـز داشته باشند. اما شهرهای کوچک و روستاها وجهه
که همانند سـبک  برای صنعت و کشاورزی غیرمتمرکز حبدی  رواهند شد. در نتیجه به جای آن

جامعـه شک  بگیـرد، هویـِت « ححصی  و اشتغا »زندگی غربی، هویت شهروندان بر اساس 
 یابد. به دستگاه الهی سامان می حقربو  حعبدو اعضای آن بر اساس  اسالمی

ر پایتخت، جمعیت زیادی در آن ساکن نخواهد شد رغم وجود حمرکز سیاسی د البته علی
زیرا جمعیت کمی هستند که همواره برای دفاع از اسالم حا سرحّد شهادا آمـادگی دارنـد و 

در شـهرها( و پشـتیبانی اقتصـادی ) بخ  زیادی از جامعه، به پشـتیبانی فرهنگـی )در کالن
  جمعیـت پایتخـت و کننـد. بنـابراین بـرای کـاه می شهرهای کوچک و روسـتاها( اکتفـا

نخـواهیم بـود بلکـه بـررالف  سارتاری و زیرسارتی شهرها، نیازمند قانون و بررورد کالن
آلودگی هوا و آب و راک، کاه  عمر و انواع  دلی  بهوار در شهرهای مدرن ـ که  حمرکز دیوانه

طبیعـی و متعـاد   صـورا بهآورد ـ مـدیریت جمعیـت و حمرکـز آن  ها را در پی مـی بیماری
عصـر  حضـرا ولی عام نایحهای شریفه و مح  سکونت  پذیرد و بر محور حرم صورا می

شهرها و پایتخت در وضا مطلوب نبایـد جمعیتـی بـی  از  شود. در نهایت، کالن حنظیم می
 یک میلیون نفر داشته باشند.

می و دی در سبک زنهدگی اسهال  شدن تمرک  اختیارات نسبت به امور ما شکسته .5/1

 تمرک  اختیارات در امور معنوی ایجاد

شـود و  داری ایجـاد می اساسًا در مدیریت نظام اسالمی، حمرکـز بـر مبنـای دیـن و دیـن
دینـی و  حقایعریاضت در آن، از سنخ ریاضت روحی است حا درک و شهود انسان نسبت به 
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ه شک  سازمانی و متمرکز ارحباط او با دستگاه الهی افزای  پیدا کند. در نتیجه، امور معنوی ب
متمرکز و  نیمـه صـورا بهشود اما مدیریِت امور دنیوی از حمرکز رـار  شـده و  مدیریت می

گردد؛ بررالف سبک زندگی غربی که حمرکز در آن بـر اسـاس دنیاپرسـتی  کارگاهی اداره می
است و بـرای زنـدگی دنیـا از مـدیریت  مادیشک  گرفته و ریاضت در آن، از سنخ ریاضت 

سـاده و در سـطح  صـورا بهکند اما با امور روحی و معنوی،  تمرکز و سازمانی استفاده میم
های  در احـزاب، شـبکه حنـوعنماید. در همین راسـتا،  ها بررورد می فرهنگ ها و ررده اقّلیت

به نحوی کـه در سـبک زنـدگی غربـی  حلویزیونی و رادیویی، مطبوعاا و سایر امور سیاسی
ها  هحلباید در شهرهای کوچک و روستاها و م حنوعندارد بلکه حکّثر و  ضرورحی جریان یافته،

ـ کـه موجـح سـلح  مـادیجریان پیدا کند حا بتوان با جلح مشارکت عموم، از حمرکزگرایی 
شود ـ جلوگیری کرد. در واقا اگر جامعه و حکومت دینی بر مبنای حوحید  ارتیاراا مردم می
در آن ایجاد رواهد شـد کـه  مکتح و مشیبیعتًا یک متعا  استوار شده، طو پرست  ردای 

یابد. لذا قب   الله است اما این وضعیت در دوران ظهور و عاَلم رجعت ححقع می همان حزب
حـاکم اسـت امـا ایـن  جامعـه دینـی، گرچه یک مشی بر )عج(عصر از ظهور حضرا ولی

بک زندگی غربـی و گونه که در س یابد. همان حاکمیت در قالح چند حزب بروز و ظهور می
داری در قالح دو یا سه حزب  ی جهانی هستند، مشی سرمایه در کشورهایی که قطح حوسعه

شود  باعث می« بانک اطالعاا»البته دهد.  به حاکمیت رود ادامه میچندین دهه است که 
ها  حرین عقالنیت زنی و گردش اطالعاا به وجود بیاید و برای پایین بستر وسیعی برای گمانه

 ای برای حضور و مشارکت در نظام فراهم شود. یز زمینهن
شـود ـ  ها و مـدارس و... مربـوط می ی حوزیا اطالعاا نیز ـ کـه بـه دانشـگاه در عرصه

متغیر اصلی قـرار  مثابه بهشود؛ یعنی ارحباط با طبیعت  بررالف سبک زندگی غربی رفتار می
انسانی اصالت دارد. لذا در سیسـتم  یابد بلکه روابط افزارها محوریت نمی گیرد و سخت نمی

کند و علوم پایه مانند فیزیک و ریاضی و زیست  بندی علوم حغییر می آموزشی مطلوب، طبقه
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اولویت ندارد بلکه علوم اجتماعِی مبتنی بر دین، واجد اهمیت محوری رواهد بود حا عمـوم 
شوند ـ بتوانند هـر  می بهترین نیروی کنترلی در یک نظام مردمی محسوب عنوان بهمردم ـ که 

گونه ظلم و حجاوز و محرومیت را حشخیص دهند و با آن مقابله کنند. در حناسح با این روند، 
ی آمار قیمت پـو  و  شود زیرا در وضا موجود دائمًا به ارائه می تحو نظام آماری کشور نیز م

ها بـر مبنـای  و شارصهشود و استانداردها  پردارته می مادیارز و کاال و بازار و سایر شرون 
ی او ،  ها در درجـه گردد اما در وضا مطلوب، آمار و اعداد و ارقام و شارصه می معینرفاه 

ها و وضعیت ایمـانی آنـان و ایجـاد بسـتر هـدایت از کـودکی و نوجـوانی حـا  ناظر به انسان
 ها و ردماا در این جهت رواهد بود. ی انواع کمک میانسالی و پیری و ارائه

التزایـد و  فروکاسـتن از رفـاه دائم دلی  بـهدیگر باید به این نکته حوجه داشت کـه  از سوی
حرین زنـدگی را  شود حا ارزان های مربوط به آن، نظام اسالمی قطعًا موفع می کاه  بار هزینه

در کشورهای دیگر، برای رهایی از فشـار زنـدگی  بخ  بزرگی از فقرابه ارمغان بیاورد و لذا 
ای دسـت رواهـد یافـت کـه  به آن رو رواهند کرد و نظام جمهوری اسالمی به جاذبه مادی

کـه شکسـتن حمرکزهـای  کنـد؛ همچنان مستضعفین عاَلم ـ و نـه ثروحمنـدان ـ را جـذب می
گـاهی، ُبعـد دیگـری از  سیاسی و فرهنگی در وضا مطلـوب و فـراهم آوردن بسـتر آزادی و آ

حوجهی بـه رفـاه معقـو  و  داد. البته این به معنای بی ی نظام اسالمی را حشکی  رواهد جاذبه
زیستی و بازگشت به دوران قب  از رنسانا نخواهد بود بلکـه بـدان معناسـت کـه بایـد از  به

به دستگاه الهی  حقربی بهتری برای  در طبیعت و حولید حکنولوژی نوین، زمینه حصرفطریع 
شـود و در  ز طریع عقالنیت محقـع میفراهم نمود. دستیابی به این هدف در عصر غیبت، ا

و  «های جدید ها و حعاد  در روابط اجتماعی با نظم ححو »، «فهم از دین یارحقا»سه سطِح 
 کند. ، ظهور و بروز پیدا می«در طبیعت با حولید حکنولوژی جدید حصرف»
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ریه ی تمهدن    پیبه معنای  «وضع م لوب»طراحی سبک زندگی اسالمی در  .5

 اشاره به ال امات علمی آنو  نوین اسالمی

گونه که  البته دستیابی به این سبک زندگی ممکن است بی  از یک قرن زمان ببرد؛ همان
سیصد سا  حـالش فکـری و  بی  ازداری و سبک زندگی برآمده از آن، حاص   نظام سرمایه

پا  دفعی به وجود نیامده است. صورا به مادیکار مداوم است و حوانمندی فعلِی این نظام 
ی احکـامی از قبیـ  نمـاز و روزه و  گیری سبک زندگی بر اساس ارحباط با ردا و اقامـه شک 

ها، نگاهی آرمانی اسـت  های علمیه و دانشگاه حج و جریان آن در رانواده و مساجد و حوزه
وضا مطلوب گاه ناظر بـه دوران ظهـور حضـرا  لبتهکند. ا را حشریح می «وضا مطلوب»و 

 عام نوابی  َلم رجعت است و گاه به عصر غیبت و حکالیفی که بر عهدهو عا )عج(عصر ولی
دینی قب  از ظهور قرار گرفتـه، اشـاره دارد کـه ایـن سلسـله  حمدنامام زمان مبنی بر حشکی  

کند حـا حکلیـف عقالنیـت،  بحث، به وضا مطلوب در معنای دوم آن پردارته و لذا سعی می
ه طراحی سبک زندگی اسالمی باید بر اساس حوس  بـه منطع و حفّقه را روشن کند. زیرا گرچ

و استضـائه از آیـاا و روایـاا انجـام شـود امـا  )عج(عصـر ساحت مقـدس حضـرا ولی
شود و این بزرگواران ناچارند حا با حکیه به منطع و  وحی ناز  نمی عام نوابهرحا  به قلح  هب

دی بپردازنـد و از ایـن طریـع، ی ه عقالنیت رود، به استضائه از قرآن کریم و احادیث ائّمه
 دینی قرار دهند. امتراهی نورانی را پی  پای 

نگهری و انحهالل آنهها در     ضرورت نقد و بررسی من ق انت اعی و من ق مجموعه .4/5

 من ق جدید

ی طّی این مسیر در دوران کنونی، آن است که هم منطع قب  از رنسانا  الزمه و شارصه
نگری( نقد شـوند و هـر دو در  )منطع انتزاعی( و هم منطع بعد از رنسانا )منطع مجموعه

گردند و با قرار گرفتن آنها در جایگاه حبعی و فرعی، منطع نـوین  منح نظام عقالنیت جدید 
 کمیت یابد.بر دو منطع قبلی حا
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( حجیت، معادلهه، مهدل  برآمده از آن ) توانمندی فلسفه نظام والیت و سه من قِ .2/5

 نق ه شروع حرکت برای ساخت تمدن نوین اسالمی عنوان به

الهاشـمی حولیـد  الله سید منیرالدین حسینی به نظر ما این منطع حوسط مرحوم عالمه آیت
شناسـی و فلسـفه را بـر  ا حرـوریزه کنـد و معرفتشده و قدرا آن را دارد که ارالق و ایمان ر

بر اسـاس ایـن  1اساس حعّبد و پرست  ردای متعا  )و نه متن آیاا و روایاا( سامان دهد.
و « شناسـی جامعه»ای که برآمـده از آن اسـت، جـدو   منطع و روش حولید حعریف و معادله

های کـالن و  و سیاسـت انداز پدید آمده که روش حولید چشـم« الگوی حنظیم برنامه»جدو  
کنـد. همچنـین جـدو   ارائه می ملیالمللی و  های حوسعه را در سه سطح جهانی، بین برنامه

االمتیاز و  االشـتراک، مابـه نیز بر همین اساس حولیـد شـده و بـا حرسـیم مابه« روش ححقیع»
یر االرتالف رود با روش ححقیع غربی، حوانسته بر حوانمندی روش موجـود و حتـی مسـ مابه

 روی آن در طو  سالیان آینده حفّوق یابد. پی 
در حـوزه را رقـم زد و یـک بانـک بـزرگ  ححـو حوان  با این ابزارهای علمی است که می

ی ابعاد آن پدید آورد کـه قـدرا  اطالعاحی در این نهاد مقدس را برای مدیریت نظام در همه
حـا دولـت و مجلـا را دارا ی سطوح جامعه از افراد و اصـناف  منطقی برای مشورا به همه

شـود  زیرسارت علم اصـو  باعـث می عنوان به« یتحج»باشد. همچنین حکام  در مفهوم 
، امـت»پیـدا کنـد؛ بـه نحـوی کـه اسـتنباط احکـاِم  استضائه از قرآن و روایاا ارحقـا سطح

را در پی بیاورد و موجح همکاری سازمانِی هزاران فقیه بـرای اجتهـاد در « حمدنحکومت و 
حولید علـوم کـاربردی در »وعاا مورد نیاز نظام اسالمی شود. در این صورا، هدایِت موض

                                                           
شد و مبنای فهم رطاباا قـرار گرفـت، که علم اصو  فقه نوینی بر اساس این منطع حولید  البته پا از آن .6

باید بابی جدید در فقه ایجاد نمود که بیاناا شارع پیرامون عقالنیت را مورد مداّقه قرار دهـد و محصـو  
مند را به چارچوبی برای اصالح علوم عقلی حبدی  کنـد. امـا حـا پـی  از نیـ  بـه ایـن  این بررسی قاعده

مالزم با اشـکا  دور رواهـد  اثباا مباحث عقلی، یاا برای رّد یامرحله، هر گونه استفاده از آیاا و روا
 بود.
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یابد و بـه حبـا آن،  گیرد و اسالمیِت معادالا ححقع می در ارتیار مکتح قرار می« ها دانشگاه
شـود. یعنـی  در قالح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فراهم می اداره کشورامکان حولید مد  

شود و مدیران نظام آن را به  بر آن سوار می ملتطراحی رواهد شد که یک  ای ماشین پیچیده
کننـد.  های حوسعه که از دین استخرا  شـده، هـدایت می اندازها و برنامه سوی اهداف چشم

ححقع سبک زندگی اسالمی به یک عقالنیت بسیار گسترده و یک ِررد اجتماعی پیچیده  پا
های  شد و پرست  و حعّبد را در منطـع و فلسـفه و فلسـفهنیازمند است که از حفقه برراسته با

در علم اصو ، ابواب فقه را گسترش دهـد. در صـورا  ححو مضاف جاری کند و با ایجاد 
جامعه، بـه   عنوان سلو  اولیه بهحواند  مندی از این عقالنیت و منطع است که رانواده می بهره

مغز متفکر  عنوان به حوزه علمیهشود و   متصفقیه  مساجد و نمازهای جمعه و دستگاه والیت
مثابـه قلـح  به مطلقه فقیـهدر جایگاه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و والیت  جامعه دینی

 .سازی عم  کند در حمدن ی نظام اسالمی حپنده

 در طراحی سبک زندگی اسالمی «انتقالدوران » و« وضع م لوب»تفاوت  .6

ای اسـت کـه ابعـاد یـک زنـدگی نـورانی را  مطلوب و آینـدهی از وضا کلاین یک نمای 
اسالمی در دستور کار نظـام مبـارک  حمدنو برای ححقع  مدادهد و باید در بلند حوضیح می

مباحـث بـه ایـن نکتـه رـواهیم پردارـت کـه بـرای   جمهوری اسالمی قرار گیرد. در ادامـه
ان ححمی  شـده ـ و رـرو  از مدرن بر جه حمدنگرفتن از زندگی ظلمانی ـ که حوسط  فاصله

ای باید حرکت را آغـاز کـرد.  وضا موجود و مهندسی دوران گذار )وضا انتقا ( از چه نقطه
شود  زیرا در وضعیت فعلی، حولید نیاز و ارضاء آن از بیرون مرزها به نظام اسالمی ححمی  می

در حالی است  دهد. این قرار میو استقال  فرهنگی و استقال  اقتصادی را در معرض رطر 
های سیاسـی و  انقالب اسالمی به استقال  سیاسی دست پیدا کرده و حولید نیاز در عرصه که

گیرد؛ به نحـوی کـه بـر مبنـای مقاومـت، دکتـرین  امنیتی و دفاعی در درون کشور انجام می
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جدیدی در این سه عرصه شک  گرفته و به برری کشورها صادر شده است. حا  باید معلوم 
ی مبارک در بخ  سیاسی چگونـه در بخـ  فرهنـگ و اقتصـاد جریـان  این حجربهشود که 

یابد و سیر ررو  از ظلماحی که سبک زندگی غربی رقم زده و حرکت بـه سـوی زنـدگی  می
پـذیرد حـا دسـتاوردهای  ای صـورا می اسالمی حرسیم شده، به چه شیوه حمدننورانی که در 

این طریـع حرـوریزه شـده و بـرای اندیشـه و راه سیاسی نظام مبارک جمهوری اسالمی نیز از 
 حضرا امام )ره( امنیت نخبگانی فراهم آید.



2 
قدرت، »بیان عناوین سبک زندگی اسالمی در سه تئوری تولید 

مربوط و ضرورت ارائه عناوین  «وضع مطلوب»در  «اطالع، ثروت
 «انتقال دوران»به 

 غربی «تِثروت، اطالع، قدر»تولید  سه تئوری ازاجمالی  بندی جمع .4

غـرب  حمـدنی اجمالی به مباحـث گذشـته، سـبک زنـدگی اقتصـادی در  در یک اشاره
 حولید کاال در کاررانه :الف ؛بندی است ر محورهای ذی  قاب  جما)حروری حولید ثروا(، د

سـه شدن سرمایه در  روریزهح :ب افزار( )نرم ها ها حوسط شرکت کاررانه  و اداره افزار( )سخت
 عنوان بـه «ربا، الگوی حولید، حجارا» :ج. «های حوسعه برنامه» و «بانک» ،«شرکت» سطِح 

 در حولید ثروا.سه رکن اساسی 
و « آزادی»ی  مقولـه نیـزری حولیـد قـدرا( موجود )حرـو حمدندر سبک زندگی سیاسِی 

گونه که کاررانه متکف  حولید کاال  مانشود و ه ی افراد و جامعه مطرح می گسترش نفوذ اراده
ی آزادی  کننـده حأمین سیاسـی،  در عرصـهنیـز شـد، مطبوعـاا  حوسط شرکت اداره می و بود

 بـر اسـاس رسـند، بـه قـدرا می احزابهنگامی که شوند.  حوسط احزاب اداره می هستند و
بندی از نیازهای  با جما که این امر پردازند های حوسعه می برنامه به شده ی حدوینها استراحژی

رواست و  البته شود. محقع می سازمان برنامه و بودجه مناطع مختلف و ارزیابی آنها حوسط



162  سبک زندگی 

 شود می حشخیص داده و نیازهای آنها در زمان انتخاباا حوسط ستادهای انتخاباحی مردم  اراده
آرای  طالبـاا،با طرح شعار بر محـور ایـن م شده حوسط آنها احزاب و کاندیداهای معرفی و

حصمیم مـردم در قالـح  رسند. در نتیجه، به قدرا می و کنند را به سوی رود جلح می مردم
های مردم بـه  طور که در حروری حولید ثروا، سرمایه آید؛ همان به گردش در می آرای عمومی

 آمد. گردش در می
گاهی و علم غرب )حروری حولید اطالع( حمدندر سبک زندگی فرهنگِی  موضوعیت  نیز آ

 لیـد و حوزیـا و مصـرفحو ، دانشگاه و مراکز علمـی و پژوهشـی،که حوسط نهاد مدرسه دارد
در ارتیـار بخـ   در بازار و مکانیزم عرضـه و حقاضـا شود. البته حقاضای منثر اجتماعی می

 ارائـه به مراکز علمـی از سوی صاحبان ثروا های ححقیقاحی رصوصی است و لذا سفارش
داند و کثرا ارحبـاط بـا  دار زندگی را محدود به این دنیا می که قشر سرمایهآنجا از  و شود می

اکم بر ی شهواا به جهت ح  دهد، حوسعه هدف رود قرار می مثابه بهبازی با آن را  دنیا و عشع
د، مراکزی . متناسح با این رونشود می« دار جهت»شده و حولید علم ححقیقاا علمی حبدی  

ها و صدها نوع سـرگرمی  پارک ها و سینماها و ها و کنسرا قبی  کابارهشهواا از   برای حخلیه
گسـترده آنهـا را  صـورا به، ی ایـن شـهواا آینه مثابه بهها نیز  گیرند و رسانه شک  می متنوع

  عرصـهکنند. در نتیجه، این سبک زندگی در  می رسانی دهند و پیرامون آنها اطالع پوش  می
یابد و  ارحقا مادیت روحی و ذهنی و جسمِی انسان از نظر شود حا وضعی فرهنگ، موجح می

 نیـروی انسـانی در جهـت حأثیربا ایجاد حغییر در روابط و پسند اجتماعی، سرعت و دقت و 
حولیـد ثـروا بهینـه شـود. لـذا بـرای  ی آنها ارتراع، اکتشاف، رالقیت، نوآوری و در نتیجه

رهایی از سارتارهای سبک زندگی غربی که در رفتار نظام و زندگی مردم حضور پیـدا کـرده 
الگوی انتقا  که چگونگی رـرو  از وضـا  وضا مطلوب و سپا مهندسی است، طراحی

 کند، ضروری است. معینموجود را 
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در  و هدایت ایثار قرار دادن دستگاه الهی به معنای مبناجلب علم و قدرت از  .2

 استکبار در تئوری قدرت مادی ی آن با خُلقجایگ ین قدرت الهی وتئوری 

باید روشن شود که در سبک زندگی اسالمی، رآی مـردم در چـه مسـیر و مقصـدی  حا 
ی معنویـت مطـرح شـد و لـذا  گیرد. در مباحث پیشین، حوضیحاحی پیرامـون شـبکه قرار می

د به سمت و سوی عناصری هدایت شـود کـه در ایـن شـبکه پـرورش قدرا سیاسی نیز بای
 صـورا بهشـود بلکـه  آورِی آرای عمومی به نحو مسـتقیم انجـام نمی اند. در نتیجه، جما یافته

حوان به روند متداو  در دموکراسی شرقی  پذیرد. برای حقریح به ذهن می غیرمستقیم صورا می
ر و کشاورز متمرکز بود. اما انتخاباا در نظام اسـالمی اشاره کرد که انتخاباا آن، بر قشر کارگ

زیـرا نظـام اسـالمی،  انـد پـرورش یافتهمساجد  هایی متمرکز شود که در انتخاب انسان باید بر
دستگاهی ارالقی است و بنـابر مباحـث گذشـته، ارـالق در مسـجد حولیـد شـده و حرـوریزه 

نتصـابی ـ کـه حوسـط بزرگـان دینـی یـا بایـد از شـک  ا ائمه جماعااشود. بنابراین حعیین  می
 شود ـ رار  شده و در معرض انتخاب مردم گذاشته شود. های مربوطه انجام می دستگاه

البته در شرایط کنونی، مردم حا حدودی در حعیین امام جماعت مسجد منثرند و لذا دیده 
مردمی بدان  حأثیرشود که برری مساجد پررونع هستند و برری دیگر رونقی ندارند. این  می

علت است که در فرهنگ شیعه، عدالت یکی از شرایط امام جماعت معرفی شده و این امـر 
در معرض نظارا عمومی است و اگر متدّینین به هر دلیلی احساس کنند که امـام جماعـت 
عاد  نیست، به او اقتدا نخواهند کرد؛ بررالف اه  حسّنن که وصف عدالت را جزء شـرایط 

ائمـه شـیعه نسـبت بـه   کننـد. لـذا فرهنـگ موجـود در جامعـه سوب نمیامام جماعت مح
منـد شـود؛ یعنـی احـراز  و نق  عموم در حعیین متصّدی این منصـح بایـد قاعده جماعاا

گیرد و از سوی دیگر حنفیـذ ـ کـه  قرار می آرای مردمعدالت امام جماعت مسجد در معرض 
ت ـ به حمامی مناصح موجود در جمهوری محدود اس در حا  حاضر حنها به منصح ریاست

عالوه بر کسح آرای عمومی، از سوی  ائمه جماعااشود حا  ی معنویت حعمیم داده می شبکه
اسـالمی  حمدنفقیه حنفیذ شوند. این نمایی از حروری قدرا الهی برای ححقع  دستگاه والیت
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ارالقـی مطـرح  حزب ایمانی و عنوان بهالله  حزب اساس آن،ی بلندمدا بود که بر  در آینده
های علمیـه اسـت. جلـح مشـارکت عمـوم در ایـن مـد ، بـا  شود و راستگاه آن، حوزه می
نسـبت بـه  فقیـه ولیشود و با حنفیـذ  ها واقا می هحلدر م ائمه جماعااگیری برای حعیین  رآی

گردد. سپا پانصد یا هزار امام جماعتی که مدیریت مساجد یک شهر را  منتخبان حکمی  می
اند، از میان رود حعداد دیگری را متناسح با قوانینی که در آینده حدوین رواهد  رفتهبر عهده گ

بـاالی نظـام  جمهور و سایر مناصـح رده کنند حا مجلسی برای حعیین رییا شد، انتخاب می
گیرد و بر کشور حاکم گـردد. الله در نهاد مساجد شک  ب ایجاد شود و به این صورا، حزب

ک  غربـی و شود اما نه به ش مشخص می آرای عمومیم اسالمی با در نظا حاکمه پا هیرت
 ححـزبغوغاساالری و حبلیغاا حخریبی و غیرارالقی کـه از فرهنـگ  لذامستقیم.  صورا به

 گیرد، از میان برداشته رواهد شد. نشأا می

خهانواده،  »ه بهه  رمشهاو  بهرای ارائهه  هدایت افکار عمومی از طریق بانک اطالعات  .7

ههها در  جههایگ ین رسههانه ،در سههبک زنههدگی اسههالمی «نهادهههای دولتههیاصههناف، 

 م لوب وضع

ها در سبک زندگی غربی، بـا  در موضوع حروری اطالع و عقالنیت نیز گفته شد که رسانه
از اربار و ایجـاد فضـای غوغاسـاالرانه، افکـار عمـومی را بـه گمراهـی  راصهای  حرکیح

بانـک »اسالمی و سبک زنـدگی دینـی،  حمدن کشانند اما در وضا مطلوب و برای ححقع می
ی مشـورا پیرامـون  به وجود بیاید حـا بـه ارائـه حوزه علمیهباید حوسط « ی اطالعاا حوسعه

حا امور ُررد فردی و رـانوادگی بپـردازد و  اداره کشورحمامی ابعاد حیاا از موضوعاا کالن 
و مبتنـی بـر دیـن محقـع  از این طریع، هدایت افکار عمومی در یک سارتار بسیار گسترده

های  مشـاوره  ی اطالعاا و ارائـه قیع و پیچیدهشود. در نتیجه، این بانک با حجزیه و ححلیِ  د
ظرفیت رشِد ارتیاراا آنان، نقـ   اصناف و نهادها و ی ایمانِی اشخاص و متناسح با درجه

آنها را  ها رواهد شد و مدیریت محوری در پسند اجتماعی رواهد داشت و جایگزین رسانه
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رسانی و برای حعمیع کمک  رواهد گرفت. اما پا از انجام اطالع عهده بهرسانی  برای اطالع
های این بانک که مساجد ک   ها موضوعیت ندارند بلکه افراد و اصناف به شعبه فکری، رسانه

 1کشور هستند، مراجعه رواهند کرد.
رار  و نمـای  آنهـا در دارـ   لذا در حبادالا فرهنگی، اموری از قبی  وارداا فیلم از

ای کـه در حمـامی شـرون زنـدگی رـود بـه  دهد زیرا جامعـه موضوعیت رود را از دست می
ها و کاالهای فرهنگـی رـارجی  استغنای معنوی رسیده، نه حنها رط فرهنگی رود را از فیلم

ابط زشتی که رو ییه و نقد آنها بپردازد و با افشاگیرد بلکه قدرا دارد حا به ححلی  و حجز نمی
 مادیو پرورش  مادیفرهنگ یافته، پوچی ها و سایر محصوالا فرهنگی جریان  در این فیلم

 البته در دوران انتقا ،افتد، نشان دهد.  به راه می های هالیوودی بنگاهر از چندگاه حوسط که ه
ی  جـهبودآوری پیچیده نیازمنـد اسـت بـا  های سنگین و فّن  که به بودجه ملیهای فارر  فیلم

هـایی کـه در  سـازی، فیلم ی فیلم بـا شکسـتن حمرکـز در عرصـه ودولتی سارته رواهد شد 
حوسط مردم قابلیت سارت رواهند یافت و به مسائ  اسـتان و  نیز حر قرار دارند سطحی پایین

ی هنـر در وضـا مطلـوب، رویکـرد رـود را از  فلسـفه مـاپردارت. اشهر و منطقه رواهند 
زی به هنر زبانی حغییر رواهد داد و موسیقی نیـز جایگـاه امـروزین سا حصویرمحوری و فیلم

بلکـه آوای  ورد نیاز عموم نخواهد بـودعمده م صورا بهرود در زندگی را نخواهد داشت و 
 روش انسانی جایگزین آن رواهد گردید.

ی و رفتن تمرک گرایی در امور ماد تئوری تولید ثروت در وضع م لوب: از بین .1

ههای جدیهد بهرای تولیهد      مهندسهی  سهاز  ، زمینه«نیاز و ارضاء»تِ تغییر ماهی

 تکنولوژی عبادت

فرهنـگ در  یـک ررده عنوان بـهباید حوجه داشت که در سبک زندگی غربی، امور معنوی 
گیـری  صـورا حخصصـی و پیچیـده پی هو دنیـوی بـ مادیحاشیه قرار دارد و حأمین نیازهای 

                                                           
های مشاوره در آموزش و پرورش و آموزش عالی و... وجـود دارنـد امـا  البته در وضا موجود نیز دستگاه .6

 شود. انجام می مادیها بر اساس هویت ححصی  و اشتغا   این مشاوره
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ی و معنویت و امور ارالقی وارد متن زندگی مردم گرای شود. اما در وضا مطلوب، آررا می
گرایی و امور ارالقـی کـاماًل پیچیـده  های دقیع و حخصصی، آررا ی مشاوره شده و با ارائه

ی ردماا در این زمینه، ساده شده و از حمرکز  و ارائه مادیرواهد شد و بالتبا، نیاز و ارضاء 
ونق ، انرژی،  ک از موضوعاا مسکن، حم مثا ، اکنون برای هر ی عنوان بهشود.  رار  می

های عریض  ای حأسیا شده که شام  دستگاه ی جداگانه رانه صنعت، کشاورزی و... وزارا
اسـالمی،  حمـدنپـردازد امـا در  متمرکز به حأمین این نیازها می صورا بهشود و  و طویلی می

شـد. مـثاًل بـه جـای  غیرمتمرکز اداره رواهد صورا بهحمامی این امور حوسط یک دستگاه و 
ها متر مکّعح یا سیلوهای بـزرگ کـه چنـدهزار حـن  سارت سّدهای عظیم با ظرفیت میلیون

های کوچک سـارته رواهـد شـد و  کنند، هزاران سّد و سیلو با ظرفیت گندم را نگهداری می
شـود.  و... در پـی  گرفتـه می و پاالیشگاه همین روند در حأمین آب و برق و گاز و ارحباطاا

ی کاالهـا و رـدماا را افـزای   شده لبته روشن است که حکنولوژی غیرمتمرکز، قیمت حماما
رواهد داد اما در مقاب ، با ححقع عدالت اقتصادی و حغییـر الگـوی حوزیـا ثـروا، قـدرا 

ی  نیز بـه ایـن نکتـه اشـاره شـد کـه حوسـعه 1یابد. در مباحث گذشته ررید عموم افزای  می
جویی در مقیاس حولیـد بـر ضـّد اشـتغا  و کرامـت انسـانی  حکنولوژی و احوماسیون و صرفه

عـدم  دلی  بـهآورد امـا  شـده را در پـی مـی است؛ یعنی گرچه حولید انبوه، کاه  قیمت حمام
ندان اسـت و محرومیـت ، این ارزانی عماًل به نفا ثروحمهای مردم میان حوده قدرا ررید در

 شود. داری، بر دیگر طبقاا ححمی  می یک اص  در نظام سرمایه مثابه به
ها با هدف شکستن حمرکزی است که بر محور دنیـا و شـرون  در واقا احخاذ این سیاست

های  شود که رسـارا می مادیمربوط به آن شک  گرفته زیرا حمرکز بر دنیا موجح پیچیدگی 
شـدن حمرکـز در حکنولـوژی، حـأمین امـور  ود آورده است. اما بـا شکستهبزرگی را به همراه ر

 ینـه را بـرای حولیـد حکنولـوژِی دنیوی نیز از پیچیدگی رار  شـده و سـاده رواهـد شـد و زم
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به حبا نیاِز  و دنیوی مادیطلوب، نیازهای در وضا م ؛ یعنیرقم رواهد زد عبادا متناسح با
 شد. رواهندعبادا و دستگاه معنویت حعریف 

مـدیریت صـنایا مـادر بـه  دوران انتقـا در ابتدا برای دسترسی به این هدف بلندمدا، 
 مـادیو دستیابی بـه منـافا  ححزببخ  دولتی واگذار رواهد شد اما نه دولتی که بر مبنای 

یافته در آن مّتکی اسـت؛  ی معنویت و عناصر پرورش روی کار آمده بلکه دولتی که به شبکه
طلح که ایثارگرانه و با الگوی مصرف انقالبـی و کمتـرین هزینـه و  هاداعناصری زاهد و ش

« وقـف»ی بخ   شوند. صنایا متوسط نیز به وسیله باالحرین راندمان به ردمت مشغو  می
، جـایگزین بخـ  حعـاونی در شـک  غربـی و دوره انتقا شود زیرا بخ  وقف در  اداره می

های شخصـی بررـوردار اسـت  رمایهبخ  رصوصی نیز کـه از سـ 1شرقی آن رواهد شد.
زیسـتی  ی دستیابی به سود، به فعالیت در موضوعاحی بپردازد کـه رفـاه و به حواند با انگیزه می

که همانند روند متداو  در سبک زندگی غربی، حاکم بر  کند اما به جای آن مردم را حأمین می
و صنایا ها  لذا هدایت قیمتحابعی از آنها رواهد بود.  عنوان بهبخ  دولتی و حعاونی شود، 

شود و هدایت اشتغا  حوسط بخ  وقف و ریراا و حبّرعاا  به بخ  دولتی سپرده میمادر 
در ارتیار بخـ  رصوصـی قـرار  سازی رفاه معقو ( )بومیزیستی شود و هدایت به واقا می

 ؛شـود در وضا مطلوب، به بخ  وقـف منحصـر می« مالکیت حقوقی»همچنین  گیرد. می
زیرا مالکیت حقوقی به معنای حفکیک مدیریت از مالکیت کـه زیربنـای حعریـف از شـرکت 

یک عقد جائز که بر محور اشـاعه در  مثابه بهغربی قرار گرفته، با اقتضائاا شرکت اسالمی )
اسالمی، مالکیت حقـوقی حنهـا در  حمدنمالکیت مبتنی شده( در حعارض است. بنابراین در 

حـوان  شـود چـرا کـه طبـع احکـام شـرعی در وقـف، می ارته میبخ  وقف به رسمیت شن
                                                           

داشتن مردمـی بکـار  کردن و راضی نگه سوپاپ اطمینان است و برای آرام مثابه بهبخ  حعاونی در غرب،  .6
انـد امـا حعـاونی در بلـوک  داری قـرار گرفته رود که ححت فشار ارتالف طبقاحِی ناشی از نظام سرمایه می

ُبـرد و بـا سـلح  شرق همانند کلوروزها، نهادی شبه دولتی بود که از سوبسـیدهای حـاکمیتی بهـره می
 کرد. ی حولید را نابود می دم، انگیزهمالکیت از مر
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مالکیت را از مدیریت حفکیک کرد و ارتیار مدیریتی را به متوّلی وقـف سـپرد و او نیـز بایـد 
 نامه عم  کند.  طیع وقف

در نتیجه، حمامی حسهیالحی که در سبک زندگی غربی بـه بخـ  رصوصـی ارتصـاص 
المـا  در ارتیـار بخـ  دولتـی قـرار  کـه بیت ا اینشود کم یابد، به بخ  وقف اعطا می می
از نتایج این روند جدید آن است که حبلیغاا کاال و ححریک عموم به مصرف کنـار گیرد.  می

شود و جریان ُرلع اسراف در جامعه که ناشی از حولید انبوه و فروش باال و سـود  گذاشته می
و اقتصـاد دهـد  ان ُرلـع انصـاف میود را به جریـو جای ر رود آور است، از بین می سرسام

ساسًا نظام اسالمی ذاحًا نظامی مردمـی بـوده و هـدف از ا واقعا حوسط مردم اداره رواهد شد.
و  اکـرم نبیکـه  رغم آن رو و علـی حشریا اوامر و نواهی، رشد ارتیاراا عمـوم اسـت. از ایـن

اا برحرنـد، امـا از حمـامی مخلوقـ  ایمان قرار دارند و از همـه  ی هدی در باالحرین درجه ائّمه
بندگان دعوا شده حا برای ارحباط با ردا همان افعا  و مناسکی را به جای بیاورنـد و همـان 

و در پیشگاه الهی از آنها استفاده کرده  حجدر نماز و روزه و  اکرم نبیالفاظی را بکار ببرند که 
ضراا معصومین حشـریا گونه نبوده که غیرمعصومین از مناسکی که برای ح است. یعنی این

حر ایمان و عقالنیت و قدرِا عموم باعث شود که مناسـک  بهره بمانند و سطح پایین شده، بی
دیگری برای آنان حشریا شود. بنابراین حوزیا ارتیاراا و اطالعاا و ثروا در نظام اسالمی 

هر سـطح از ای کاماًل عادالنه و مردمی است و مکانیزم آن به نحوی طراحی شده که زمینه بر
جا که منمنین بـرای کسـح  اراده برای عموم فراهم است. در واقا از آن یرشد ارتیار و ارحقا

کننـد و نیـازی بـه حجـاوز و حعـّدی بـه  قدرا و علم و... با دستگاه الهی ارحبـاط برقـرار می
د گاه به دنبا  سلطه بر مردم نخواهد بو ارتیاراا و مقدوراا دیگران ندارند، قشر حاکم هی 

ها و امور دفـاعی و امنیتـی و  ها از کشاورزی و صنعت و ردماا حا رسانه بلکه حمامی بخ 
نباید در کانا  فرهنگ  آرای عمومیسیاسی، ماهیتی مردمی رواهند داشت. لذا بیان شد که 

و امتیازرواهی و معامله قرار گیرد بلکه باید بر محور ارالق و در مسجد حروریزه شود  ححزب
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و  امـتی  روز شـدِن معرفـت و بصـیرا در عرصـه برای به با ردای متعا  به منشأحا ارحباط 
های فرهنگـی و اقتصـادی  اسالمی حبدی  گـردد و همـین رونـد در عرصـه حمدنحکومت و 
 جریان یابد.

 سبک زندگی اسالمی با سبک زندگی شرقی های شاخصه تفاوت شاره بها .4/1

شدن آن بر بخ  رصوصی در  و حاکم کشور ادارهآنچه پیرامون جایگاه بخ  دولتی در 
را ایجاد کند که چنین راهکاری به معنای نفی  حصوربیان شد، ممکن است این  دوران انتقا 

ی حصـورمالکیت رصوصی و مشابه بـا روش بلـوک شـرق در مـدیریت اسـت. امـا چنـین 
، بـر احکـام فقهـِی در وضـا مطلـوب وابـط اجتمـاعیافزارهـا و ر زیـرا نرم ؛نادرست است

های علمیه مبتنی رواهد شد و مالکیت مردم بر اموا  رود محفوظ رواهـد مانـد امـا  رساله
ای که در سبک زندگی غربی جریـان  مردم و دوری از اسراف گسترده مادیکاه  انتظاراا 

از بین بـرود. همـین رونـد در دارد، موجح رواهد شد حا گستردگی بازار در شک  مدرن آن 
افزارها بایـد از حالـت متمرکـز  سیاست و فرهنگ نیز باید جریان پیـدا کنـد و سـخت  عرصه

رار  شده و حجزیه شوند و حمرکز به اموری منحصر شود که ارحباط انسان با رـدا را حـأمین 
اسـالمی مطلـوب نیـز بـه نحـوی پیچیـده و  حمـدنکنند. حتی ارحباط انسان با انسان در  می

استفاده از این پیچیدگی بر ارتیاراا و امـوا  و  بتوانند با سوء ای عدهمتمرکز نخواهد بود که 
 رویکـردی مبتنـی بـر فقـه بـوده و افزارهـا افکار مردم مسلط شوند و فساد کنند بلکه این نرم

 مردمی رواهند داشت. حعادلی و

به الگهوی   دستیابیخروج از جریان نیاز و ارضاء به سبک زندگی غربی و ضرورت  .2/1

رقابهت بها    در وضع م لهوب و  تحقق سبک زندگی اسالمی ؛ برایوت اسالمیتولید ثر

 بازارهای ربوی غربی

اسـالمی( بیـان شـد،  حمـدنبنابر نکاحی که پیرامون بخ  اقتصادی در وضا مطلـوب )
ی اقتصاد، فقـدان یـک سـبک جدیـد در زنـدگی  شود که مشک  اصلی در عرصه روشن می
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مـالی کـه بـر محـور   حی از قبی  پو  اسـالمی، شـبکهوالنمونه، مق عنوان بهاقتصادی است. 
الحسنه ـ و نه ربا ـ حعریف شده باشد، الگوی جدیـد بـرای حولیـد و حوزیـا و مصـرِف  قرض

ثروا، الگوی جدید برای حولید و حوزیا و مصرِف کاال، الگـوی جدیـد بـرای حجـارا و... 
نسبت به ایـن موضـوعاا هنوز طراحی و مهندسی نشده و حوانایی برای حبیین موضا مکتح 

ی حاکمیت پدید نیامده است. لذا طبع مضـمون یکـی از بیانـاا حضـرا امـام  در عرصه
بزرگترین هدیه به مستضعفین عاَلم  مثابه بهرمینی )ره(، طراحی اقتصاد اسالمی و ححقع آن، 

است. در نتیجه، حا زمانی که نظام اسالمی به سبک زندگی غربی در بخ  اقتصاد و شهواا 
اسالمی و الگو شدن برای  حمدنی جاری در آن مبتال باشد، حرکت در مسیر  ارالق رذیله و

 های بزرگی دچار رواهد شد. اسالمی به چال  امت

شدن در برابر ایـن  به عبارا دیگر حبعیت از حولید نیاز و ارضاء آن به سبک غربی و حسلیم
اسالم است.  امتو صدور آن به  روند، بزرگترین مانا در برابر طراحی سبک زندگی اسالمی

اما زمانی که جریان نیاز و ارضاء از دار  کشور شک  بگیرد، استقال  سیاسی و فرهنگـی و 
کند. در این صورا، پو  اسالمی به قـدرحی دسـت رواهـد  اقتصادی قابلیت ححقع پیدا می

ی اقتصـادی ها شود حا مراکز و قـدرا کند و موجح می یافت که با دالر و یورو هماوردی می
گونه که امروزه و در  جهان به رایزنی و مذاکره با نظام جمهوری اسالمی نیازمند شوند؛ همان

مسائ  منطقـه، نیازمنـد  ح کنند که برای  های جهانی اعالم می ی سیاسی، ابرقدرا عرصه
گیرد کـه  مذاکره با نظام اسالمی هستند. این دستاورد سیاسی بزرگ از این حقیقت نشأا می

های سیاسی و امنیتـی و دفـاعی دسـت  ام اسالمی در عم ، به دکترین جدیدی در عرصهنظ
ن های سیاسی و امنیتی و دفـاعی جهـا ها استقال  پیدا کرده و به دستگاه یافته و در این بخ 

صرفًا به ارحباط گسترده و قتصادی و سیاسی و فرهنگی غرب ارو سلطه  از ایننیازمند نیست. 
ها به  گردد بلکه عام  اصلِی این حسّلط، دستیابی ابرقدرا آنها با دیگر کشورها باز نمی تنوعم

نـوین و  حمـدنصـاحبان  عنوان بـهسبک زندگی جدید است که باعـث شـده ایـن کشـورها 
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ها در حمامی ابعاد رود را نیازمند رابطه بـا آنهـا  ملتی آن شنارته شوند و حمامی  صادرکننده
ی مرکزی به جهـان  های پیشین از یک نقطه حمدندهد که  ها نیز نشان می نحمدبدانند. حاریخ 

ســازی، بـر ســایر  حمدنقـرار گــرفتن در جایگـاه  دلی  بــه رـاصشـدند و نــژادی  صـادر می
یافتند. امروز نیز امریکا و اروپا صاحح حنها سـبک زنـدگِی موجـود بـر  ها غلبه می حاکمیت

کنند و همین مسأله است که باعث شـده  نیا صادر میی زمین هستند و آن را به سرحاسر د کره
 حا بیشترین میزان ارحباط با حمامی کشورها را داشته باشند.

حواند صرفًا از طریع برقراری ارحباط با دنیا قدرا رـود را افـزای   پا هی  کشوری نمی
بک سازی است، دستیابی به سـ حمدندهد بلکه عام  اصلِی قدرا برای نظامی که به دنبا  

گونـه کـه الگـو شـدن جمهـوری  هاسـت؛ همان ملتزندگی جدید و الگو شدن برای سـایر 
ها، ایران  ی آن در این بخ  سابقه ی سیاسی و امنیتی و دفاعی و نوآوری بی اسالمی در عرصه

های امنیتی و دفاعی کشور با  را به یک ابرقدرا حبدی  کرده و این در حالی است که دستگاه
های نظامی آنها ارحبـاطی ندارنـد. همچنـین کـه  ی ابرقدرحها و سازمانهای جاسوس سرویا

سیاست دارلی و سیاست رارجِی نظام اسالمی بررالف سبک زندگی سیاسـی در غـرب، 
حابد بلکه راهبرد رود را بر مبنای حع  ها را برنمی ملتمعامله بر سر منافا مردم ایران و سایر 

معناسـت و  ی سیاست جهـانی بی که در عرصه اییبنو باط  و صدق و کذب استوار کرده؛ م
 .پذیرد اکم آنها را نمیعرف سیاسی ح

در سبک زندگی غربی « درمان»بر الگوی سالمت از اولویت  حاکم تغییر جهت .5

 در سبک زندگی اسالمی «بهداشت»اولویت  به

هـا معکـوس  های دیگر از جمله بهداشت و درمـان و حغذیـه، ضـریح اولویت در زمینه
ی اهمیت قرار دارد و پرهیـز  اهد شد زیرا در سبک زندگی غربی، حغذیه در باالحرین درجهرو

شود عوارض ناشـی از ایـن نـوع  و حعاد  هی  موضوعیتی در آن ندارد و در مقاب ، سعی می
ی غیرمتعاد  مورد درمان قرار بگیـرد و لـذا بهداشـت و پیشـگیری عمـاًل بـه حاشـیه  حغذیه
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حغذیـه در  وگیـری اسـت  بهداشـت و پی  طلوب، اولویت اصلی بـارود. اما در وضا م می
د. همچنان که حجویز داروها به نحو یکسان گیر قرار می سوم ی دوم و درمان در درجهی  درجه

انجام نخواهد شد بلکه با دستیابی به پزشک اسالمی، داروها متناسح با سطح ایمانی افـراد 
 شود. می معین

؛ جایگ ین الگوی کشاورزی نیمه ه صنعتی الگوی نیمه ر اسا ساخت شهرها ب .6

 شهرسازی به سبک زندگی غربی

های شهری در سبک زندگی غربی صرفًا بـر  در موضوع مسکن، حقسیم اراضی و زمین
مبنای سکونت است و سایر نیازهای شهروندان در مناطع دیگر حولید شده و به شهر منتق  

ش حقسیم اراضی باید کاًل حغییـر کنـد و بـه نحـوی گردد. اما در وضا مطلوب، این رو می
انجام شود که در کنار سکونت، نیازهای کشاورزی و دامدارِی ساکنین نیز قابلیـت حـأمین 

هایی که برای سکونت مردم ارتصاص  داشته باشد؛ یعنی در کنار میزان مشخصی از زمین
شـود. لـذا  می معـیننیـز  هایی در کنار آن برای کشاورزی و دامـداری و... یابد، زمین می

نشینی موضوعیتی ندارد و ایجاد فضای سبز برای حفریح مـردم، جـای رـود را بـه  آپارحمان
زیست  زایی با حفاظت از محیط کشاورزی در نزدیکی مح  سکونت رواهد داد و اشتغا 

 ـ صـنعتی نیمه صـورا بهاسالمی  حمدنهمراه رواهد شد. لذا حقسیم اراضی در شهرهای 
ای از نیازهـای ضـروری بـه  ای بایـد در مـورد مجموعـه اورزی است و هر منطقهکش نیمه

رودکفایی برسد حا از این طریع، حمرکز در کشاورزی و دامداری که برای سودآوری باشد، 
ححرکی متداو  در میان شهرنشـینان  شکسته شود. همچنین با کاه  حمرکز در شهرها، بی

ی کشـاورزی و دامـداری در سـطح کارگـاهی، از  از بین رواهد رفت و با ورود به عرصـه
ححرک بدنی مناسبی برروردار رواهند شد و بـه همـین دلیـ ، ورزش در شـک  مـدرن و 

هایی مقّدس که در شرع بـه آنهـا  مصنوعی آن ضرورحی نخواهد داشت و فضا برای ورزش
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 حوصیه شده، فراهم رواهد شد.

یه ئعلت تشکیل قوه قضها  ،میسر دنیا در وجدان عمو بر تنازع و تکالب رفع .3

 کوچک و چاالک در سبک زندگی اسالمی

ها به سـوی دسـتگاه قضـا ناشـی از  در امور قضایی نیز باید حوجه داشت که سی  پرونده
پیچیدگی در امور دنیوی است و لذا با کاه  پیچیـدگی و حمرکـز در ایـن عرصـه و افـزای  

ای کوچـک و  قضـائیه  قـوهمرحفـا شـده و  ها ظرفیت ایمانی و حمرکز معنوی، بسیاری از نزاع
 چاالک پدید رواهد آمد.

شهدن   علوم دانشگاهی و پیچیده سازیِ علت ساده ،سازی زندگی مادی ساده .8

 در سبک زندگی اسالمی دینیعلوم  و پیچیدگیِ تکثر موجب ،زندگی معنوی

ای و  رشـته هـای میان سازی زندگی در دنیا اقـدام شـود، دان  هنگامی که برای ساده پا
دهند و ارضاء نیـاز را  را از چندین ُبعد مورد بررسی قرار می مادیهایی که یک نیاز  حخصص

کنند، به حاشیه رواهند رفت و بالتبا حکنولوژی حجزیه رواهد  حر می مداوم پیچیده صورا به
متمرکـز،   شهر از طریـع چنـد کاررانـه ک کالنای حأمین لبنیاا مورد نیاز یشد و مثاًل به ج

کارگـاهی ـ و نـه  صـورا بهآیـد حـا حـأمین ایـن نیـاز  دهها کارگاه حولید لبنیاا به وجـود می
شـود کـه ایـن نحـوه از شهرنشـینی مشـابه زنـدگی در  حصورای ـ انجام شود. شاید  کاررانه

ز رنسانا رواهد شـد امـا هنگـامی کـه در ایـن موضـوع روستاها و بازگشت به دوران قب  ا
نامه حولید شود، روشن رواهد شد که در شهر مطلوب، حمرکز و پیچیدگی از بین  هزاران پایان

گیرد و حولیـد حکنولـوژی متمرکـز بـر ایـن اسـاس  رود بلکه بر محور معنویت شک  می نمی
های نمـاز مصـالد جـاما و یابد. این در حالی است که در وضا موجود، مسـاج سامان می
نماز جمعه و   ای یکبار و فقط برای اقامه هفتهمند از نشاط و رونع نیستند بلکه حنها  جمعه بهره

مـامی شوند. اما در وضا مطلوب، ح اجتماع منمنین حبدی  می ح برای دو حا سه ساعت به م
رد بررسـی مساجد باید به مسجد جاما منعکا شده و مـو  مسائ  یک شهر از طریع شبکه
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گیری شـود و سـپا در کـ  شـهر مـنعکا گـردد. در ایـن  قرار گرفته و پیرامون آن حصـمیم
از سادگی و بساطتی که امروز به آن مبتالست، رار  شده و با دستیابی  حوزه علمیهصورا، 

ای را رهبری رواهد کرد به نحـوی کـه سـرنخ  به منطع جدید، مراکز ححقیقاحی بسیار پیچیده
کادمیـک و عقالنـی از شـبکهها را بدست گیرد و پشت اربردی در دانشگاهحولید علوم ک   یبانی آ

 معنویتی که حوضیح آن گذشت، انجام دهد.

 سهبک زنهدگی   در سبک زندگی اسالمی بها  «تشکیالت و سازمان»تفاوت بیان  .4

اوصهاف، موضهوعات و گهردش    »در سهه سه      «وحهدت نسهبت  »جریان ) غربی

 «(عملیات

ی سازمان و حشکیالا و امور اداری در سبک زندگی غربی گفتـه شـد  اما پیرامون مسأله
افزارها قرار گرفته و لذا کرامـت  های انسانی حابعی از حکنولوژی و سخت که ارتیاراا و اراده

وحـدا »ی  ی منطع و ریاضیاحی است که حوانایِی مالحظه شود. این نتیجه انسانی پایما  می
د و لذا در طراحی مجموعه، قهرًا منافا یک قشر بـر منـافا عمـوم غلبـه پیـدا را ندار« نسبت

 صـورا بهافزارها و  کند. اما در نظام اسالمی، حشکیالا و سازمان بـا محوریـت سـخت می
شود بلکه این مقوله، یک ارگانیزم و موجـود زنـده اسـت کـه هماننـد  مکانیکی حعریف نمی

بـا  مهـمرامت انسـانی بایـد در آن حفـظ شـود و ایـن انسان دارای روح و عقالنیت بوده و ک
را « وحـدا نسـبت»ی  شود که قـدرا مالحظـه استفاده از منطع و ریاضیاحی که ممکن می

گـردد؛  بـاز می« اوصـاف»داشته باشد. بر ایـن اسـاس، سـطح او  از ححلیـ  سـازمان بـه 
.. منتسـح گونه که در ححلی  فرد نیز به او وصف عـدالت، شـجاعت، فسـع، حـرس و. همان

اوصاف حمیده منتهی شود که بـرای ححقـع آن  ییعنی حرکت سازمان باید به ارحقا شود. می
کردن آنها نیازمندیم و دسـتیابی بـه حعـاد  نیـز  و هماهنگ« حعاد  بین موضوعاا»به ایجاد 

 و قوانین ررد در ححقع فرآیندها است.« نظم»وابسته به رعایت 
ی مشخص و دقیقی در  ستانی را در نظر گرفت که روّیهحوان بیمار برای حقریح به ذهن می
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آن دارد که دسترسی به ایـن وضـعیت، از « درمان»بیماری و « حشخیص»بیمار و « پذیرش»
)حکنولوژی( متناسح با روند پـذیرش و « ابزار»و « امکاناا»و « نیروی انسانی»مدیریت بر 

در سـطح او  و « دش عملیااگر»گیرد. در نتیجه، هنگامی که  حشخیص و درمان نشأا می
در سطح دوم به دقـت محقـع شـود، آبرومنـدی سیاسـی و فرهنگـی و « حعاد  موضوعاا»

اقتصادی را برای این بیمارستان به ارمغان رواهند آورد؛ یعنی مراجعاا مردم به آن افـزای  
 شـوند و درآمـد بـاالیی ای و پزشکان حاذق جذب این مرکـز می یابد، کادر درمانی حرفه می

ی این سطوح  گردد. لذا ابزار محاسباحی و مفاهیم و منطقی که بتواند همه برای آن حاص  می
وصف سـازمان و حشـکیالا رواهـد  ی)وحدا نسبت( برساند، موجح ارحقا را به وحدا

ها و  شد و مقیاس مدیریت در نظام را بر یک ریاضیاا دقیع استوار رواهد کرد. اما سـازمان
نتوانند محاسباا رود را بر این اساس سامان دهند، نه حنهـا  اگرمی در نظام اسال حشکیالا

شـوند حـا روحانیـت و  اسالمی نخواهند بود بلکـه موجـح می حمدنقادر به حرکت به سوی 
 طلبی و ناکارآمدی متهم شوند. متدّینین به قدرا

قیع باید به منطع و روش ححشدن، کاربردی  اسالمی برای به عبارا دیگر، علوم انسانِی 
مّتکی شود و یک دستگاه محاسباحی و استداللی برای ححقع عدالت الهی ارائه کند و آن را به 

گونه که رعایت شـرایط برهـان در  ی عینیت حبدی  نماید؛ همان یک امر حکرارپذیر در صحنه
شود و زمینـه  مباحث نظری، موجح انتقا  مفهوم به غیر و اقناع دوست و اسکاا رصم می

رعایـت  دلی  بـههای علمیه شیعه  کند. لذا حوزه های بعدی فراهم می یع و حدقیعرا برای ححق
 علـتاند حـا اسـتدال  رـود بـر  علم اصو ( همواره قادر بودهبا مندی در فهم از متن ) قاعده

انتساب احکام مستنبطه به شارع مقّدس را در معرض بحث و بررسی دیگـران قـرار دهنـد و 
ین نیز قدرا پاسخگویی و دفاع از روش اجتهاد را داشته باشند. حتی در مقاب  کفار و منافق

ی ححقع دیـن  ی فهم از دین منحصر شود بلکه باید در عرصه این مشی مبارک نباید به عرصه
یت فتوی در احکام عمـ  حجو مدیریت نظام اسالمی نیز جریان پیدا کند و عالوه بر احراز 
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مند شـود و ارحبـاط رفتـار یـک  شارع نیز قاعدهفردی، انتساب عملکرد یک نظام به رطاباا 
منطقی و استداللی احراز گردد. در همین راستا  صورا بهقدرا اسالم،  یحاکمیت با ارحقا

نکاحی که در این سلسله مباحث بـرای حبیـین وضـا مطلـوب و چگـونگی رـرو  از وضـا 
اسـت کـه از  ، مبتنی بـر منطـع نظـام والیـتشود میی انتقا  مطرح  موجود و طراحی دوره

الهاشــمی در جهــت  حسینی ســیدمنیرالدین اللــه عالمــه دســتاوردهای بــزرگ مرحــوم آیت
 رود. کردن نظام اسالمی به شمار می حروریزه

هها و   کشهی، تخریهب زیرسهاخت    نسل» دکترین دفاعی غربی مبتنی بر نفی .40

 ومردمهی   و جهایگ ینی آن بها جنهگ    «ههای کشهتار جمعهی    استفاده از سال 

 تکنولوژی غیرمتمرک  مبتنی برجوانمردانه 

ی  بر اساس آنچه گذشت، دکترین دفاعی در وضا مطلوب نیز متناسح با سیاست حجزیه
 رـود  و جامعـهی مردم برای دفاع از شـهر شود و حمام حکنولوژی و کاه  حمرکز طراحی می

سـالح ظـاهرًا شوند. این روش همانند وضعیت جاری در امریکا نیست که آزادی  مسّلح می
شود؛ بلکه حسلیح عمـوم  ها می برای دفاع شخصی است اما عماًل موجح بسیاری از جنایت

و آموزش نظامی به آنها در وضا مطلوب برای دفاع از کشور بـا محوریـت نیـروی زمینـی و 
انجام یک جنگ شرافتمندانه و ارالقی است. این در حالی است که دکترین دفاعی در غرب 

ها استوار شده و در ابتدا با ماشین جنگـِی دشـمن  کشی و حخریح زیرسارت بر اساس نس 
گیـرد کـه باعـث  شود بلکه با محوریت نیروی هوایی، نوعی از بمباران را پـی می روبرو نمی

آوارگی آنان شود و در نهایت آنها را از نظام حاکم جدا  ودم ها و کشتار مر نابودی زیرسارت
کنـد کـه در یـک  از دکترین نظامی است زیرا انسـانیت حکـم میحرین نوع  کند. این ظالمانه

شمن پردارته شود و نه کشتار جنگ نظامی، بی  از هر چیز باید به مقابله با ماشین جنگِی د
 کند. هایی که معیشت آنها را حأمین می و حخریح زیرسارت مردم

نـدارد زیـرا نظـام  گر معنـا های مخـوف و سـرکوب در دکترین امنیتی نیز استفاده از دستگاه
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ی  غربی از مخالفان حرسی نـدارد و حنهـا بـا کسـانی کـه قصـد مقابلـه حمدناسالمی بررالف 
کند. لذا محور دکترین امنیتی در نظام اسـالمی،  آمیز با حاکمیت را دارند، بررورد می رشونت

 عهـده بهتـی مردم هستند که نق  اصلی را در مقابله با شایعه، فتنه، کودحا و انواع رطـراا امنی
 های امنیتی نیز ساماندهی مردم در این عرصه است. دستگاه  هگیرند و وظیف می

 با محوریت کنگره عظیم حهج، « وحدت با جهان اسالم» و« استکبارستی ی» .44

 محور سیاست خارجی در سبک زندگی اسالمی عنوان به

د ثروا )به همچنین سیاست رارجی در وضا مطلوب، اقتصادمحور نخواهد بود و حولی
متغیر اصلی در دیپلماسی قرار نخواهد گرفت زیـرا  مثابه بهداری(  حعریف آن در نظام سرمایه

و کفـار و منـافقین در  اشـقیاگیری از  منمنین و هدایت و دست ارحقای ظرفیتگونه که  همان
موضوع محوری معرفی شد، همین راهبرد در سیاست رارجی نیـز  عنوان بهسیاست دارلی 

و  حـج  رجی در وضا مطلـوب از حرکیـح بعثـهرو دستگاه سیاست را یابد. از این میجریان 
منـافقین،  هـدایتگیری در برابر کفـار و  موضا ح شود چرا که م وزارا رارجه حشکی  می

است و در طو  سا ، در قالـح عمـره حـداوم پیـدا  حجی مسلمین در موسم  همای  ساالنه
هـا و اقـوام و مـذاهح و نژادهـای  تملیاسـالم و  امـتکند. یعنی یک ارحباط دائمـی بـا  می

و  حسّنن شود وحدا با اه  یوجح انسجام بیشتر شیعیان و ارحقاگیرد حا م مختلف شک  می
ی بررورد جهان اسالم بـا کفـار حربـی و  ، نحوهدر مقاب  کفر جهانیافزای  قدرا اسالم 

در سیاست رارجی مطلوب،  کفار غیرحربی را حعیین کند. پا متغیر اصلی و محور اساسی
حـج حغییـر کنـد و از وضـعیت    لذا باید رویکرد فعلـی در بعثـه است و حجی عظیم  کنگره

و برگـزاری  فرصتی برای حرویج و حبلیغ فرهنـگ مـذهح مثابه بهصرفًا  حجموجود که در آن، 
 شود، فراحر رود. قلمداد می چند همای  محدود
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آنهها از سهل ه    روجمردمی و خه  صورت به ها خبرگ اری ها و رسانه مهندسی .42

 داری نظام سرمایه

ی جهانی جریان دارد، حولید ربر و انتشار آن  در موضوع ربر و ربرگزاری آنچه در صحنه
این روند، حواطن آنها بـر کـذب و  با است که شهورو م معینحوسط چند ربرگزاری  در جهان

 جـاری اسـالمی امـتو می کشور اسـالد. لذا این روش نباید در دار  یاب دروغ افزای  می
شود بلکه حولید و انتشار ربر و ربرگزاری در وضا مطلوب باید بـا محوریـت مـردم ححقـع 

افزاری حجزیه شده و در متن جامعه و  افزاری و نرم ها از ُبعد سخت یابد. در نتیجه، ربرگزاری
بـرای اطـالع از گیـرد حـا ربـر در وضـا مطلـوب بـه ابـزار حاکمیـت  در میان مردم قرار می

ای برای حوجیـه  پذیری حبدی  گردد و نه وسیله یتمسنول ارحقای ظرفیتهای سیستم و  ضعف
و مردمـی  منثرهمچنان که ربرگزاری نظام اسالمی باید با حضور اشکاالا و فریح عموم. 

های ربـری جهـانی بپـردازد و هـدایت افکـار  در اقصی نقاط جهان، به هماوردی با شـبکه
 ومین و مستضعفان و آزادگان جهان را به دست گیرد.عمومِی محر

عنوان محهور انتقهال معهارف حقهه و معهارف       ههدایت نشر و توزیع کتاب ب .47

 و مفید انسانی

حوانـد  روانی نیز باید حوجه داشت که این مقوله ابزاری است که می پیرامون کتاب و کتاب
از طریع مفاهیم و ادبیاا رود، جامعه را در مسیر هدایت کمک کند یا آن را در راه ضاللت 

در احکـام  کتاب رـط قرمـزی  ، در مقولهمحمد و آ  محمدقرار دهد. در واقا بر اساس فقه 
د دارد که نه حنها بایـد در دارـ  کشـور از چـاپ و کتح ضاّله وجو حرمت نشر به نام فقهی

ای متناسـح بـا ایـن کتـح در سراسـر جهـان  انتشار آن جلوگیری کرد بلکه بایـد بـه مقابلـه
های الزم  پردارت. در مورد کتبی که حاوی مباحث عقالنی یا حجربی هستند نیز باید بررسی

کـه حکلیـف  به نحوی ی مطرح نمودقیقانجام شود حا بتوان در این زمینه نیز اظهار نظرهای د
 د.شوجامعه در قبا  آنها روشن 
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 در طراحی سبک زندگی اسالمی «انتقال دوران»و  «وضع م لوب»تقاوت  .41

آرمانی ذکر شد که بخشـی از  حمدنی پیرامون سبک زندگی مطلوب و کلحا اینجا اصولی 
از آن ناشــی از و فرهنــگ قرآنــی و روایــی ریشــه داشــت و بخشــی « ادبیــاا وحــی»آن در 

و روش استفاده از آنها در « حجارب بشری»بود و بخ  دیگری از آن به  1«عقالنیت جدید»
پردارت. البته در این سلسله مباحث، حنها به حغییر جهت در حروری حولیـد  نظام اسالمی می

های  ثروا و قدرا و اطالع و استدال  بر آن پردارته شده و اال طّی مسیر فـوق بـه بررسـی
سطح فهم از دین،  یای پیچیده نیاز دارد حا با ارحقاه های متعدد و دکترین نامه قالنی و پایانع
و معـادالا کـالن در  «احکـام حعـاد »استنباط شود و مبنایی برای حولیـد  «احکام حوسعه»

در بخ  مد  اداره قرار گیرد. همچنین روشن است کـه  «ها احکام نظم»ها و حعیین  دانشگاه
وی این زندگی آرمانی و وضا مطلوبی که در نکاا فوق حوصیف شـد، ممکـن حرکت به س

جانبه طراحی شود؛ یعنی حا زمانی کـه  دقیع و همه صورا به «انتقا   دوره»که  نیست مگر آن
قدرا و ثروا و اطالع رار  شد، قهرًا بسـتری بـرای   توان از سبک زندگی غربی در عرصهن

شود بلکـه جریـان نیـاز و ارضـاء در  اسالمی ایجاد نمی دنحمحولید نیاز جدید و دستیابی به 
، از رار  بر نظام اسالمی دیکته رواهد شد. البته اگر امکان دسترسی مادیی حکام   عرصه

که برگرفته از حکامـ  معنـوی باشـد  مادیمستقیم به معصوم وجود داشت، راه نی  به حکام  
روشن بود اما در عصر غیبت، ررو  از وضا موجود حنهـا از طریـع درگیرشـدن عقالنیـت 

 و حولیـد حکنولـوژی جدیـد غیرمعصوم )فقاهت( با عقالنیت مدرنیته و انحـال  آن در رـود
بـه سـوی  حـوان ها )ال الـه( اسـت کـه می گردد و به حعبیر دیگر حنها با نفی طاغوا می میسر

 الله( حرکت کرد. ردای متعا  )االپرست  

                                                           
نگری و  که جایگاه جدیدی بـرای منطـع مجموعـه است منطع نظام والیت، «عقالنیت جدید». منظور از 6

 .شود کند و بر این دو منطع حاکم می منطع انتزاعی حعریف می
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تئهوری حاکمیهت    دلیل به «انقالب سیاسی»از  «انقالب فرهنگی»ضرورت تأخر  .45

   «تولید علم»بر  «اختیار»

 ،گـذار و انتقـا   ررو  از وضا موجود و طراحـی دورهپی  از ورود به بحث چگونگی 
حوانـد چنـین مضـمونی داشـته  ن آنهـا میکه اولی پرس  پاسخ داده شود دومناسح است به 

اگر جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی و دارای اهداف دینی است و دین اسـالم نیـز : »باشد
کرده، پا چرا با  معینها را  دین راحم، راه نجاا و سعادا بشریت در حمامی زمینه عنوان به

های دینی در جامعه  گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی، احکام و ارزش
پاسخ به این سوا ، منوط به فهِم ایـن حقیقـت اسـت کـه پـا از « سازی نشده است؟ پیاده

 نـوابو  اری به دست غیرمعصومین یعنی فقهـاد ، پرچم دین)عج(عصر غیبت حضرا ولی
محصو  عقالنیِت غیرمعصوم، دارای سیر حطّور و  عنوان بهامام زمان افتاده و لذا فقاهت  عام

جوید. در همین راستا  می حقربرشد و حکام  است و با ادبیاا وحی برابر نیست بلکه به آن 
محدود بـوده اسـت و  «حعیین حکلیف فرد»ها پا از آغاز غیبت کبری، به  مدافقه شیعه حا 

، حاکمیـت و امـتاحکـام » حنها پا از حشکی  نظام اسالمی بـوده کـه ضـرورا اسـتنباِط 
رغم  های علمیه حبدی  شده است. بنابراین علـی پدید آمده و به موضوع امتحان حوزه« حمدن

ی معصـومین و حبیـین حمـامی ابعـاد  و حبیین و حفسیر قرآن حوسـط ائّمـه نبوااعتقاد به رتم 
  حشریا الهی حوسط آن ذواا مقّدس، حقیقت علـم وحیـانی و رطاناپـذیر در ارتیـار هـی

ی هـدی و بـر اسـاس  گیرد بلکه غیرمعصـومین بـا اسـتمداد از ائّمـه غیرمعصومی قرار نمی
نی و الهـی نزدیـک شـوند و بـا حوانند به این ادبیـاا نـورا ظرفیت روحی و عقالنی رود می

 فهم رود از دین، از امتحاناِا هر عصر عبور نمایند. یارحقا
حضـرا  عـام نـوابحوسـط  مـدنحو حکومـت و  امتاکنون احکام  به همین دلی ، هم

، )عج(عصـر ی حضرا ولی هراصهای علمیه استنباط نشده اما با عنایاا  عصر و حوزه ولی
ی الهی به حضرا امام )ره( و مقام معظم رهبری الهام  دینی و وحدا کلمه امتراه حشکی  

و القاء شده و به یک وجـدان عمـومی حبـدی  گشـته امـا ایـن وجـدان عمـومی بـه فرهنـگ 
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ی حبدی  نشده است. یعنی مدیریت قیام و سپا راهبری نظام حوسط حضـرا امـام حخصص
مـدرن و سـبک زنـدگی غربـی،  حمـدنی  رمینی و مقام معظم رهبری در مقابلـه بـا سـلطه

اعجازآمیز محقع شده اما عقالنیت و فرهنگی که موجح استنباط احکام آن شود و  صورا به
م جاری سازد، پدید نیامده است. به نظر ما منطقی این مدیریت نورانی را در سارتارهای نظا

اللـه سـیدمنیرالدین  که بتواند این رأل علمـی را برطـرف کنـد، حوسـط مرحـوم عالمـه آیت
هـای انقـالب  الهاشمی حولید شده و همزمان بـا مـدیریت میـدانِی مسـائ  و چال  حسینی

کادمیک نیز برای آن فراهم آمده است اسالمی، پشتوانه . پـا ایـن اشـکا  کـه: ی علمی و آ
رهبران انقالب اسالمی نباید قب  از حولید فرهنگ متناسـح بـا قیـام رـود، دسـت بـه قیـام »

های ایـن فرهنـگ همزمـان بـا  که از نظر عینـی، پایـه مردود است زیرا عالوه بر آن« زدند می
حرکت انقالب اسالمی حولید شده، از لحاظ نظری نیـز در مبنـای مختـار روشـن شـده کـه 

گاهی مقّدم است و حولید علم زمانی امکان یار و جهتارت شود کـه  پذیر می گیری بر علم و آ
 سح شک  گرفته باشد.پی  از آن، یک فضای سیاسی و انگیزشِی متنا

بهه   در س و  مختل  ایمهان و عقالنیهت   طراحی ساختارها برای هدایت مردم .46

 کردن تقوی مات تئوری ه؛ از ال ااخالقی و آزاد های زندگی معنوی و شاخصه سوی

برای حأمین معاش رـود  مادیهای  نیازمندی مردم به دستگاه»که:  پرس  دوم این است
شود، امری طبیعی است اما هنگامی که  دادن به قوانین و سارتارهای موجود می که باعث حن

قرار گیرد و  و معنوی مردم مادیپایگاه حأمین حمامی نیازهای  مثابه بهمسجد در وضا مطلوب 
به مسجد مراجعه کنند، عماًل به معنـای اجبـار مـردم در امـور معنـوی  همگان ناچار شوند

واقا شود و نه با  رواهد بود و این در حالی است که امر هدایت باید با ارتیار و می  و رغبت
ی و باید حوجه داشت که اساسًا حاکمیت معنایی جـز سارتارسـاز باره در این« !اکراه و اجبار

های طراحی شـده نـدارد و مـردم نیـز هنگـامی کـه  قراردادن مردم و ارتیاراا آنان در کانا 
پذیرند، عماًل به حمامی قـوانین و سـارتارهای حـاکم بـر آن حـن  زندگی در یک کشور را می
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دهند. لذا در وضا موجود نیز کسـانی کـه حابعیـت کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران را  می
کننـد و کسـانی کـه ایـن نحـوه زنـدگی را  چوب قوانین کشـور عمـ  میاند، در چار پذیرفته

 اند. پسندند، با مهاجرا از کشور به ارذ حابعیت از دیگر کشورها اقدام نموده نمی
ای  شود، نباید مجموعه در واقا هنگامی که صحبت از حاکمیت دینی و نظام اسالمی می

رو بـا حشـکی   مردم به ذهن بیایـد. از ایـن از وعظ و رطابه و پند و اندرز و ابالغ آن به عموم
قـرار  جامعـه اسـالمیمکانی بـرای مـدیریت  مثابه به، مسجد اکرم نبیحاکمیت دینی حوسط 

گرفت و منافقین نیز به این نکته پی بردند که جریان فرمان و صدور امر و نهی به مسلمین از 
ه کردند و از این مکان برای گیرد و لذا سریعًا این پایگاه حساس را قبض مسجد سرچشمه می

د و مـدارالخالفه پدیـد آ پا از گذشت سالیان دراز بود کههره بردند و ی رود ب إعما  سلطه
شـبکه . بحث فـوق نیـز در راسـتای بازگردانـدن شدمسجد حفکیک  ح کز حکومت از ممر
و که ارتیاراا مـردم حوسـط احـزاب  جد به جایگاه واقعی رود مطرح شده حا به جای آنامس

ها و سایر نهادهای برآمده از سبک زندگی غربی کانالیزه شـود و از بسـتر  ها و کاررانه رسانه
بگیرد، از نماز امام جماعت و پناه بردن او به ردای متعا  و اسـتعانت از  حأثیر مادیپرورش 

 به آن مترنم هستند، و جماعاا ائمه جمعه که «ایاک نعبد و ایاک نستعین»او نورانی شود و 
 ارد جریان مدیریت کشور گردد.و

نظر قرار گیرد آن است که حمامی مـردم از   فوق باید مدسوا دیگری که در پاسخ به  نکته
افـراد یـک نـوع   تند و لذا در وضا مطلوب، از همـهی ایمانی مساوی نیس نظر سطح و درجه

جاا مختلف رود بلکه بحث بر سر بسترسازی برای ایمان است حا در رفتار واحد انتظار نمی
پیدا کننـد. در سـبک زنـدگی غربـی نیـز بسـتری بـرای  یمانی در چنین بستری امکان ارحقاا

گونـه  شـود یعنـی این ی از شهواا الـزام نمیراصشود و کسی به سطح  شهواا طراحی می
نیست که حمامی شهروندان در کشورهای غربی به باندهای مافیایی بپیوندند یـا همگـان بـه 

 مـادیها در جواما  گونه که بیان شد، برری طیف اسی برسند بلکه همانباالحرین سطوح سی
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قـانونی و  پسـندند و از بی مند و به شک  قـانونی می قاعده صورا بههستند که شهوا را حنها 
هـا بـه  فرهنگ جنایت و حجاوز و حعّدی حنّفر دارند و لـذا از گـروه اپوزیسـیون یـا سـایر ررده

کنند و اال بایـد سـارتارهایی را کـه  رهای دیگر مهاجرا میآیند و بعضًا به کشو حساب می
حوسط حاکمیت ایجاد شده بپذیرند. بنابراین بحث اجبار به هدایت مطـرح نیسـت بلکـه در 
وضا مطلوب، شخصی که حابعیِت نظام جمهوری اسالمی را پذیرفته و قبو  کرده که ححـت 

نی است و طبیعتـًا بـه سـوی ایمـان مند به زندگی ایما لوای این حاکمیت زندگی کند، عالقه
گونه که در سبک زندگی غربی، شهروندان قهرًا به  شود. همان کند و منمن می گرای  پیدا می

کنند یا در وضعیت موجود، بسیاری از جوانـان  رفتارهای نامشروع و حجاوزکارانه مبادرا می
کام و ظواهر شرعی را شوند با جّو غالح و پسند اجتماعی همراه شوند و برری اح ناچار می

از نظر ایمانی دچار ضعف هستند و بـرای  ای عدهزیرپا بگذارند. در وضا مطلوب نیز گرچه 
آیند، اما برای حاکمیت اسالمی پذیرش سـطوحی از  رود به مسجد می مادیحأمین نیازهای 

الوه شود. ع نفاق در میان شهروندان بهتر از ابتالء آنان به سبک زندگی کفرآمیز محسوب می
وآمد به مسجد حدریجًا حضعیف  و هواهای نفسانی، در جریان رفت مادیهای  که انگیزه بر آن

آهسته  ی فسع، آهسته شوند و پا از عبور از مرحله گردد و افراد از حالت نفاق رار  می می
کنند. در واقا سارتارهای حاکمیتی بایـد بـه  زندگی ایمانی در درجاا پایین آن را حجربه می

ند که کفر به نفاق، نفاق به فسع، فسـع بـه درجـاا نحوی طراحی شود و مردم را هدایت ک
گرچه ممکن است برری افـراد بـه  به درجاا باالی ایمان حبدی  شود.ی ایمان و سپا  اولیه

 دلی  ظرفیت راص رود، این مراح  را با سرعت باالیی طی کنند.



3 
 «انتقالدوران »رای قدرت ب و راحی تئوری تولید ثروت، اطالعط
 و رهبری معظم مقام امام و مدیریت حضرتکردن  اساس تئوریزهبر 

 «سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی»سه ناهنجاری آکادمیک از تبیین 

قهدرت، اطهالع،   »سه تئوری تولیهد   توانمندی فلسفه نظام والیت در طراحی .4

 رهبریکردن مدیریت حضرت امام و مقام معظم  برای تئوری ه« الهیثروت 

در مباحث گذشته روشن شد که ححلی  وضا موجود در نظام جمهوری اسالمی، باید بر 
این چارچوب استوار شود که مدیریت حضـرا امـام رمینـی )ره( و مقـام معظـم رهبـری، 

حرـوری حولیـد »ی  مـدرن در سـه عرصـه حمـدنموجح اهتزاز پرچم مقاومت برای مقابله با 
شـده اسـت. پـا از آن بـا حبیـین سـبک « ی حولید ثرواقدرا، حروری حولید اطالع و حرور

زندگی اسالمی در وضا مطلوب بیان شد که پرست  رـدای متعـا  در سـطح حاکمیـت و 
مساجد »پذیرد. در نتیجه،  معنویت ححقع می  احکام و از طریع شبکه  ، بر اساس اقامهحمدن

راستگاه اصلی در حرـوری حولیـد قـدرا الهـی  مثابه به« و نمازهای جمعه و دستگاه رهبری
اسـت کـه حوسـط « بانک اطالعـاا»رواهند بود. حروری حولید اطالع الهی نیز برراسته از 

و  حمـدنی سـطوح )از  ی مطلـوب و منطـع نـوین آن طراحـی شـده و در همـه حوزه علمیه
ی ارائـه های حخصصـ مشـاورههـدایت و ها(  حاکمیت و جامعه حا اصناف و اقشار و رانواده
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کننـد. در  شـعح ایـن بانـک عمـ  می مثابه بهمساجد  کند و این روند را کنتر  می دهد و می
شدن حمرکز و پیچیـدگی در امـور دنیـوی )حکنولـوژی  با شکستهحروری حولید ثروا الهی نیز 

موجود(، روابط اقتصادی ساده شده و حابعی از پیچیدگی و حمرکز در امور معنوی )حکنولوژی 
 .با عبادا( قرار رواهد گرفتمتناسح 

ی جدید،  آرمانی در وضا مطلوب بود که یک منطع و فلسفه حمدناین نمایی اجمالی از 
های  نامـه حواند با مدیریت ححقیقاا در حوزه و دانشگاه و حولید پایان ی آن است و می پشتوانه

را اسـتنباط « ام نظماحکام حوسعه، احکام حعاد  و احک»، اداره جامعهمتعّدد در حمامی ابعاد 
. البته دستیابی به این هدف بلند، به زمانی بی  از و به سارتارسازی برای آن اقدام نماید کند

شود جهت حرکت نظام اسالمی قب  از ظهور  یک قرن نیازمند است اما حبیین آن موجح می
ن، امـام زمـا عام نوابایران به رهبری  ملتمشخص شود. بنابراین  )عج(عصر حضرا ولی

را به پیروزی رسانده و « انقالب سیاسی»گام او  را در راستای اهداف آرمانی رود برداشته و 
حرکت کند ـ کـه ایـن « انقالب فرهنگی»از آن محافظت کرده، اما در گام دوم باید به سوی 

را ححقـع « قتصـادیانقـالب ا»سلسله مباحث، به همین موضـوع پردارتـه ـ و پـا از آن، 
رضـاء حکنولوژی جدید و متناسح با نیازهای حاکمیت دینی، حولید نیـاز و ا یدحولبخشد حا با 

 سامان یابد.« حقربد و حعب»در درون کشور و بر اساس هویت 
ی انتقا ( باید به این نکته حوجه کرد که در سطح  قب  از ورود به بحث دوران گذار )دوره

م و مقـام معظـم رهبـری( )راهبری قیام و مدیریت نظام حوسـط حضـرا امـا« گیری جهت»
بزرگترین دستاوردها حاص  شده کـه پیـروزی انقـالب اسـالمی و درگیـری آن بـا مـدیریت 

ی ایـن درگیـری، انسـجام درونـی بـرای شـیعیان  جهانی مدرنیته، از آن جمله است. نتیجـه
اسالمی برای حفظ فرهنگ بعثت و احتجا  با کفار بوده و بـا  امتی  بیت و وحدا کلمه اه 

، روشن شده که شعار انقالب و مکتـح اسـالم نسبت به دین در وجدان عمومی بشریت حغییر
ی شرون زندگی حضور پیدا کنـد و راه نـوینی  حواند در همه یک واقعیت جهانی است و دین می
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در برابر فرهنگ مدرنیته پدید آورد. این حقیقت در رفتار نظام اسالمی در سه ساحت سیاسـی، 
ها از دکترین متـداو  در دنیـا  ر شده و نظام اسالمی حوانسته در این بخ امنیتی و دفاعی متبلو

 1نیاز گردد و از لحاظ میدانی در این سه عرصه، به استقال  دست پیدا کند. بی

 تمهدن مهدرن در   بهودنِ  علت توجه به مههاجم  ،نظام جمهوری اسالمیهای  چالش .4/4

 یس و  آکادمیک و تخصص

ی ثباا و امنیت رسید، حدریجًا روشن شد که حـداوم  که نظام اسالمی به مرحله پا از آن
انقالب اسالمی دچار یک رأل حروریک است زیرا مدیریت در دنیای امروز عماًل در ارتیـار 

با اّحکا به علوم  یک ماشین است که مثابه به اداره کشورعلوم انسانِی کاربردی قرار دارد؛ یعنی 
کادمیک  هـا فرهنگ و ررده مباحـث نظـری و حخصصی، قدرا حرکت پیدا کرده و از سنخ آ

ی وضـعیت کشـور بـا  های عینـی و مقایسـه نیست بلکه با حکیه به آمـار و ارقـام و شارصـه
کنـد. امـا در  جانبه را طّی می ی پایدار و همه ی جهانی، مسیر حوسعه شده استانداردهای کّمی

ها در واقـا  دگی غربی گذشت، ذکر شد که این شارصـهمباحثی که با موضوع نقد سبک زن
های انقـالب را در انـزوا قـرار  ی شهواا است و لذا شعارها و آرمان بیانی کّمی برای حوسعه

که حوسط متخصصین دار  کشـور بـه مـدیران نظـام ارائـه  مادیهای  دهد. البته مشاوره می
های  است کـه در دانشـگاه بردیکار گردد، حعّمدی نیست بلکه مقتضای فراگیری علومی می

ی نظـام  کشور آموزش داده شده است. اما به هر حا  این روند، ضرباا مختلفی را بر پیکره
ـ کـه منشـأ ــقبـو  قطعنامـه  در به حضرا امام ند که از ححمی  جام زهرک اسالمی وارد می

و  55ی  تنـهـ آغاز شد و سپا رـود را در فـ  ندهای محاسباحی کشور بود ، دستگاهاصلی آن
این وضعیت، در حشـدید   دید آمد، بیشتر نشان داد. ادامهشکاف سیاسی بزرگی که در نظام پ

                                                           
کادمیک و علمی حروریزه نشـده و لـذا در بُ  .6 عـد مباحـث نظـری کـه البته این موفقیت بزرگ هنوز در فضای آ

هایی بـه بیـرون  هـایی در درون و وابسـتگی شود، همچنـان ابهام پیرامون سیاست و امنیت و دفاع مطرح می
وجود دارد. اما به هر حا  این حرکت مبارک آثاری در بخ  فرهنگ و اقتصاد نیز بر جای گذاشت و باعـث 

 از آن انجام پذیرد.« کارگیرِی اسالمیب»موجود در چارچوب  حمدنگیری از  شده حا حّد امکان، بهره
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و الزامـاا آن، گفتگـو بـا  مـادیفشارهای درونی قاب  مشاهده است که با حکیه بـه حکامـ  
دانـد و بـر همـین اسـاس، بـه دنبـا  ححمیـ   مشکالا می ح  های مسّلط دنیا را راه قدرا
هـا، الزامـاا عینـی و عملـِی  متعّدد به مقام معظم رهبری است. پا این چال های  برجام

به حعریف متداو  آن در دنیاست که در ابتـدا، ناشـی از حعّمـد  مادیحاص  از مسیر حکام  
 نظـام به زیرپاگذاشتن رطوط قرمـز ،برای انحراف انقالب نیست گرچه در صورا حداوم آن

 منتهی رواهد شد.
مدرن )کـه در مـدیریت شـهوا و نظـام  حمدنمحابای  های بی هجمه رغم در واقا علی

گیری انقـالب اسـالمی و پیـروزی و  داری حجّلی یافته است( برای جلوگیری از شک  سرمایه
های  حداوم آن، این حرکت نورانی به موفقیت دست یافته و از پایگاه ایمان، در مقاب  دشـمنی

ایـن » :گونه القـاء گـردد کـه شود حا این سعی می دستگاه کفر مقاومت کرده است. اما اکنون
مقام معظـم رهبـری اسـتراحژی نظـام در  باید قعیت ندارد و امری وهمی است وها وا دشمنی

البته وضعیت حوازن قوا بـین ایمـان و  «درگیری با کفر را به استراحژی سازش با آن حبدی  کند!
کند که سازش مقطعی در برری موضوعاا، یک اضطرار گریزناپـذیر اسـت  کفر، حکم می

بزرگترین رطر حلّقی شـود  عنوان بهاما حالش برای حبدی  استراحژی نظام به سازش با کفر باید 
نحـال  انقـالب که اگر شرایط آن از طریع حعمیم سبک زندگی غربی فراهم گردد، موجـح ا

گیـری  ی نظام جهانی رواهد شد. یعنـی حـالش دشـمن در سـه گـام پی اسالمی در هاضمه
میت کفـر کـه در مـاجرای کَ شود: اواًل جلوگیری از پیروزی مقاومت و ححمی  پذیرش َح  می

 حمـدنکردن نظام اسالمی در  منح قطعنامه محقع شد؛ ثانیًا ححمی  مذاکره و سازش و ثالثًا 
لبته حاکنون لطف ردای متعا  به رهبری و مردم حداوم یافتـه و پـرچم مقاومـت در مدرنیته. ا

حـالش بـرای حولیـد ادبیـاا  بـا آن، برابر مظالم مدرن همچنان در اهتـزار اسـت و همزمـان
با مجاهداا علمی مرحوم  6945نخبگانی برای رفا رأل حروریک انقالب اسالمی، از سا  

این ادبیاا نخبگـانی  الهاشمی آغاز شده و ادامه دارد و ینیحس سیدمنیرالدین الله عالمه آیت
با گذشت نزدیک به پنج دهه از عمر آن، حوانایی مشاوره در جهت حأسیا سـه قرارگـاه  نوین
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مند از نظام اسالمی را بـه دسـت آورده اسـت.  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای دفاع قاعده
 ملـتنهاد به محضر مقام معظم رهبـری و لذا این سلسله مباحث با هدف حقدیم همین پیش

 انقالبی ایران مطرح شده است.

بر اسها    برای دوران گذار« قدرت، اطالع، ثروت»سه تئوری تولید  طراحی. 2

 رندماهیت اقتصادی تمدن م دلیل به ،چالش اقتصادی

 های سیاسـی حوان کار را از عرصـه انتقا  و گذار می  باید حوجه داشت که در طراحی دوره
( یـا ححـزبحوزیـا ارتیـاراا و مقابلـه بـا فرهنـگ   ر در قـانون اساسـی و نحـوه)مانند حغیی

ها( نیز آغاز کرد اما طـرح  شدن دانشگاه در حوزه و اسالمی ححو های فرهنگی )مانند  عرصه
موجـود  حمـدنحر اسـت. زیـرا  ی اقتصاد مناسـح دادن به عرصه این بحث بر اساس اولویت

هـا و  ها و حروری نظریـه ه در اقتصاد دارد و به همـین دلیـ ، گرچـهاقتصادمحور است و ریش
مـداوم حغییـر یافتـه امـا حغییـر  صـورا بهقوانین اساسِی اقتصاد در کشورهای غربی  بالمرل 

شود و  ی سیاسی دارد ـ مالحظه نمی ای در قانون اساسِی این کشورها ـ که بیشتر صبغه عمده
های گذشـته بـه کـار رـود ادامـه  ی موجـود در دهـه ّیهابزارهای مشارکت عموم بر مبنای رو

ضربه وارد شود، مقاومت در برابر آن بـه  حمدنهای این  دهد. پا در صورحی که به ریشه می
اعتقاد بـه محوریـت  دلی  بهبندی  این اولویت بنابراینشک  بهتری صورا رواهد پذیرفت. 

ی  اسـت کـه هجمـه علـتدان پو  و بودجه برای ح  مشکالا فرهنگی و... نیست بلکه بـ
اصلی مدرنیته به فرهنگ مذهح، با حکیه به حرـوری حولیـد ثـروا و قـدرا پـولی آن انجـام 

ی عم  شد بلکه  حوان صرفًا با اّحکا به مباحث حروریک وارد عرصه شود. عالوه بر این، نمی می
در  و ت کردو ظرفیت روحی مردم را رعای همواره باید اوضاع میدانی جامعه را در نظر گرفت

وهفت سـا  گذشـته مـردم ایـران را  رسد بزرگترین چالشی که در سی راستا به نظر می همین
 راطر کرده، فقدان امنیت اقتصادی و ناهنجاری در مسائ  معیشتی است. آزرده
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قهدرت، اطهالع،   »سه تئهوری تولیهد    جامعِ ،«جانبه توسعه پایدار و همه»ادبیات  .4/2

 و ضرورت مقابله آکادمیک با آن برای اقامه کلمه حق در سبک زندگی غربی «ثروت

اداره جانبـه و مـد   ی پایـدار و همه ای، ادبیاا حوسـعه پا مشک  اصلی و چال  ریشه
را در طو  چنـد سـا  بـه مقصـدی  ملتیک ماشین در عینیت، یک  مثابه بهاست که  کشور

کید شده مشخص منتق  می حوسعه دارای یـک »که:  کند. در بیاناا مقام معظم رهبری نیز حأ
ــ را جـایگزین آن کـرد. بـه نظـر « حکام  الهـی»ـ یا ـ« پیشرفت»و باید « بار ارزشی است

یابد که از طریع درگیری فقاهت با عقالنیت مدرنیته،  حنها زمانی ححقع می مهمرسد این  می
طراحـی  ی ابعـاد جانبـه در همـه ی پایدار و همه ی دقیقی برای ررو  از ادبیاا حوسعه نقشه

نظیر حضرا امام و مقام معظم رهبـری در مبـارزه بـا  های بی شود. یعنی گرچه با مجاهدا
های بزرگی نصیح نظام اسـالمی شـده  مدرن، پیروزی حمدنابعاد سیاسی و امنیتی و دفاعِی 

ی فرهنگی و اقتصـادی، نیازمنـد حعمیـع مبـارزه در  اما حداوم این روند و سرایت آن به عرصه
حـع در برابـر   ی کلمـه اقامـه  وان کمکی حقیقی به جبههحخصصی است حا بت سطح علمی و

رهبر ایـن  مثابه بهعصر را  حضرا ولی عام نایحالشرایط و  باط  ارائه کرد و فقیه جاما  کلمه
 س، در باالحرین سطح یاری نمود.کارزار مقد

الهی سخن بـه هنگامی که از نقد و نقض حعریف حوسعه و حغییر آن به پیشرفت و حکام  
حرین نیازهای انسان در  که امروزه ساده با حوجه به این»شود:  آید، این سوا  مطرح می میان می

های علم در دنیا همواره موضوع ححقیقـاا جدیـد قـرار گرفتـه و  حرین عرصه رانه حا پیشرفته
جریـان  در حمامی ابعاد حیاا بشـری ححو کند و  سطح حکنولوژی در آن دائمًا ارحقا پیدا می

و حغییـر  ححـو بستن بـر  شود، آیا چشم های مختلف منعکا می دارد و آثار آن در نمایشگاه
روشن اسـت کـه مقصـود مـا نفـی مطلـع  «پذیر است؟ ی زندگی در دنیا امکان مداوم شیوه

آنچـه ر و جمود و انزوا و طالبانیزم نیست بلکـه حجو غلطیدن به دام ح مادی ححو نسبت به 
روردن اسـتقال   اسـت کـه موجـح ضـربه مـادیحکامـ   گرفتِن ت، مبنا قرارحوان پذیرف نمی

عـدم  وشود  ها می به رار  در این عرصهسیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور و وابستگی آن 
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ناچـار بـه اسـتفاده از  اداره کشورعلمی با آن، باعث رواهد شد حا نظام اسالمی برای   مقابله
ضـرورا و »، از سـنخ اداره کشـوردر واقـا موضـوع  شود. حوسعه غربیهای ادبیاا  نسخه

کردن دویسـت کشـور جهـان حوانسـته  موجود بـا هماهنـگ حمدننیست بلکه « امتناع عقلی
جانبـه، در حالـت  ی پایـدار و همه حوسـعه  ید آورد که بشـریت نسـبت بـه مقولـهشرایطی پد

 ضرورا و امتناع عینی قرار بگیرد و با روند متداو  زندگی در دنیا همراه شود.

 آکادمیک تحلیل بر مبنای موجود های از چالش رفت برونراه  ،«جانبه دفاع همه» .2/2

 «اقتصادی فرهنگی، سیاسی،» از سه ناهنجاری

اقتصـاد »ی  داری بـه نظـام اسـالمی ـ کـه مطالبـه هی اقتصـاد سـرمای در نتیجه، هجمـه
شود ـ باید به نحو دقیع و عمیقـی شناسـایی شـود حـا  بر همین اساس معنادار می« مقاومتی

های مختلف پـا از  های غلط اقتصادی حوسط دولت عوارض و مشکالحی که بر اثر جراحی
ی می یـک نظـام مردمـانقالب انجام شد، دوباره رخ ندهد. یعنی از آنجا که جمهوری اسال

دشمن و آثار آن را در زندگی مردم مالحظه کرد و پـی  از   است، بی  از هر چیز باید هجمه
 ایـنکه حنهـا بـه بررسـی آثـار  هر کار دیگری، مردم را از بمباران اقتصادی نجاا داد؛ نه این

امـور مـالی  ها را به آثار ححریم بر حولید، در ماشین جنگِی رودی پردارت و ارزیابی اجمحه
های درونی باعث شده حـا دشـمن در حهـاجم اقتصـادی رـود  و... منحصر کرد. لذا ضعف

نیازی به لشگرکشی نداشته باشد بلکه این مسأله به یک چال  امنیتی حبدی  شده و هماننـد 
گذاری در اماکن عمومی حوسط عناصـر دارلـِی مـزدور  ورود دشمن به دار  کشور و بمح

ی اقتصاد، به معنـای فقـدان امنیـت اقتصـادی در دارـ   ثا  در عرصهاست که حنظیر این م
کشور است. به عبارا دیگر وضعیت اقتصادی کنونی در کشور مانند وضعیت سیاسی ایران 

صدر و بازرگان  در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی است که در طّی آن، عناصری از قبی  بنی
هضت آزادی در دار  کشور وجود داشتند که هایی مث  سازمان مجاهدین رلع و ن و جریان

فشـردند و راهبـرد  پای می« یا شرقی؛ یا غربی»معتقد بودند و عماًل بر مسیر  مادیبه حکام  
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پنداشتند و با حمـام وجـود احسـاس  را غلط می« نه شرقی؛ نه غربی»حضرا امام مبتنی بر 
های سنگین است و به  اچنین سیاست، کشور در حا  پردارت رسار احخاذکردند که با  می

ی اقتصـاد نیـز  همین دلی  دست به معارضه و قیام بر ضد نظـام اسـالمی زدنـد. در عرصـه
دانند و به مکانیزم بـازار عمیقـًا  حولید ثروا به سبک غربی را مبنای حرکت کشور می ای عده

مصـرف و اعتقاد دارند و دستگاه محاسباحِی متداو  در دنیا برای مـدیریت حولیـد و حوزیـا و 
انـد کـه مبنـای  اند و در برابر رویکرد رهبری قرار گرفته ارزش افزوده و مالیاا و... را پذیرفته

در واقا یک درگیری ایدئولوژیک در بخ  اقتصاد  1کند. حرکت کشور را عدالت معرفی می
کادمیـک مرحـوم عالمـه آیت  اللـه کشور جریان دارد و به همین دلیـ  اسـت کـه مباحـث آ

حواند به انقالبیون کمک کند و رأل حروریک آنان را در این  الهاشمی می حسینی ینسیدمنیرالد
شود نیروهای انقالبـی در امـور  درگیری برطرف نماید و اال فقدان عمع حخصصی باعث می

 ی از دست برود.مهمهای  پیچیده مجبور به سکوا شوند و فرصتعلمی و 

                                                           
در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت »مقام معظم رهبری:  .6

ما اقتصاد منهای عدالت را قبو  نداریم؛ یعنی انقالب قبو  ندارد؛ نظام جمهوری اسـالمی قبـو   باشد؛
ی طبقاحی پی  نیاید؛ فقرا پاما  نشوند؛ اینها جزو مسائ  اساسـی در  صلهندارد. باید مراقبت بکنید که فا

 . 4/1/34دیدار با اعضای هیرت دولت، .« های کالن اقتصادی ما است ریزی برنامه
و در کنـار  عـدالتی  ها بایـد در سـایه پیشرفتاین   ها الزم است؛ اما همه ی این زمینه در همه یشرفتپ»

های اقتصـادی بگوینـد:  است بعضی از صاحبنظران و به اصطالح حروریسین ممکن. باشد عدالتحأمین 
ی طبقاحی را قبو  کنید  اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصله پیشرفتشود؛ اگر بخواهید به  آقا نمی

های اقتصـادی غـرب،  نباید ریا  کنیم که نسـخه«. نوآوری»کنیم  و بپذیرید! اینجاست که ما عرض می
شـود و  ای دارد؛ آن دوره طـی می ای است، دوره د دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخهآررین ح

حرم « .شود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شارص باید این باشد فکر حازه و فکر نویی به میدان وارد می
 .6/6/6957مطهر رضوی، 
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از سهبک   برخاسهته  گوی رفاهال»با  «شعار عدالت مکتبی» بین قبض و بسط .7

 کشورامنیت در بخش اقتصادی  فقدانعلت  ،«زندگی غربی

 بنابراین باید دانست که در جنگ اقتصادی، مردم و قدرا ررید عموم و ارزش اموا  آنها
کشور، یک مشک  مالی و ارزی اسـت. ایـن  اولویت اساسیاست و  مورد هجمه قرار گرفته

هـای اقتصـادی  چال  در کتاب گفتمان انقـالب اسـالمی و در ضـمن بحـث از ناهنجاری
الگوی رفـاه »اجمااًل ححلی  شد و روشن گردید که این ناهنجاری ناشی از قبض و بسط بین 

رآمـد و است که باعث هر  و مر  در الگـوی د« شعار عدالت انقالبی و مکتبی»و « غربی
بـه  1سـازد. شود و کنتر  حوزیا و مصرف در سطح کـالن را نـاممکن می الگوی مصرف می

را هدف رود قرار داده، شعار عدالت را ـ « التزاید رفاه دائم»که « مادیحکام  »عبارا دیگر 
های  که حوسط انقالب اسالمی و رهبران آن مطرح شده ـ به چال  کشـیده و حمـامی حوصـیه

کید می رورا دستکارشناسی بر ض گونه که حمـامی  کنند؛ همان برداشتن از شعار عدالت حأ
نـه »رواستند حا شعار  در ابتدای پیروزی انقالب، از حضرا امام می مادیقائلین به حکام  
را کنار بگذارد. این در حالی است که شعار عـدالت برراسـته از فرهنـگ « شرقی، نه غربی

حوان از آن دست کشید. پا باید این شعار  دمی است و نمیهای دینی و نظام مر و ارزش انبیا
محور یک امر ضروری است ـ حفظ کرد و بـر اسـاس  مقّدس را ـ که به حکم عقالنیت دین

ممکن نیست، آن را به  مادیالتزاید را مقّید نمود و از آنجا که نفی مطلع حکام   آن، رفاه دائم
ی دفاع مقـدس، حفـاوا  الگوی مصرف در دوره گونه که حعریف مختار از رفاه قید زد؛ همان

ی مردم نیـز از ایـن وضـا ناراضـی نبودنـد و  فراوانی با استانداردهای جهانی داشت و قاطبه
محرومیت و فقر نداشتند زیرا معتقـد بودنـد کـه در حـا  دفـاع از اسـالم و اسـتقال   حا

های  انـد. لـذا هزینـه های بزرگـی دسـت یافته سیاسی کشور هستند و در این راه، به پیروزی
ها بـه  حـوان در ایـن عرصـه استقال  فرهنگی و استقال  اقتصادی را نیز بایـد پـذیرفت و نمی

                                                           
 دوم، مبحث نخست.. رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی؛ فص  دوم، گفتار 1
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زندگی متداو  در دنیا وابسته شد زیرا در مباحث قبلی گذشت که سبک موجود برای زندگی 
 اجتماعی، مبتنی بر کفر و ارالق رذیله است.

مرزهـای اقتصـادی را انتقا  باید قب  از هر چیز،   برای طراحی دوران گذار و مرحله پا
رسد در ایـن سـه  اند به درستی شناسایی کرد که به نظر می دشمن قرار گرفته  که مورد هجمه

و « صـادراا و وارداِا ثـروا»، «صـادراا و وارداِا کـاال»بندی است:  محور قاب  جما
ی مــدیریت ایــن  تصــاد عرصــهاساســًا اق«. التزایــد )رفــاه( دائم لــذاصــادراا و وارداِا »

الگوی حولید کـاال، الگـوی حولیـد ثـروا و الگـوی حولیـد »محورهاست و دشمن از پایگاه 
هـای  ور شده است. لـذا بـررالف بررـی نگرانی به اقتصاد جمهوری اسالمی حمله« لذا

های بزرگ با اقتصاد کشور، این احفاق یک امر مبارک اسـت زیـرا  موجود از قطا ارحباط بانک
جمهـوری اسـالمی  ه شـبکه مـالِی نظـامی و ارزی در جهان مراکزی مهاجم بـادهای مالنه

هـای متـداو ، ارحبـاط  گونه که با پیروزی انقالب اسالمی و بـررالف دکترین هستند؛ همان
های امنیتـی و  هایی ماننـد نـاحو و روابـط امنیتـی ایـران بـا سـرویا نظامی کشور با سازمان

قطا شد و زمینه برای دفاع از کشور در برابـر  و منطقه و اسرائی اطالعاحی امریکا و انگلیا 
ی  در عرصـه هم شـد. پـاهای نظامی و امنیتی دشمن و استقال  در ایـن عرصـه فـرا حوطره

صادراا و وارداِا کاال، »ی  و در سه جبهه را مد نظر قرار داد آرای  جنگیباید اقتصادی نیز 
بافـِت صـادراا و »فعـا  شـد و « و رفـاه لذاداِا صادراا و وارداِا ارز و صادراا و وار

در این سه محور را بر اساس شعار عدالت حغییر داد. به عبارا دیگر در ابتدای کار « وارداا
ی جنـگ رزمنـدگان رـودی  حوان به ساماندهی الگوی حولید )که متناظر با حعیـین شـیوه نمی

توقـف بـر کسـح اطالعـاا ی جنگ و طراحی عملیاا، م است( پردارت زیرا حعیین شیوه
رو بایـد معلـوم  ی دشمن برای حمله است. از این میدانی از وضعیت جبهه و حشخیص نقشه

گردد که چگونه و بـا  معینشود که حهدید دشمن بر چه نقاطی متمرکز است حا بر این اساس 
 حوان با آن مقابله کرد. عملیاحی می  چه نقشه
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تناسب در  «اقتصادی»و  «فرهنگی»رصه ع برایضرورت طراحی دو نقشه جنگی  .4/7

 هعرصسه  این و تشکیل سه قرارگاه در «سیاسی»با عرصه 

تصاد ی اق های موجود در عرصه اساسی است که باعث شده فعالیت  غفلت از این مسأله
جنگی قرار نگیرد و اثری از دفاع اقتصـادی در آن مشـاهده   مقاومتی در چارچوب یک نقشه

های فعلی در این زمینه، با پذیرش روش متداو  برای حولیـد و حوزیـا و  نشود. در واقا حالش
گیری پیرامون ایـن  مصرِف کاال و ثروا آغاز شده و حنها این قید مدنظر قرار گرفته که حصمیم

ی کالن دشـمن کـه جایگـاه هـر  ن حوجه به نقشهموضوعاا در دار  انجام شود؛ یعنی بدو
ُبریده و  صورا بهکند، متغّیرهای اقتصادی  متغیر اقتصادی را بر اساس هدف رود حعیین می

ای بـرای اسـتقال  در هـر متغّیـر  هـایی جداگانـه منفّک از یکدیگر مالحظه شـده و فعالیت
ی از آرایـ  جنگـی اقتصـاِد پذیرد. در نتیجه، نه حنها هی  امکانی برای درک علم صورا می

جنگ » شود بلکه میانگاشته سیاسی منحصر   به عرصه هجمه دشمنآید و  دشمن پدید نمی
ارحبـاط »منتفی شـده و در عرصه میدانی س از اقتصاد کشور موضوعًا و دفاع مقد« اقتصادی
 کـردن نیازهـای کشـور، بـرای برطرفو رفـاه  لـذابا دشمن در امر کاال و ارز و « اقتصادی

رغم گذشـت  گردد! همین چال  در بخ  فرهنگی نیـز وجـود دارد و علـی جایگزین آن می
کید رهبری بر حهاجم فرهنگـی و نـاحوی فرهنگـی، فعالیـت مـورد انتظـار ایشـان  سالها از حأ

حولیـد علـم و شود زیرا مراکز علمی کشور و ستاد انقالب فرهنگی در موضـوع  مشاهده نمی
وضعیت موجود را یک وضعی جنگـی ها و سایر امور فرهنگی،  هدایت افکار عمومی در رسانه

  گـی و علمـی و هنـری و ربـری بـا همـهکنند بلکه قائ  به ارحبـاط و حعامـ  فرهن نمی ارزیابی
کشورها هستند. این در حالی است که در مباحث گذشته روشن شد که حرـوری حولیـد اطـالع 

هـای  ور بـر ارزش گی غربی ذاحًا هجمـه)فرهنگ( و حروری حولید ثروا )اقتصاد( در سبک زند
گونه که انقالب اسالمی، این حقیقـت را در حرـوری حولیـد قـدرا  الهی و مکتبی است؛ همان

 است. و اال بر اسـاس مباحـث علمـی و نخبگـانی در به عرصه کارزار آوردهغربی )سیاست( 
اسـت و بایـد بـا  عقالیـیمعنـا و غیر ها بی سیاست نیز، درگیری و حخاصم بـا ابرقـدرا  عرصه
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 زدایی و ارحباط و مذاکره و گفتگو، مسائ  فیمابین را مرحفا کرد. حن 

 ،)چهاربهازار(  در اقتصهاد کهالن   «متغیر سرمایه»و  «متغیر کار»بین قبض و بسط  .2/7

 )تورم، گرانی و...(در ایران  ها جهش قیمت اصلی علت

 هجمـه دشـمنصادی مـورد ای که در جنگ اقت رسد نقطه بنابر آنچه گذشت، به نظر می
چال  بین متغیر کار و متغیر سرمایه  دلی  بهقرار گرفته، قدرا ررید مردم ایران است؛ یعنی 

یابـد. زیـرا بـا طـرح شـعار  ایران، قیمت کاال در دار  کشور همواره افـزای  می اقتصاد در
داری شکسـته شـده و  عدالت حوسط رهبران انقالب، الگوی مصرِف مبتنی بر نظـام سـرمایه

گیری آن با ارالق اقتصادِی موجـود  ی در ایران شک  گرفته که جهتراصارالق اقتصادِی 
نمونـه، هنگـامی کـه قیمـت یکـی از  عنوان بـهاسـت.  متضـاددر رار  از کشور متفاوا و 

یابد، سریعًا به حنظیم بازار از طریـع وارداا  کاالهای مورد نیاز مردم به هر دلیلی افزای  می
شود و این در حالی است که حولید کاال در رار  از مرزها بر اساس ارالق  آن کاال اقدام می

ی طبقاحی بسـیار زیـاد بـین کـارگران و  لهگیرد و فاص اقتصادِی سبک زندگی غربی شک  می
شود حا کاال با قیمت نسبتًا پایینی حولید شود. در نتیجـه، همـواره کاالهـای  مدیران باعث می

بـاالبودن قیمـت  دلی  بـه ملـیحـر اسـت و حولیـد  رارجی نسبت به کاالهـای دارلـی ارزان
 ن بـه صـرفه حلقـیشـده و مقـرو ی آن نسبت به بازارهای جهانی، گـران محسـوب شده حمام

ناشـی  مـادیکند حا ارالق  ای را فراهم می شود. لذا بافت صادراا و وارداا کاال زمینه مین
ن ایران ححمیـ  شـود و نظـام از ارـالق انقالبـی و مسنوالاز سبک زندگی غربی بر مردم و 

ی دسـتمزد  هایی از قبیـ  افـزای  سـاالنه کرامت انسانی و گرای  به عدالت ـ که در نمونـه
یابد ـ دست بردارد. البته این روند محدود  و... ظهور و بروز می حورمکارگران متناسح با نرخ 

حر نیـز وجـود دارد.  حر، نیروی کار ارزان به کاال نیست و رار  از مرزها عالوه بر کاالی ارزان
دستمزد  شود حا در مقابله با انتظاراا باالی کارگر ایرانی، کارگران رارجی که با لذا حوصیه می

 دهند، وارد کشور شوند. حر کار بهتری را ححوی  می کمتر و انتظاراا پایین
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رفهت از تحمیهل    راه برون ،«الگوی مصرف عمومی» در برتر تکنولوژی توق  .1

 به سبک زندگی غربی «کاال، ثروت و رفاه» الگوی صادراتِ

ه سه سطح از الگوی برای ررو  از این معادالا اقتصادی، باید به این مهم حوجه کرد ک
مصرف وجود دارد: الگوی مصرف دولتی، الگوی مصرف صنفی و الگوی مصرف عمومی. 

های صدا و سیما در سراسـر کشـور یـا  های پیچیده برای پخ  برنامه مثا ، دستگاه عنوان به
گیرد بلکـه نظـام از  عموم و اصناف قرار نمی  ها مورد استفاده های ویژه در دانشگاه آزمایشگاه

گیرد.  جای می« الگوی مصرف دولتی»کند و لذا از کاالهایی است که در  برداری می آن بهره
گونه که صندلی دندانپزشکی و ابزار الزم برای جراحی دندان حنها حوسط دندانپزشـکان  همان

کنند و به همـین دلیـ ، از  شود و عموم مردم به ررید و فروش آن مبادرا نمی رریداری می
قرار دارد. اما کاالهـایی « الگوی مصرف صنفی»ی  شود که در دسته وب میکاالهایی محس

الگـوی »شـود، جزئـی از  مصـرف می )مانند نان، روغن، بـرنج و...( که حوسط عموم مردم
سـبک زنـدگی  حکنیک در آیند. بر این اساس، هر سطحی از به حساب می« مصرف عمومی

آن بـه  یشود اما ارحقا عمومی شده، حفظ میالتزاید که وارد الگوی مصرف  غربی و رفاه دائم
گردد. یعنی اگر ححقیقاا جدید و حکنولوژی نوین، نس  جدیـدی از  سطح باالحر متوقف می

گوشی همراه، لوازم رانگی، شیرآالا، مبلمان، کف ، کیف، لباس و... را بـه بـازار جهـان 
های  برگـزاری نمایشـگاهارائه کرد، چنین محصوالحی وارد کشور نخواهد شد و از حبلیغاا و 

در زندگی مـردم و الگـوی  مادیمربوط به آنها ممانعت به عم  رواهد آمد حا جریان حکام  
مصرف آنان متوقف شود. این یک واکن  حتمی و ضروری برای کشوری اسـت کـه دچـار 

بـه  ردماا دولتیی  ارائههای سنگینی را به کاالهای اساسی و  جنگ اقتصادی شده و یارانه
 ارتصاص داده است. مردم
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الگهوی  »و بهینهه تکنیهک در    «الگوی مصرف دولتهی »در  برتر تکنولوژی جریان .4/1

و تغییر سیاست ها در تمامی عناوین اقتصادی متناسب با مقید کهردن   «مصرف صنفی

 الگوی رفاه

شــود زیــرا کاالهــا و  ها اعمــا  نمی ایــن محــدودیت« الگــوی مصــرف دولتــی»امـا در 
های مورد نیاز نظام، ابزار مدیریت کشور است و در دوران گذار باید اقتدار نظام را  حکنولوژی

های مربوطه )همانند حوان موشکی، هوافضا، رسانه  با دستیابی به آررین کاالها و حکنولوژی
نیز به مطالعاا دقیقی نیاز است حـا مشـخص « الگوی مصرف صنفی» و...( حفظ کرد. در

یک از نیازهای اصناف باید متناسح با حوقـف در الگـوی مصـرف عمـومی  شود که در کدام
یک از آنها باید متناسح با حوسعه در الگوی مصرف دولتی اقدام نمود.  حرکت کرد و در کدام

ادبیـاا   موجود و نجـاا کشـور از سـلطه وضا این سیاست، گام او  برای ررو  از احخاذ
به حعریف غربی آن  مادیجانبه است. در گام دوم باید حوقف در حکام   ی پایدار و همه حوسعه

ها از قبی  استراحژی حولید علم، استراحژی  را باید عمع بخشید و به الزاماا آن در سایر بخ 
هـای  ی از کاالهـا و حکنولوژیسازِی سـطح فعلـ صنعت و... عم  نمود؛ یعنی باید به بومی

ها نائـ  شـد  موجود در کشور مبادرا کرد و با حسلط علمی بر آن، به استقال  در این عرصه
ًا کـاه  حا حکنولوژی برحر کاماًل از زندگی عمومی رار  شود و احساس نیاز بـه آن حـدریج

اقتصاد )الگوی حولیـد،  بحث به بیان الزاماا این راهبرد در سایر ابعاد  پیدا کند. لذا در ادامه
)سیاسـی و  اداره کشـورهای  گذاری، مالیاا، انرژی و...( و دیگر عرصه امور مالی، سرمایه

ی جدیدی برای انقالب اسـالمی  ساله بیست هایانداز فرهنگی( پردارته رواهد شد حا چشم
 پدید بیاید.

 تبهی، ههای مک  و آرمان نسبت به زندگی الهی ملت ایران رهبری و عمق باور .5

 شدن سبک زندگی اسالمی در دوران گذارعلت پیروزی و الگو

های  حتی در صـورا منـا حبلیغـاا در رسـانه»ممکن است این پرس  مطرح شود که 
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عمومی، کاالهای جدید از طریع فضـای مجـازی و... در مقابـ  چشـم عمـوم مـردم قـرار 
امـا بایـد حوجـه « د یافـترواهد گرفت و انتظاراا عمومی برای دستیابی به آنها ادامه رواه

رفـتن  بینعامـ  اصـلِی از  عنوان بهداشت که اگر حداوم رفاه غربی در الگوی مصرف عمومی 
 مثابه بهی گردد و این چال  ین حلقمسنولحوسط مردم و  حورمگرانی و   امنیت اقتصادی و ادامه

ه جـای اصلی حهاجم اقتصادی دشمن شنارته شـود و بـ  یک رطر بزرگ برای کشور و نقطه
شدن  بًا اربار جنگ اقتصادی و بمبارانبر مبنای رفاه و الزاماا آن، مرحهدایت افکار عمومی 

های اقتصاد دارلی به جامعه منتق  گردد، آنگاه چنان فضاهایی که در سـوا  بـه آنهـا  عرصه
م وضـعیت قرمـز در اشاره شد مورد حوجه عموم قرار نخواهد گرفت بلکه آژیر جنگی و اعـال

س اقتصادی است که افکار عمومی را جهت رواهـد داد. در واقـا مقـام دفاع مقد ی عرصه
ی اقتصاد مقاومتی و حمرکز دشمن بر موضـوع اقتصـاد را  مسأله 6953معظم رهبری از سا  

معنـای  د، بـهاند و اگر این حقیقت و الزاماا آن با مـردم در میـان گذاشـته نشـو مطرح کرده
گفـتن بـه افکـار عمـومی  ای وهمی و غیرواقعی و دروغسمت فضاه کردن جامعه به منحرف

 است.
ری را به عدم حوجه نخبگانی هستند که رهب  ی از جامعهمهمبررالف این واقعیت، بخ  

کنند و البته این اّحهام بر مبنای سبک زندگی غربی وارد است زیـرا مقـام  هم میبه واقعیاا مت
انـد و طبـع فرهنـگ  ت رـود قـرار ندادهپرستی را مبنای مدیری معظم رهبری، شهوا و هوی

ی نورانی اعتقاد دارند که حالت منمن نسبت به این دنیا و زنـدگی در آن  مذهح به این گزاره
و آمادگی مداوم برای برراستن و جدا شدن از حیاا دنیـوی باشـد و  1«حجافی»باید حالت 

د و در همـین راسـتا همواره به عبور سالمت از این عقبه و رسیدن به حیاا حقیقی فکـر کنـ
گاهی از کوحاهی د عم  نماید. اما کفار و دنیاپرستان علی وران زندگی به دنبا  حجاوز و رغم آ
                                                           

ِبيَّ   ُرِوَي . »6 الِم َفُهَو َعلی (ص)َآنَّ النَّ س  ِ
َرُه ِلْل  ُه َصد  هِ   َقَرَآ َآ َفَمن  َشَرَح اللَّ ـوَر ِإَذا َوَقـَا ِفـي   ُنور  ِمن  َربِّ َفَقاَ  ِإنَّ النُّ

ِه َفَه   ِلَذِلَك  َشَرَح َقاُلوا َیا َرُسوَ  اللَّ َفَسَح َلُه َو ان  ِح ان  َقل  َجـاِفي ال  َرُف ِبَها َقاَ  التَّ ُغـُروِر َو   َعاَلَمة  ُیع  َعـن  َداِر ال 
ا َمو  َ  ُنُزوِ  ال  ِا َقب  َمو  َداُد ِلل  ِتع  ُخُلوِد َو ااِلس  َناَبُة ِإَلی َداِر ال  ِ

 .445 فحه، ص9 لد، جروضة الواعظین« اْل 
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است.  مادی لذادرازی به ارتیاراا و اموا  و نوامیا دیگران برای  ی و چپاو  و دستحعد
پا بزرگترین واقعیت موجـود در کشـور آن اسـت کـه بـا حشـکی  نظـام مبـارک جمهـوری 

ی سیاسـت جـاری شـده و حـا  بایـد   طلبی در عرصـه اسالمی، حقوی و رداحرسـی و حـع
از نخبگان بر مبنای دانـ  و  ای عدهچگونگی جریان آن را در فرهنگ و اقتصاد دریافت. اما 

را  اداره کشـوردر حـوزه،  ای عـدهاند:  اساسی ایسـتاده حخصص رود، در برابر این ضرورا
دانند و نسبت بـه مـدیریت آن احسـاس وظیفـه  و رار  از رطاباا شارع می عقالییامری 

 مـادیهای  در دانشگاه، حنها راه و روش برای پیشرفت کشور را در نسـخه ای عدهکنند و  نمی
ردی مطـرح شـده اسـت. لـذا حنهـا دانند که در غرب و حوسط علوم انسانِی کارب منحصر می

کادمیک و حخصصی می حواند از ادبیـاا انقـالب دفـاع کنـد،  مبحثی که از موضا فرهنگ آ
سه چـال  سیاسـی و  الهاشمی پیرامون حسینیسیدمنیرالدین الله  ححلی  مرحوم عالمه آیت

در  چـال ایـن  فرهنگی و اقتصادی است که اکنون در برابر نظام اسالمی قرار گرفته اسـت.
 عنوان بـه اسـت کـه بین متغیر کار و متغیر سرمایه در اقتصـاد ایـران بخ  اقتصادی، چال 

، هـا پـا از انقـالب   دائمی قیمتافزای علت و ملیعام  اصلی کاه  مداوم ارزش پو  
 علـتهای موجود کـه  شده است؛ بررالف ححلی یت اقتصادی مردم امن موجح ارتال  در

 عنوان بهکنند و لذا نقدینگی را  حورم در دیگر کشورها حلّقی می علتحورم در ایران را مشابه با 
 نمایند. ها معرفی می عام  جه  قیمت



4 
های  بخش و الزامات آن درالگوی مصرف  در توقف تکامل مادی

اقتصاد و آثار آن در تئوری تولید  افزاری   افزاری و نرم سخت
 «دوران گذار»برای  قدرت تئوری تولید اطالع و

 در جریهان توسهعه مهادی    ،«الگوی مصهرف عمهومی  »مادی در  لتوق  تکام .4

 مثابه به، «الگوی مصرف صنفی»و بهینه توسعه مادی در  «الگوی تصرف دولتی»

 تغییر جهت در ساختارهای اقتصاد غربیآغاز 

 حمدنبیان شد که برای ررو  از وضا موجود و حرکت به سمت سبک زندگی اسالمی و 
بـرای نظـام جمهـوری  حوسـعه غربـیو ادبیاا  مادیآرمانی، باید چالشی که حوسط حکام  

و حضـور آن در  مـادیو حکامـ   ححـو حوان اص   اسالمی پدید آمده، مرحفا کرد. البته نمی
باید آن را در جهت مطلـوب مـدیریت نمـود و نـه حنهـا از زندگی اجتماعی را نفی کرد بلکه 

هدف جامعه ممانعت به عم  آورد بلکـه آن را بـه حبعیـت از  عنوان به مادیقرارگرفتن حکام  
مهم اشـاره   کرد. در همین راستا به این نکتهحکام  معنوی و در ردمت اهداف دینی حعریف 

حوسط سبک زندگی غربی به دارـ  ححمیـ  آن، از رار  کشور و  ءشد که حولید نیاز و ارضا
ء ، جریان نیاز و ارضا«ثروا، کاال، و رفاه لذاصادراا و وارداِا »شود؛ یعنی از طریع  می

جامعـه روی  هـای پـی  رفت از چال  گردد. اما برای برون مداوم حشدید می صورا به مادی
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را پـذیرفت بلکـه بایـد بـه مـدیریت  مـادی ءو نظام اسالمی نباید حشدید نیـاز و ارضـا دینی
باید در سطح فعلی از نیـاز و « الگوی مصرف عمومی»صادراا و وارداا مبادرا کرد: در 

ی ایران شده، متوقف شد و از حداوم و حشدید این رونـد اجتنـاب  که وارد جامعه مادیارضاء 
کند ـ به شعار  صادر می مدرن آن را به حمامی جهان حمدنالتزاید را ـ که  کرد و روند رفاه دائم

ی ابعاد بر نظام اسالمی  هموجود در هم حمدنعدالت مقّید نمود. از سوی دیگر و از آنجا که 
و مصـارف نظـام بایـد بـه آرـرین دسـتاوردهای « الگوی مصرف دولتی»است، در  مهاجم
رف الگوی مص»ی مدرن مقابله کرد. در  مسّلح شد حا بتوان در مقاب  این هجمه مادیحکام  
نیز به مطالعاا دقیقی نیاز است حا متناسح با پشتیبانی اصناف از مصرف عمومی یا « صنفی

 مصرف دولتی، حقیید یا حوسعه در الگوی مصرف آنان را مشخص نمود.

 ،سهبک زنهدگی غربهی   سوی از  شده مقابل جریان نیاز و ارضاء تحمیل مقاومت در .4/4

 یانتظارات و تورم انتظارات کاهشعلت 

 اداره کشـورهای مختلف  ین اساس، باید به حبیین الزاماا این راهبرد کالن در عرصهبر ا
پردارت. در همین راستا باید حوجه داشت که حقیید الگوی مصرف عمومی، به معنای حمرکز 
بر گمرکاا یا بررسی لیست کاالهای وارداحی و حذف برری از آنها نیسـت بلکـه آنچـه در 

ی  یـک برنامـه عنوان بـه حوسـعه غربـیشـود، حوقـف رونـد  می طراحی الگوی انتقا  دنبـا 
را بـه دنبـا  بیـاورد. زیـرا « حغییر در بافت صادراا و وارداا»جانبه است به نحوی که  همه

 عنوان بهباعث شده حا مصرف طبقاحی « حعمیم رفاه در میان عموم»با « شعار عدالت»حرکیح 
هـا  ان شکسته شود و زمینه برای کنتر  قیمتایر  داری، در جامعه راصیت ذاحی نظام سرمایه

در مکانیزم عرضه و حقاضا از بین برود. یعنی در ایران، به هر میزانی که کاال حولید شده و وارد 
ی انقـالب اسـالمی،  رواهانـه شود و بر اسـاس شـعارهای عدالت بازار شود، رریداری می

به رسمیت شنارته شده و حاکمیت  یک حع برای عموم مثابه بهافزای  مداوم انتظاراا مردم 
دانـد و در ایـن جهـت اقـداماا مختلفـی را انجـام  کردن آنهـا می رود را موظف به برآورده



502  سبک زندگی 

دائمی و کاه  قدرا ررید مردم شده است و لذا سـبک  حورمدهد. این چرره، موجح  می
رو  اسـت. از ایـن ملـیمحوِر آن، عام  هجمه به اقتصاد  زندگی غربی و الگوی مصرف رفاه

ی  ی رود را با رونِد رو به حزاید رفاه در جامعـه در کشور باید رابطه مادیجریان نیاز و ارضاء 
 جهانی قطا کند.

بهه   اتکها و  جههان ای توسعه ه م بر اقتصاد غربی در نگاه به ق بتغییر جهت حاک .2/4

 ها برای خودکفایی گذاری اختیارات و منابع به استانوا از طریقدرون 

شـهر و در  در روسـتاها بـه شـهر و در شـهرها بـه کالن مادیدر وضا موجود، نیازهای 
هـای کشـورهای  ها به مراکز اقتصاد جهـانی و پایتخت شهرها به پایتخت و در پایتخت کالن

یعنـی رونـد گـردش سـرمایه  یافته مانند نیویورک و لندن و حوکیـو و... وابسـته اسـت. حوسعه
 متقـومدر پایتخت متمرکز شده و از پایتخت به رـار  از مرزهـا  پّلکانی و طبقاحی صورا به

ارز مرجـا جهـانی  مثابه بهبر محور دالر  ها ملتی پولِی  قدرا پایه شود و از این طریع، می
کند. بـرای قطـا ایـن ارحبـاط و  متغیر اصلی در اقتصاد جهانی عم  می عنوان بهچررد و  می

 صـورا به  و سرمایه و گـردش مـالی در کشـور را مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، باید پو
شهرها به شهر و از شهرها بـه  شهر و از کالن معکوس هدایت کرد و آن از از پایتخت به کالن

روستا منتق  نمود؛ همانند کشوری که دچار جنگ نظـامی شـده و مرزهـای جغرافیـایی آن 
جدید در گـردش مـالی، حغییـر  بسته است. البته حوزیا ارتیاراا نیز باید متناسح با رویکرد

ی کشـور بـه مـردم،  کند و از حالت متمرکز رار  شود و هماهنگ با روند بازگشت سرمایه
 ارتیاراا الزم نیز به آنان حفویض گردد.

هـای بـزرگ،  انـدازی پروژه راه ها ناچار نخواهند بـود حـا بـرای در این صورا، شهرستان
ه روسـتاها و شـهرها بایـد دارای ارتیـاراا الزم زهای الزم را از پایتخت ارذ کنند بلکمجو

گـرا ححقـع یابـد.  شهرها و پایتخت رار  شوند و اقتصاد درون باشند حا از وابستگی به کالن
ی الزم  همچنین منابا طبیعی در هر استان باید در ارتیار همان استان قـرار بگیـرد حـا زمینـه
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ها در مسابقه  موجود که در آن، استان برای رودکفایی هر منطقه فراهم شود. در نتیجه، وضا
آورنـد و حاکمیـت را  برای دستیابی بیشتر به امکاناا و رفاهیاا مـدرن بـه مرکـز فشـار می

های الزم بـه سـرمایه و علـم و حکنولـوژی رـارجی  کنند حا برای حأمین زیرسارت ناگزیر می
  آن منطقـه شـک  ها بر محـور اسـتقال وابسته شود، دگرگون رواهد شد و رقابت بین استان

ی اسـتان بـا چـه میـزان  شود که اداره گیرد و کارآمدی استانداران با این معیار سنجیده می می
ــوژی و... از مرکــز انجــام شــده و اســتفاده از ظرفیت هــا و  رودکفــایی در ســرمایه و حکنول

 های درونی منطقه چه نصابی داشته است. بضاعت
ها در ایـن  نند اصفهان و اراک از سـایر اسـتانهای صنعتی ما البته روشن است که استان

حری قرار دارنـد و لـذا بایـد بـا حعیـین  ها در سطوح پایین عرصه جلوحر هستند و برری استان
های مختلف از طریع انتقا  سرمایه و  های ُمعین، فضا را برای ایثار و حعاون بین استان استان

های  ر دوران دفاع مقدس یا سایر وضـعیتگونه که د علم و حکنولوژی و... فراهم کرد؛ همان
الـذکر،  شـد. پـا محورهـای فوق احخـاذبحرانی از قبی  سی  و زلزله و...، چنین سیاسـتی 

 حوسعه غربی حوقفوضعیت مدیریتی کشور در دوران انتقا  و چگونگی حناسح آن با راهبرد 
 کند. را حرسیم می مادیو حکام  

و روسهتاها و کنتهرل    هاایتخهت بهه شههر   عمرانهی از پ  ههای  تغییر جهت طهر   .7/4

 هاشهر ها به سمت پایتخت و کالن مهاجرت

شهرها ـ هماننـد  ها در پایتخت و کالن های عمرانی الزم است این طرح ی طرح در مقوله
های ساالنه و  ی آب و فاضالب، مترو و... که بخ  زیادی از امکاناا کشور در برنامه شبکه

ی رفـاهی و رـدماحی در  دهـد ـ متوقـف شـود حـا جاذبـه میساله را به رود ارتصـاص  پنج
هـا  در پایتخت مـادیشود و جال  و جما   شهرهای بزرگ که موجح مهاجرا جمعیت می

ی رارجی برای کشور را به دنبا  دارد، کاه  پیدا کند و سـقف جمعیـت  که جذب سرمایه
ادن بـه روسـتاها و سـپا د شهری به زیر یک میلیون نفر حغییر یابد و در مقاب ، بـا اولویـت
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های عمرانی و ردماحی، روند مهـاجرا بـه سـمت آنهـا هـدایت  شهرهای کوچک در طرح
یافتگی در شهرهای بزرگ متوقف شد، گردش مالی که قباًل در آنهـا  شود. هنگامی که حوسعه

 هـایی حوان بـا طرح جریان داشت، به سوی سایر نقاط کشور باز رواهد گشت. در واقا نمی
( از مهـاجرا مـادیها )حطمیا  امکاناا رفاهی در شهرستان  ی ارائه ورکاری یا وعدهمانند د

به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد بلکه ححقع این هدف منوط به آن است که مردم در جریـان 
ی اقتصـاد  عیـار در عرصـه این واقعیت قرار بگیرند که مدیریت کشور درگیر یک جنـگ حمام

 ستای ظهور و پاسداری از رون شـهداجامعه در را قای ظرفیتارحاست که دفاع از اسالم و 
ی  گونه که طرح این شعارهای نورانی در عرصـه به پیروزی در این جنگ وابسته است؛ همان

سیاسی حوسط حضرا امام، موجح همراهی مردم ایران و حداوم حیاا انقالب اسـالمی در 
 طو  نزدیک به چهار دهه شده است.

و  «یمکهانیک  ،وامدسهاده، بها  »صهنعت براسها  تکنولهوژی    استراتژی تغییر در  .1/4

 در این چارچوب الگوی مصرف عمومی ساماندهی ضرورت

گیرد،  در این راهبرد، سطح حکنولوژی که در الگوی مصرف عمومی مورد استفاده قرار می
در  «ای نـانو، هسـتهالکترونیـک، »هـای  رواهد بود و حکنولوژی« ساده، بادوام و مکانیکی»

عموم قرار نخواهد گرفت و به الگوی مصرف دولتی و برری مصارف صنفی  الگوی مصرف
های ساده گرچـه در  است که حکنولوژی علتمنحصر رواهد شد. احخاذ این سیاست به این 

هـای مختلـف،  ها در بخ  دهند اما حداوم ایـن سیاسـت شده را افزای  می ابتدا قیمت حمام
کند. در  مندی عموم از کاالها را فراهم می دهد و امکان بهره می قدرا ررید مردم را افزای 

 مـادیحوان سطح موجود از نیاز و ارضـاء  ی حکنولوژی می حجزیه سازی و ساده واقا از طریع
ی ایران شده، به سراسر کشور حعمیم داد و حمامی اقشـار و طبقـاا و منـاطع  که وارد جامعه

نمونـه،  عنوان بهمند نمود.  بهره «ده، بادوام و مکانیکیسا»مختلف را از امکاناا و کاالهای 
های سـنگین نیازمنـد اسـت،  گذاری ها که بـه سـرمایه عالوه بر سارت و نگهداری فرودگاه
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ور احتیا  دارد اما آ های سرسام ارحقاء آنها به سطح استانداردهای جدید جهانی نیز به بودجه
هـا بـرای بخـ  رصوصـی، باعـث  طرح دولتی و ضرورا حوجیـه اقتصـادی  کمبود بودجه

مندی از فرودگاه یـا اسـتفاده از سـطح  ها و مناطع کشور در بهره شود حا بسیاری از استان می
جدید استانداردهای فرودگاهی محروم شوند. این در حالی است کـه بـر اسـاس شـعارهای 

ار شـوند و ی نظام اسالمی، حمامی مردم باید از سطح رفـاه یکسـان بررـورد رواهانه عدالت
ی ابعاد )از جمله حبعیض بین پایتخت و سایر شهرها( از بـین بـرود.  حبعیضاا ناروا در همه

نمونه، اگر به جای حبعیت از حکنولوژی سطح باال و متمرکز در این زمینه ـ که حوسط  عنوان به
اپیمـا حکنولـوژی فرودگـاه و هو گیرد ـ هایی همانند بویینگ و... مورد استفاده قرار می شرکت

های سطح کشور را از میزان کنونی بـه چنـد  حوان حعداد فرودگاه حجزیه شده و ساده شود، می
برابر آن افزای  داد زیرا دستیابی به حکنولوژی سارت هواپیمایی که حعداد محدودی مسـافر 

جا کند، سـخت و پرهزینـه نیسـت و ارقـام نجـومی کـه امـروزه در  )مثاًل پنجاه نفر( را جابه
شود، مربوط به حکنولوژی پیچیده و متمرکزی است که برای  وایی جهانی صرف میصنعت ه

ها نیـز  صدها مسافر طراحی شده است. در سـایر عرصـه جایی جابهحولید هواپیما با قابلیت 
 حکنولوژی باید بر همین اساس حجزیه شده و از نوع ساده و بادوام آن استفاده شود.

کی، آمایش سرزمین، بازارهای های فی ی زیرساخت»ضرورت تغییر جهت حاکم بر  .5/4

 با رویکرد جدید متناسب« یتجار

ی او  بـر اسـاس حوجیـه  های فیزیکی کشـور نبایـد در وهلـه در همین راستا زیرسارت
یابی شود و آمای  سرزمین بر مبنـای  اقتصادی )صادراا برای حولید ثروا( طراحی و مکان

ل  مطلقًا ممنوع است بلکه اولویـت در ایـن عرصـه بـا الم هماهنگی با اقتصاد منطقه و بین
حأمین نیاز دار  و حفظ امنیت اقتصادی است. اما هنگـامی کـه رویکـرد جدیـد اقتصـادی 
حثبیت شد و امنیت اقتصادی مردم و نیازهای عمومی فراهم گشت، آنگاه صادراا کشـور بـا 

ن کـه بـه رریـد محصـوالا گیرد. لـذا ثروحمنـدا حکیه بر حکنولوژی ساده و بادوام شک  می
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لوکا و مبتنی بر حکنولوژی برحر حمای  دارند، رغبتـی نسـبت بـه کاالهـای صـادراحی ایـران 
نخواهند داشت بلکه حنها مستضعفین منطقه و جهان آن را مناسح زندگی رود رواهند یافت 

انـد و  اندهی رود درم و از آن استقبا  رواهند کرد. در واقا کسانی که در حأمین نیازهای اولیه
بندی، طراحـی صـنعتی و  اند، حوجهی بـه بسـته از گرسنگی در معرض رطر مرگ قرار گرفته

سایر استانداردهای جهانی حولید کاال ندارند بلکـه بـه دنبـا  کاالهـای ارزان هسـتند و ایـن 
یابند چرا که در حولید آنها از حکنولوژی سـاده و  رصوصیت را در کاالهای صادراحی ایران می

 وام استفاده شده است.باد

در مقابهل  بافهت جغرافیهای سیاسهی کشهور     تغییر در  ؛ مبنای«یمحور عدالت». 6/4

 بر اسا  سبک زندگی غربی «استراتژی صنعت»محوریت 

ا مهمـی در جغرافیـای سیاسـی کشـور نیـز رخ ححـوالها،  گیری این سیاست پا با پی
طراحـی « عـدالت»قـا  بـر مبنـای ی انت رواهد داد؛ یعنی جغرافیای سیاسی ایـران در دوره

رواهد شد. این در حالی است که جغرافیای سیاسی در پی  از رنسانا بر اسـاس اقـوام و 
ابـزاری بـرای  عنوان بـهنژادها شک  گرفته بود و پا از رنسانا بر یک زبان علمـی واحـد ـ 

ت، با محوریـت اسـتراحژی صـنعی شهوا ـ مبتنی شده و  اقوام در جهت اقامه  وحدا همه
پدید آورده اسـت.  ملیای و  المللی و منطقه مفهوم آمای  سرزمین را در سطح جهانی و بین

محـور  عنوان بهحوحید و پرست  ردای متعا   ی آرمانی، اقامه حمدندر وضا مطلوب و  پا
 مثابـه بهی گذار، شعار عدالت انسانی  اما در دوره قرار رواهد گرفت نظام جغرافیای سیاسی

 محور بافت جغرافیای سیاسی کشور است.

از پایتخهت  ی با شکستن تمرک  در رسانه ملی . تغییر جهت در هدایت افکار عموم3/4

 مالی و خدمات، امور اقتصادی با محوریتو ها  استان به

نمونـه،  عنوان بـهکنـد.  نیز حغییر پیدا می ملیی  در حناسح با همین روند، وضعیت رسانه
 ملـی  ه رود است و همزمـان، چنـدین شـبکهی مختّص ب دارای یک شبکه امروزه هر استان
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ی ربر، آموزش، سالمت، مستند، افع، نسـیم،  های یک حا چهار، شبکه حأسیا شده )شبکه
ی  اند. اما در دوران گذار باید غیر از یک شبکه فیلم، ورزش و...( که در حهران مستقر شده آی

اقتصـادی، مـالی، رـدماحی و...  ضـوعااق  شوند حا موها منت ها به استان ، سایر شبکهملی
ی گرمسـیر  متناسح با وضعیت هر استان در رسانه انعکاس یابد. مـثاًل سـالمت در منطقـه

ی سردسـیر دارد؛ یعنـی همـین  مانند جنوب کشور، حفـاوا زیـادی بـا سـالمت در منطقـه
ار گیرد. پا رسانه باید با قر ها استان در ها شبکه وزیاها باید موضوع و محوری برای ح حفاوا

هایی که متناسح با شکستن حمرکز در پایتخـت و  ی اربار و ححلی  حغییر سارتار رود و ارائه
و حنها بخ  متمرکز  متناسح با رویکرد جدید هدایت کندشهرهاست، افکار عمومی را  کالن

د کـه بـه حولیـد کند، بخشی رواهد بـو که از باالحرین حکنولوژی استفاده می ملیی  از رسانه
ی ححلی  پیرامون گفتمان انقالب و حرکـت بـه سـوی حمـدن نـوین  محصوالا فارر و ارائه

 پردازد. اسالمی می

ههای   سهازی صهنعت و شهرکت    برای بومی و پژوهشی نظام علمیدر . تغییر جهت 8/4

 الگوی مصرف دولتی، صنفی و عمومی تغییرات جدید در متناسب با ؛بنیان دانش

ها در  نمونـه، بورسـیه عنوان بـهشـود.  همچنین نظام علمی کشور نیز دچار حغییراحـی می
حـا  شـوند دهی می جهتالگوی مصرف عمومی ـ  حأمین الگوی مصرف دولتی ـ و نه راستای

های  های روز مسلط شود. البته بورسیه آوری ها و فن نظام برای رفا نیاز رود بر آررین دان 
گیرند کـه دارای  به عناصری حعلع می شوند بلکه های برحر حعیین نمی نمره دولتی حنها با معیار

وقفی فعالیت کننـد. سـایر روابـط مراکـز علمـی و  صورا بههای قوی مذهبی بوده و  انگیزه
قـاحی ـ که ناظر به نیازهـای دارلـی نیسـت بلکـه نیازهـای ححقی پژوهشی دار  با رار  نیز

هـا بـر حکنولـوژی سـاده و بـادوام و  شـود حـا پژوه  یم حعطیـ ــ   کند رارجی را حأمین می
حوان آنهـا را  ها که می های قبلی آزمایشگاه ها به نس  مکانیکی متمرکز شوند و حمامی دانشگاه

ی کم از دیگر کشورها رریداری کرد، مجهز گردند حا زمینه برای حـأمین  به سادگی و با هزینه
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مراکـز علمـی  فعالیـتاهم شـود. هنگـامی کـه ارزان نیازهای عموم مردم در دار  کشور فر
و بـاالحرین سـطوح  از چارچوب سواالِا ناشی از سبک زندگی غربـی رـار  شـوددارلی 

علمی در کشور برای حأمین الگوی مصرف دولتی حالش کنند و این حالش بر محـور عناصـر 
ر مبتنـی بـ اداره کشـورمذهبی و وقفی شک  بگیـرد و منطـع حـاکم بـر رویکـرد جدیـد در 

محور باشد، طبعًا روابط نزدیکی بـین حـوزه و دانشـگاه پدیـد رواهـد آمـد و  عقالنیِت دین
علـوم انسـانی  ی ها به سوی حضـور علمـی در عرصـه شدن و حوزه  ها به سمت اسالمی دانشگاه

امـور  دررواهند کرد و روابط بین این دو نهاد  کمک اداره کشور اسالمی حرکت کرده و بالمرل  به
 .رواهد یافت و به روابط علمی و فرهنگی ارحقا نشده بلکه عمع پیدا کرده حصرسیاسی من

ی جانبه از الگوی تولید داخل شتغال در داخل کشور با حمایت همهبهبود وضعیت ا .4/4

 و حرکت به سمت خودکفایی و استقالل اقتصادی )تکنولوژی ساده، بادوام، مکانیکی(

از کارگران و کارمندان( نیـز دگرگـون رواهـد  همچنین وضعیت نیروی کار دارلی )اعّم 
های مختلـف  های بـزرگ رـارجی در عرصـه شد. در وضا موجود، انعقاد قرارداد با شرکت

و طبقاحی  مادیارالق » سازان دارلی را ححت فشارِ  همانند صنعت رودرو، کارگران و قطعه
بـر اسـاس الگـوی کـارگران رـارجی کـه  دهد چرا که دسـتمزد قرار می «در رار  از مرزها

دهـد و باعـث  ی کاالهای رارجی را کاه  می شده شده، قیمت حمام معینمصرف طبقاحی 
رواهانـه و  شود نیروی کار ایرانی در مواجهه با این محیط جدید، نتواند مطالباا عدالت می

 داری انسانی رود را به راحتی پیگیری کند و ناچار به پذیرش روابط ضّد انسانِی نظام سرمایه
ی صـنعت جهـانی  شود. اما هنگامی که صنعت رودروی دارلی، حبعیـت از رونـد حوسـعه

را بـر اسـاس حکنولـوژی سـاده، بـادوام و مکـانیکی  ملیرودرو را کنار بگذارد و رودروی 
سازِی حمامی ابعاد این نوع رودرو را دنبا  نماید و به جای حولید انبوه بر  حعریف کند و بومی

ادراحی و رفاهی، حأمین نیاز دارلی بر اساس عدالت را در دستور کار اساس استانداردهای ص
روابـط کـار و کـارگرِی جهـان  حـأثیر سازان ایرانی نیـز ححـت رود قرار دهد، کارگران و قطعه

 داری قرار نخواهند گرفت. سرمایه
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البته این نوع از الگوی حولید ممکن است موجح افزای  نسبِی قیمت کاالها شـود، امـا 
حوانند این کاالها را رریداری کنند.  درا ررید عموم حناسح دارد و حمامی شهروندان میبا ق

التزاید در الگوی مصرف عمومی و کـاه   گونه که قباًل گفته شد، حوقف رفاه دائم زیرا همان
کنـد و قـدرا رریـد را  ی گذشـته را کنتـر  می مداوِم چند دهـه حورمسطح انتظاراا مردم، 

در نتیجه، دولت دیگر ناچار نیست حا هر سا  برای برآورده کردن انتظـاراا دهد.  افزای  می
آن را  مخـربافـزای  دهـد و حبعـاا  حـورمانقالبِی کارگران، دستمزدها را متناسح بـا نـرخ 

ی مـردم،  هایی از قبی  حأمین نیاز دارلی بـرای همـه بپذیرد. در بخ  کشاورزی نیز شارصه
های حولیدی که سالمت را در معرض رطر قرار  روش یت و حرمت شرعی، کنار گذاشتنحل
 شود. دهند و...، بر استانداردهای صادراحی و سودآوری حاکم می می

 ارزهای مرجع جهانی باق ع راب ه  از طریققدرت پایه پول ملی از عری  جدید ت .40/4

هـای بـزرگ رـارجی قطـا شـده و  های ارزی، ارحباط کشور بـا دالر و بانک در سیاست
گونه کـه پـا از  های رارجی در دار  حعطی  رواهند شد. زیرا همان های شرکت ایندگینم

ی جاسوسی آن در کشور مبادرا  سقوط نظام طرفدار امریکا، جوانان انقالبی به حسخیر النه
های  های شـرکت نماینـدگی ی جاسوسـی دشـمن در جنـگ اقتصـادی، دالر و کردند، النـه

علـم و »، «های رارجی دالر و بانک»ی اقتصاد کشور با  رابطهرارجی در دار  هستند. در واقا 
های حوسـعه در جهـان( بایـد قطـا شـود حـا  قطح مثابه به« )مراکز حجاری جهانی»و « حکنولوژی

 بخ  اقتصادی کشور با بخ  سیاسی آن هماهنگ شده و استقال  اقتصادی حاص  شود.

تکهرار تجربهه   صهورت  ، در جمهوری اسالمی جدید توسط نظامهای  فت  قله .2

 در دفاع مقد  اقتصادی نظامی موفق دفاع مقد 

در نظر گرفته شود، باید انتظاراا بر مبنـای « انتظار، اقتدار، ارحباط»یعنی اگر سه مفهوم 
انتظاراحی که به حهدیـدی حیـاحی بـرای نظـام اسـالمی  حورمرویکرد مقاومتی حعریف شود حا 

اقتدار اقتصادی پدید رواهد آمد و این اقتـدار در آینـده، حبدی  شده، از بین برود. در نتیجه، 
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موجح صادراا بسیار گسترده به مستضعفین منطقه و جهان رواهد شد و مستضعفان را بـه 
گونه که مقاومـت و اقتـدار در بخـ  سیاسـی  سوی نظام اسالمی جذب رواهد کرد؛ همان

جمهوری اسالمی عالقه  های فرهنگی، به رغم حفاوا موجح شده حا مستضعفین جهان علی
ین نظام، از آنان استقبا  نماینـد. پـا ورود بـه مسنولپیدا کنند و حتی در سفرهای رارجی 

های باط ، به  شود و بررالف گمان جنگ اقتصادی با نظام جهانی، موجح انزوای ایران نمی
کشور نیست بلکه با حداوم مقاومت اقتصادی و انتظاراا  معنای کشیدن دیواری بزرگ بر دور

، زندگی در ایران کاماًل ارزان رواهد شد و مهـاجرین زیـادی را بـه سـوی رـود مادیپایین 
ی  جذب رواهد کرد. عالوه بر این، بخ  بزرگی از جمعیت جهان که بر اثر روابط ناعادالنه

تاقانه بـا جمهـوری اسـالمی ارحبـاط اند، مشـ داری، طعم محرومیت را چشـیده نظام سرمایه
ی اقتصـاد و کاالهـای ارزان  ی آن در عرصه برقرار رواهند کرد حا از رفتار عادالنه و منصفانه

مند شوند. البته هنگامی که کشور به ثروا و قـدرا اقتصـادی الزم دسـت پیـدا کنـد،  بهره
گیـرد حـا  ار میرایگـان در ارتیـار مستضـعفین قـر صورا بهبخشی از محصوالا و کاالها 

 اسالمی فراهم شود. امتای برای دعوا به اسالم و افزای  قدرا  زمینه

، مانند عهدالت ) ی مکتبیها ارزش رکنار گذاشتن محاسبات اقتصاد غربی و پافشاری ب .4/2

 اقتصاد مقاومتی روی های پیش از چالشرفت  راه برون (،فاصله طبقاتی و... مبارزه با

ها در اقتصـاد امـروز، بـه گـردش انـدارتِن سـرمایه  نق  بانک لذا باید حوجه داشت که
التزاید است و از آنجـا کـه  متناسح با سرعت حولید و ححقیع و اکتشاف برای ححقع رفاه دائم

هـای سـاده و بـادوام و  التزایـد و اسـتفاده از حکنولوژی در رویکرد جدید، حوقف در رفاه دائم
ی متناسح بـا ایـن راهبـرد نـوین،  و گردش سرمایه پو  جایی جابهشود،  مکانیکی دنبا  می

هـای کوچـک رفـا  چندان پیچیده نیست و نیاز کشور در این زمینه از طریع ارحباط بـا بانک
هـای ابتـدایی بـرای ححقـع اسـتراحژی جدیـد  کـه در گام شود. رصوصًا با حوجـه بـه این می

رواهـد  حغییـرنیـز عمـاًل صادراا غیرنفتی  بافت اقتصادی، وارداا به شّدا کاه  یافته و
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ای بر اساس محاسباا غربی، امکان کسح درآمـد و  . البته روشن است که چنین روّیهیافت
آورد زیرا  برد و فروپاشی اقتصاد را به دنبا  می را از بین می اداره کشوردستیابی به بودجه برای 

اعظم مالیاا نیـز ی کشور وابسته به مالیاا است و بخ   در اقتصاد متداو  جهانی، بودجه
ی  و محور صادراا نیز به کاالهـای دارای ارزش افـزوده مّتکی به درآمدهای صادراحی است

. امـا اقتصـاد و بودجـه در ایـران گردد اند، باز می باال که بر اساس حکنولوژی برحر حولید شده
زرگـی را سالهاست که به درآمدهای نفتی مّتکی شده و فرارهای مالیاحی در کشور نیز ارقـام ب

برد و نه  دهد. یعنی در وضا موجود، صادراا کشور در وضعیت بغرنجی به سر می نشان می
هـای  های مصـنوعی در بخ  به این بخ  مّتکی نیست بلکـه بـا سیاسـت اداره کشورحنها 

و ی بخـ  حوزیـا و داّللـی  شود حا صادراا و حولید در کشـور از سـلطه مختلف حالش می
به قطح حوسـعه در ایـران  «حوزیا»که از زمان رژیم پهلوی حا کنون،  رهایی یابد؛ چراقاچاق 

حدبیری رژیم گذشته باعث شـد حـا اقتصـاد  حبدی  شده است. در واقا فساد و وابستگی و بی
قطح حوسعه در ایـران قـرار  عنوان به «حولید»مونتاژی و غیرعلمی وارد ایران شود و  صورا به

های امنیتی و نظامی شد اما پا از عبور از این  نگیرد. با پیروزی انقالب، کشور دچار بحران
از محوریـت حولیـد در کشـور « عـدالت انقالبـی»بـا « حولید غربـی»ها، چال  بین  بحران

 جلوگیری کرده است.
شود که کاالهای دارلـی  می اساسًا حولید حنها زمانی به قطح حوسعه در یک کشور حبدی 

المل  را داشته باشـند. امـا  به قیمتی ارزان حولید شوند و قابلیت رقابت با اقتصاد منطقه و بین
 های اساسی بـه الگـوی مصـرف طبقـاحِی  شعار عدالت در ایران انقالبی باعث شده حا ضربه

کشور از طریع یارانه و  ی ی نیروی کار دائمًا افزای  یابد. لذا بودجه وارد شود و هزینه غربی
شود؛ انتظاراحی که نه حنها متوقف یـا  سایر طرق پیدا و پنهان، صرف حأمین انتظاراا مردم می

غربی قرار گرفتـه و لـذا همـواره در  محورِ  رفاه شود بلکه در قالح الگوی مصرِف  کاسته نمی
کی نیست حـا حا  افزای  است. در نتیجه، کشور در وضعیت کنونی به صادراا غیرنفتی متّ 
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با قطا آن، مشک  غیرقاب  کنترلی پدید بیاید اما با اّحخاد رویکرد جدید، درآمدهای نفـت و 
الما  به نحوی حخصیص رواهند یافت که حاص  آن، امنیت اقتصادی برای مردم و حفظ  بیت

است که پیامد آن در مراح  بعـدی،  حورمقدرا ررید آنان از طریع حقیید رفاه غربی و کاه  
و حرکت به سوی حولید ساده و بـادوام رواهـد  ملیپایین کشیدن حوزیا از محوریت در اقتصاد 

گاه در این کشور رونـع نخواهـد یافـت  بود. در واقا اگر چنین حدابیری احخاد نشود، حولید هی 
با الگوی حولیـدی هسـتند کـه بـر مبنـای  در حضادهای اسالمی و شعارهای انقالبی  زیرا ارزش

ی طبقاحِی برآمده از آن طراحی شده باشـد. ایـن در حـالی اسـت کـه  االری و فاصلهس سرمایه
جنـوبی حـا   یافتگی در سایر کشورهای جهان )از مالزی و حرکیه و کره قواعد و محاسباا حوسعه

چین و برزی  و آفریقای جنوبی( إعما  شـده و نتیجـه داده و رشـد حولیـد ثـروا را بـه همـراه 
 داری مدرن و سایر ارالق رذیله ححقع بخشیده است. دم و بردهححمی  محرومیت بر مر

تکرار تجربه موفهق   ، در صورتجمهوری اسالمی جدید توسط نظامهای  فت  قله .2/2

 در دفاع مقد  اقتصادینظامی دفاع مقد  

افزارها و  ی ســخت مــدرن را در عرصــه حمــدنپــا گرچــه نظــام جمهــوری اســالمی، 
ای، نـانو، هوافضـا  ها )مانند انرژی هسته ایی را در این زمینهه محصوالا پذیرفته و پیشرفت

و...( به دست آورده، اما نیروی انسانی که منشأ این دستاوردها بـوده، از عناصـر بسـیجی و 
در ایـن راه بـه  بررـی از آنهـا انـد و ی اقتدار اسـالم فعالیـت کرده اند که با انگیزه وقفی بوده

ها  متداو  جهانی که نیروی انسانی کارآمد در این عرصـهاند؛ بررالف روند  شهادا رسیده
 ححقیع و عم های سفیدامضا دست به  چکو  مادیهای  های دنیایی و انگیزه بدون ححریک

ی  مقاومـت نظـام اسـالمی و عـدم انحـال  آن در هاضـمه علـتزنند. به عبارا دیگر  نمی
های غربـی  و به نرم افزارها و مـد  جهانی، این بوده که هنوز روابط انسانِی مدرن را نپذیرفته

ها، وضا موجود را حغییـر داد و  حوان با حکیه به این واقعیت حن نداده و لذا می اداره کشوربرای 
های مکتبی انقالب سامان داد. زیـرا بـا ححقـع ایـن  ای را در جهت نی  به آرمان حرکت حازه
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الن آن سرشکن شده و از حالت در سطح ک اداره کشورهای  رویکرد جدید، بسیاری از هزینه
شود و اضطراب و حشوی  برری مدیران نظام که ناشی از کمبود بودجـه و  متمرکز رار  می

ی وابستگی به دشمن و نفی جنـگ اقتصـادی را فـراهم  است و زمینه اداره کشورمنابا برای 
 رود. کند، از بین می می

های  د حا بسـیاری از هزینـهگونه که مدیریت حضرا امام در دفاع مقدس باعث ش همان
شدن آن است ـ کاه  یابد و بخـ  بزرگـی از حجهیـزاا  سنگین جنگ ـ که ناشی از مدرن

هـایی حـأمین شـود کـه دسـتیابی بـه آنهـا حاصـ   نظامِی مورد نیاز کشور، از طریع غنیمت
هــای نــوین و غیرکالســیک در جنــگ بــود. در حــالی کــه  آســا و طراحی هــای برق عملیاا

شـد ـ  ن نظام منتقـ  میمسنوالداو  جنگی ـ که حوسط امیران متعهد ارح  به محاسباا مت
 ،حجـم هواپیماهـاث بر ارح  ایـران از لحـاظ حفّوق کام  ارح  بع دلی  بهکرد که  حکم می

امکان  ها از جهت مالی و اطالعاحی و...، های ابرقدرا ها، حسلیحاا پیشرفته و کمک حانک
با و مذاکره، از اشغا  سایر نقاط ایـران جلـوگیری  مقابله با عراق وجود ندارد و باید با آح 

کرد و بخ  باقیمانده از اراضی کشور را حفظ نمود. امروز نیز مقـام معظـم رهبـری اصـرار 
پـذیر اسـت امـا  های دارلی امکان ریزی اقتصاد مقاومتی حنها با حکیه به ظرفیت دارند که پی

ی جنگ اقتصادی دشمن و مرزهایی که حوسط آن مورد حهاجم قرار گرفته،  نگامی که عرصهه
بـا  ملـیی اقتصـاد  جانبه ن و کارشناسان کشور هماهنگی و ارحباط همهمسنوالحبیین نشود، 

های سـنگین  المللی را پی رواهنـد گرفـت و در مراحـ  بعـدی، هزینـه اقتصاد منطقه و بین
ها و روبناها، عمـاًل آنهـا را مجبـور رواهـد کـرد کـه  یرسارتی ز سارت و حفظ و حوسعه

داری را بپذیرند و شعار عدالت را به پـای رونـد حوسـعه  الگوی مصرف طبقاحِی نظام سرمایه
ی حکنولوژی  آوری که برای حوسعه های سرسام قربانی کنند. چرا که ححقیقاا پیچیده و بودجه

ی شـهواا یـک قشـر  یی حبدی  کرده کـه حخلیـهافزارها شود، عماًل آن را به سخت صرف می
 نماید. داران( را بر منافا عمومی حاکم می )سرمایه راص
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ها را  پا باید حوجه داشت که دیگر کارشناسی غربی، استقال  هر کشور در حمامی زمینه
داند اما اص  اساسی در مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری ایـن اسـت  یک وهم می
ها به رودکفایی رسید و احتیا  کشور به رار   ی عرصه حوان در همه اسالم می که با حکیه بر

در این دوران که سارتارهای غربی در حمـامی شـرون  مهمرا قطا کرد. دستیابی به این هدف 
جانبه است. لذا در ایـن مباحـث، ححلیـ   کشور حضور دارد، نیازمند یک حدبیر دقیع و همه

الهاشمی از ناهنجاری اصلی در اقتصاد کشـور بیـان  له حسینیال ای مرحوم عالمه آیت ریشه
حبیـین گردیـد حـا رـأل  اداره کشـورشد و سپا الزاماا این ححلی  در برری ابعاد و سطوح 

 علمی نظام اسالمی در این عرصه مرحفا گردد.
 



5 
 بخش )تعاونی اسالمی(، مهندسی بخش دولتی، بخش وقف

 برای دوران گذار؛ «تئوری تولید ثروت اسالمی»خصوصی در 
 «مدیریت سرمایه» و جایگزینی آن با« مدیریت کار» اساسر ب

ی اسالمی با سهبک  در سبک زندگ «های تئوری تولید ثروت شاخصه»مقایسه  .4

 زندگی غربی

بحث پیرامون حغییر جهت در سارتارهای نظام برای گذار و انتقا  از وضا موجود   در ادامه
در آن حوجـه  ححو های حروری حولید ثروا غربی و چگونگِی  به وضا مطلوب، باید به شارصه

بخ  رصوصی « رصوصی، حعاونی و دولتی»کرد. در سبک زندگی غربی، از میان سه بخِ  
گیـرد و بـا حمایـت  ها را در ارتیـار رـود می د و هدایت قیمتدر جایگاه متغیر اصلی قرار دار

زند. اما در نظام جمهوری  زیستی را رقم می کند و رفاه و به می معیندولت، وضعیت اشتغا  را 
باید متغیر اصلی در اقتصاد و حولیـد  ،با حعریف جدید از آن که استاسالمی این بخ  دولتی 

بگیرد؛ همچنین بخ  وقف متکف  اشـتغا  رواهـد  هدهع بهها را  ثروا باشد و هدایت قیمت
بیان شد که حولیـد ثـروا در البته زیستی را سامان رواهد داد.  بود و بخ  رصوصی، رفاه و به

 سـطح حکنولـوژی )حولیـد(، حجـارا یربا )گـردش پـو (، ارحقـا»ی  ه پایهموجود بر س حمدن
بخ  دولتـی، بخـ  رصوصـی، »یم: در اینجا با ُنه مقوله مواجه ؛ پااستوار است« )بازار(

 «.گردش پو ، حولید، حجارا»، «زیستی ها، اشتغا ، به قیمت»، «بخ  حعاونی
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در تئوری تولید ثروت غربهی بهر اسها      فقه اقتصادی کیفیت انحالل احکام .2

ه اقامه احکام اقتصاد اسالمی توجه بضرورت پاسخگویی به مسائل مستحدثه و 

 سازی نظام از طریق

د راستا اواًل باید به این نکته حوجه شود که گرچه فقه موجود حالش کرده حا با اسـتنادر این 
و امضاء آن از سوی شارع، مسائ  مستحدثه در امور مالی را پاسخ دهد امـا  ی عقال به سیره

ی اقتصاد همچنان بـا یـک چـال  جـّدی مواجـه اسـت و  ححقع ضوابط اسالمی در عرصه
سازی اقتصادی بر اساس اسالم حبدی   به چارچوبی برای نظاماحکام شرعِی معامالا هنوز 

عقد رـار  الزم( بـر  عنوان بهنمونه، وکالت اعضای شرکت به مدیرعام  ) عنوان بهاند.  نشده
عقد جائز( است و ایـن امـر گرچـه ممکـن  عنوان بهمقتضای احکام شرکت در اسالم ) ضد

حـوان  ارهای اجتمـاعی را شـرعًا نمیاشـکا  حلّقـی شـود امـا سـارت است برای متعاقدین بی
ی حمـامی  بررالف مقتضای عقود اسـالمی طراحـی کـرد چـرا کـه ایـن سـارتارها، زمینـه

ی  نامه ها ـ که در اساس دهند. همچنین یکی از اصو  مدیریت شرکت معامالا را شک  می
شرکت رسد ـ عم  به رآی اکثریت است که به معنای سلح ارتیار از اعضای  آنها به ثبت می

مقتضای عقد شرکت در اسالم حعارض دارد. عالوه بر  عنوان بهی مالکیت  و با اشاعه باشد می
و صنف که منشأ حمرکز سود سـرمایه هسـتند، ممضـای شـارع نیسـتند.  ح این، امتیازاا م

گیرنـد امـا  الحسنه و حواله نیز از جمله اعتباراحی هستند که به ما  اشخاص حعّلـع می قرض
تم بانکی جریان دارد، معامله با استفاده از اموا  عمومی است. از سوی دیگر، آنچه در سیس

اشـکا  اسـت و حکومـت حنهـا  حـ استقراض از اموا  حکومت به منظور کسـح سـود، م
ی  حواند به افراد فقیر و مستحّع که آبـروی آنهـا در رطـر اسـت، قـرض دهـد. لـذا ارائـه می

وقی که اموا  آنها در بازار یا بانک در حـا  حسهیالا حوسط دولت به اشخاص حقیقی و حق
 گردش است، شرعًا ممنوع است.

حـوان  پا بر اساس احکام عمومِی اقتصاد اسالمی و احکام اجتماعِی عقود شرعی، نمی
ها به سبک غربـی را شـرعی دانسـت و حعریـف مالکیـت حقـوقی و حسـهیالا  ثبت شرکت
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شـرعًا صـحیح نیسـت بلکـه ایـن اعطائی و ابزارهای انتقـا  ثـروا بـه بخـ  رصوصـی 
بـارا دیگـر، حفکیـک مالکیـت از های قانونی باید به بخ  وقف حعّلع گیرد. بـه ع حمایت
موجح حجّما ثـروا  درصد از سهام، 86به نفا  ها ارتیاِر اعضا در شرکت سلح و مدیریت

ای در احکام شرعی، به بخ  وقف ارتصاص دارد.  و قاب  پذیرش نیست و چنین روّیه شده
ما در نظام اقتصاد غربی، حضمین سـود سـرمایه از طریـع انحصـاراا، حسـهیالا و نظـام ا

پذیرد و بخ  رصوصـی بیشـتر از سـایر  ی قدرا در مکانیزم عرضه و حقاضا انجام می موازنه
های حولید، سـودهای  شود و با کاه  هزینه مند می شهروندان، از ردماا دولتی و شهری بهره

که هی  یک از این امـور، شـرعًا جـایز نیسـتند. در واقـا از آنجـا کـه آورد  کالنی به دست می
شـود، پـرورش در محـیط  پرورش صحیح اسالمی بر اساس احکام نـورانی شـرع محقـع می

داری که بر حجّما ثروا مبتنی شده، مورد حأیید نظام اسالمی نخواهد بود. پـا  اقتصاد سرمایه
ّیت رواهد بود و رعایـت احکـام دینـی بـر مبنـای صّحت معامالا منوط به حقّوم اراده به مالک

منشأ مالکیت در نظام اسالمی قرار رواهد گرفـت و حـّع کسـح « حعاونوا علی البّر و التقوی»
سود از جامعه، برابر با روابطی است که مبتنی بر حقانیت باشد و در رال  آن، فرد سـودی بـه 

معامالا موجـود، غیـر شـرعی  وابط ور جامعه برساند. در نتیجه، بستر سازِی حاکمیت برای
 است زیرا روابط آن بر اساس حقانیتی که حعریف شد، جریان نیافته است.

و نهاتوانی  اسالمی   انقالبی داری در شناخت جامعه ناکارآمدی اقتصاد سرمایه .7

 متناسب تئوری تولید ثروتِ آن در ارائه

داری مانند محـدودکردن و کنتـر   شده در اقتصاد سرمایه های ارائه ح  از سوی دیگر، راه
ها، حثبیت اقتصادی همراه با آزادسازی و... در کشورهایی کـه مـردم آن  و هزینه کّ  حقاضای 

ی ایران کـه گسـتارِی انقالبـی بـر آن حـاکم  دچار رمود هستند، کارآیی دارد اما در جامعه
مللی بـرای اقتصـاد ال گیری اقتصاد جهانی و بین است، فاقد کارآمدی است. در واقا حصمیم

شـود. زیـرا  ای است که بر یک کشور ححمیـ  می حرین قیمت و باالحرین هزینه دارلی، گران



548  سبک زندگی 

های آنان در این  ی جهانی و پذیرش حوصیه های حوسعه جه  اقتصادی در هماهنگی با قطح
، 1بردن اصـِ  نفـی سـبی  ی اساسی به صیانت کشور رواهد زد و با به حاشـیه جهت، ضربه

های رارجی هنگامی که  گونه که شرکت اقتصادی کفار را در پی رواهد آورد. همان ی سلطه
شوند، به دنبا  ححمی  منافا رود هستند و در صورا وجـود چـال  در  وارد یک کشور می

های رـود و عـدم حـأمین نیـاز کشـور در  این زمینه، دولـت حـاکم را بـه حعطیلـی کاررانـه
ناچار به حسلیم در  حاکمه کنند حا هیرت است، حهدید می هموضوعاحی که به فعالیت آنها وابست

 های آنها شود. برابر رواسته

؛ مبنهای تئهوری تولیهد ثهروت     «مدیریت سرمایه» گ ینِجای «مدیریت کار» .1

بخش دولتی، بخهش  »حاکم بر  تغییر جهتِدر  آثار آن و اسالمی در دوران گذار

 «تعاونی، بخش خصوصی

واگذاری صنایع مادر به بخش دولتی با الگوی درآمد انقالبهی و شکسهتن اخهالق     .4/1

 حاکم بر ساختارهای غربی مادیِ

شک   شرع بندی باید گفت که نظام اقتصاد اسالمی بر مبنای عم  به احکام در یک جما
گـردد و حعریـف  آن بـاز می 2گرفته و حوصیف این سیستم به نظـام حعـاون در حعریـف قرآنـی

های سه بخِ  رصوصی، حعاونی و دولتی از این قرار است: الف( موضـوعاحی کـه  هشارص
شود؛ همانند  شان غلبه دارد، به بخ  دولتی سپرده می ارزش سیاسی آنها بر ارزش اقتصادی

قرار  هاست حا با اص  صنایا مادر. لذا هدف بخ  دولتی در اقتصاد مقاومتی، هدایت قیمت
ی  ی ریـراا حبعیـت کنـد )و نـه از حوسـعه سـتمزدها از حوسـعهدادِن کرامت انسانی، نرخ د

ها در  حکنولوژی( و انسان، عزیز و منصف و عاد  شود. این در حالی است که هدایت قیمت

                                                           
ِمِنیَو » .6 ُمن  َکاِفِریَن َعَلی ال  ُه ِلل  َعَ  الَلّ  .646؛ سوره نساء، آیه «َن َسِبیاًل َلن  َیج 

قوی َحعاَوُنوا َعَلی. »9  .9؛ سوره مائده، آیه «الِبرِّ َو التَّ
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قرار دادِن کـاال و حبعیـت نـرخ  داری، در ارتیار بخ  رصوصی است و با اص  نظام سرمایه
شود. بنابراین  ریص و حسود حبدی  میدستمزد از سود سرمایه، انسان به موجودی حقیر و ح

ی سود سرمایه فعالیت کند بلکـه بایـد اهـداف  بخ  دولتی در نظام اسالمی نباید با انگیزه
آرمانی و الگوی درآمد انقالبی و زاهدانه و مبنای ایثـار در آن جریـان یابـد و حنهـا نیروهـای 

شوند، سرپرسـتی الگـوی  ی ابعاد برای اسالم فدا طلح که حاضرند در همه وقفی و شهادا
کن شده و افرادی بکار گرفته شـوند کـه  های ناسالم ریشه حولید را به دست بگیرند حا گزین 

حخصص الزم برای هر منصح باشند. لذا صنایا مـادر بـه بخـ  رصوصـی  حعهد و دارای
ده ی دولتی و سایر مقدوراِا دولت اسالمی اداره ش شود بلکه این صنایا با بودجه سپرده نمی

جـایگزیِن « مـدیریت کـار»گیرد. در نتیجه،  و مدیریت و ابزار آن در معرض اصالح قرار می
زیرا در اقتصاد اسالمی، کرامت انسـان اصـ  اسـت و گـردش  1شود می« مدیریت سرمایه»

که نظام اشـتغا ، محکـوِم رونـدی شـود کـه بـه  سرمایه باید به حبا آن صورا پذیرد؛ نه این
جویی در  در حکنولوژی و احوماسیون و صـرفه ححو انجامد. در واقا  می شدِن سرمایه حروریزه

شـدن  جویی در مقیاس حولیـد و ارزان مقیاس حولید، بر ضّد کرامت انسانی هستند زیرا صرفه
شـود بلکـه بـه نفـا  و ارزانـی بـرای عمـوم حعریـف نمی« صرفه برای مـردم»کاال بر اساس 

ی قدرا ررید بـاال هسـتند. امـا فقـدان عـدالت در داران و ثروحمندان است که دارا سرمایه
حوانند  رغم مملّوشدن بازار از کاالهای جدید، مردم نمی شود حا علی قدرا ررید موجح می

                                                           
رورده در جنگ جهانی دوم بودند، از طریع مدیریت  که کشورهای شکست رغم این آلمان و ژاپن نیز علی 6.

دو استثناء،  عنوان بهنکردند بلکه  ی سود سرمایه عم   کار به جایگاه فعلی دست یافتند و با حکیه بر انگیزه
قطـح  عنوان بـهاستوار نمودند. اححاد جماهیر شـوروی نیـز  ملیی نژادی و  محور رشد رود را بر انگیزه

، کار اجتماعًا الزم را مبنای اقتصاد رـود قـرار داد و مادیداری و پرچمدار شعار عدالت  مبارزه با سرمایه
چنین سیاستی در این کشورها، بر اساس  احخاذبه جای مدیریت سرمایه، مدیریت کار را دنبا  کرد. البته 

 و عدالت الهی. انبیاانجام شد و نه در چارچوب فرهنگ  مادیفرهنگ 
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قرار دادن محرومیت در ایـن دسـتگاه، انسـان  رو با اص  مند شوند و از این از این کاالها بهره
و پیچیده که چنین حبعـاحی را در پـی  شود. پا در بخ  حولید، حکنولوژی متمرکز ححقیر می

 آوری باید حجزیه شود. دارد، قاب  پذیرش نیست و فّن 

در « اشهتغال »و متکفهل ههدایت   « بخش خصوصی»جایگ ین  عنوان به« بخش وق » .2/1

 ها( ها، تخصی  ها، تنظیم )نظام تعری  نظام موازنه قدرت تغییر در نظام اسالمی و آثار آن

ها و سرپرستی الگـوی حخصـیص و مشـارکت در  گذاری بر اساس آنچه گذشت، سرمایه
شود که در آن، حفکیک مدیریت از مالکیت، امری  اقتصاد اسالمی، به بخ  وقف منتق  می

دهی بـه حسـهیالا )منـابا  شرعی است. یعنـی واگـذاری انفـا  )منـابا طبیعـی( و جهـت
ی قدرا )حعاریف حقوقی، حنظیماا،  موازنه اعتباری( به بخ  وقف ارتصاص دارد و نظام

ی بخـ  رصوصـی قـرار گیـرد، از بخـ  وقـف  که پشـتوانه ها( به جای آن نظام حخصیص
کند زیرا پرورش روحی، ذهنی، عینی که بر محور ریـراا و عبـاداا باشـد، در  حمایت می

ری، دا شود. این در حالی است کـه در اقتصـاد غربـی و نظـام سـرمایه این بخ  محقع می
یت اشتغا  و سـایر امـور فـوق را در مسنولهای قانونی،  بخ  رصوصی با حکیه به حمایت

زنـد و  رقـم می مادیگیرد و پرورش روحی و فکری و عینِی شهروندان را به شک   ارتیار می
در آن را  حنـوعی حلـّذذ از دنیـا و  نشاند و انگیـزه ی حکنولوژی و رفاه می همگان را بر سر سفره

های ارالقی و انسانِی این روند را ـ کـه حبیـین  دهد و هزینه گیزش اجتماعی قرار میمبنای ان
 کند. آن در مباحث مربوط به نقد و نقض سبک زندگی غربی گذشت ـ به عموم ححمی  می

، در بخش وقه  نیروی انسانی پرورش  از طریق مردم دهی الگوی مصرف جهت .4/2/1

 عنوان پشتوانه قدرت پول ملی هخیرات بایجاد انگی ش دینی برای توسعه  موجب

ی دینی وارد  شود حا همگان با انگیزه اما حضور بخ  وقف در اقتصاد اسالمی باعث می
کننـد، بـه دنبـا   که دستمزد رود را دریافـت می رغم آن کار و فعالیت اقتصادی شوند و علی
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حـأمین نماینـد. ی فرهنـگ وقـف  رواهند زنـدگی رـود را در سـایه دستمزد نیستند بلکه می
ی هـدی وقـف شـده،  ای کـه بـه نـام ائّمـه کنند حا در رانه مثا  عموم مردم آرزو می عنوان به

که فقط در  سکونت گزینند یا از لباسی که در این راه دورته شده، استفاده کنند یا به جای آن
در حمام طـو  اند  عزاداری سیدالشهداء استفاده کنند، مای  مادیاّیام محّرم و صفر از برکاا 

رکـن  عنوان بـهسا  از این روان پرنعمت و مبارک بهره ببرند. لذا هنگامی کـه بخـ  وقـف 
کـه  دهِی الگوی مصـرف مـردم بپـردازد و عـالوه بـر این حواند به جهت اقتصاد قرار گیرد، می

دهد، مصرف را نیز بر اساس همین انگیـزه سـاماندهی  ی دینی را محور حولید قرار می انگیزه
ای بنشاند که به برکت حضراا معصومین برای عموم شهروندان  و همگان را بر سر سفره کند

ی مباحث به این نکته اشاره رواهد شـد  که در ادامه پهن شده است. رصوصًا با حوجه به این
شـود. پـا  واگـذارها  مصـلیی شریفه و مسـاجد و ها بخ  وقف باید به حرم مدیریت که

ها در شک  غربی و شرقی آن رواهد شد و  ، جایگزین حعاونیبخ  وقف در اقتصاد اسالمی
 .گیرد می عهده بهمتمرکز، پرورشی و گروهی است که هدایت اشتغا  را  بخشی نیمه

و  )ارتباطههات تولیههدی( کریمههه سههاختارهای )تولیههد(، سههاختارهای عظیمههه .2/2/1

 بخش وق  در اقتصاد اسالمی سه رکن اساسیِ ،)انفاق( رحیمه ساختارهای

محور و حکاثرطلـح کـه  لـذای اسـت و نـه اقتصـاد حقربـلذا اقتصاد اسالمی، اقتصـاد 
الف( سارتارهای عظیمه )حولید( که مبتنی بر اوقاف هسـتند و  طلبد: سارتارهای ذی  را می

است و مراکز اصلی آن، بر محـور حـرم معصـومین و  ائمه جمعهی  عهده بهیت آنها، مسنول
ی معنویـت کـه در  ها و مساجد شک  رواهد گرفت؛ یعنی همان شبکه مصلیزادگان و  ماما

 عنوان بـهمباحث پیشین بیان شد. در نتیجه، حولیـد و حوزیـا و مصـرف در اقتصـاد اسـالمی 
هـا و  شود و دولت باید انفا  را به اوقـاف حولیـدی ارتصـاص دهـد و وام عبادا معرفی می

قف هدایت کند. محور او  فعالیـت اوقـاف، پـرورش نیـروی حسهیالا را به سارتارهای و
انسانی است و محور دوم در این زمینه، حأمین ظرفیت اشتغا  و حأمین اعتباراا مالی و منابا 
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طبیعی و ابزار و امکاناا برای سارتارهای عظیمه است و محـور سـوم، ایجـاد شـغ  بـرای 
طاا حولیدی( کـه حـأمین ظرفیـت جمعیت جوان کشور است. ب( سارتارهای کریمه )ارحبا

نق  زائـرین و اسـکان و مصـارف آنـان را بـر عهـده دارنـد.  (  زیارحی، حأمین ظرفیت حم 
سارتارهای رحیمه که اولویت او  آنها اهتمام به ازدوا ، اولویت دوم آنها حوجه به بهداشت 

ــان و درمانگاه ــاعی )داراال و درم ــأمین اجتم ــا ح ــوم آنه ــت س ــان و اولوی ــای رایگ ــام و ه یت
 الحسنه( است. قرض

 س   رفاه مردم در اقتصاد اسالمی یزیستی و ارتقا متکفل به ،«بخش خصوصی. »7/1

سطح رفاه مردم  ییستی و ارحقاز   بهر اقتصاد اسالمی، بخ  رصوصی متکفهمچنین د
 رواهد بود و نهاد رانواده، کنتر  الگوی مصرف را بر عهده رواهد داشت.

جهایگ ین   تولید ثروت اسهالمی،  اوصاف تئوری عنوان به« انصاف ایثار، عدالت،» .1/1

 تئوری تولید ثروت غربی اوصاف عنوان به« استکبار، تفاخر، اسراف»

و الگوی حوزیا ثروا در « ایثار»در نتیجه، الگوی حولید ثروا در نظام اسالمی مبتنی بر 
« اسـتکبار»داری بر مبنای  سرمایهاست اما الگوی حولید ثروا در نظام « عدالت»چارچوب 

شـک  گرفتـه اسـت. همچنـین اصـ  در الگـوی « حفـارر»و الگوی حوزیا ثروا بر اساس 
شود امـا الگـوی  است که حوسط نهاد رانواده اعما  می« انصاف»مصرف در نظام اسالمی 

 استوار شده است.« اسراف»مصرف غربی بر 

 ایربه  بخش اقتصاددر  «مالیات پولی» با« مالیات کاری» شدنِ جایگ ین پیشنهاد .5/1

 دوره گذار

های جاری و عمرانی دولت )امور مالی(  رسد برای حأمین هزینه بر این اساس، به نظر می
سربازی بـه پـنج سـا    شود. یعنی دوره« مالیاا پولی»ن باید جایگزی« مالیاا کاری»ارذ 

ی  یابد، باقیمانـده ارتصاص می یابد اما به جز زمان کوحاهی که به آموزش نظامی افزای  می
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ها  های مختلفی را که امـروزه در هنرسـتان این دوره صرف آن رواهد شد که جوانان، مهارا
های اسـالمی  شود، فرا بگیرند و با حکیه به مهارا رود، بـه کـار در شـرکت آموزش داده می

اند، اموا   که داشتهو در ازای کارکردی  مداکه پا از پایان این  مشغو  شوند؛ با علم به این
مالک، عضوی از شرکت شنارته رواهند شد. یعنی این  عنوان بهشرکت به آنها واگذار شده و 

انـد، از منـابا طبیعـی و سـایر  ها که در دوران سربازی و با کار سربازان شـک  گرفته شرکت
تغا  کنند و جوانان را ححت سرپرستی دولت، از آموزش و اش های کشور استفاده می ظرفیت

مند کرده و همزمان حقوق حداقلی را که حوانایی ازدوا  و حشکی  رانواده را بـه جوانـان  بهره
آفرینـی  سا ، جوانان هم در حولید نق  نمایند. پا از پایان پنج دهد، به آنان پردارت می می

، اند و هم بـا حشـکی  رـانواده ای به دست آورده اند و هم با مالکیت در شرکت، سرمایه کرده
 اند. نیاز عاطفی ـ جنسی رود را حأمین نموده

جامعهه   سیاسهیِ  رفتهار  دلیهل  بهه )تجارت(  بخش بازرگانی شدنِ ضرورت دولتی .6/1

 ای من قه المللی، جهانی، بین

ی ارزی بین کشورها از امور سیاسی است  ، از آنجا که موازنهبازرگانیهمچنین در بخ  
کننـد، موضـوع  افته نیز بر همین اسـاس عمـ  میی )و نه اقتصادی( و حتی کشورهای حوسعه
شود بلکه باید در ارتیار دولت باشـد کـه در قـانون  بازرگانی به بخ  رصوصی سپرده نمی

 1اساسی نیز به این امر حصریح شده است.

                                                           
ــ . 6 ــی 44  اص ــانون اساس ــامق ــادی  : نظ ــالم  اقتص ــور اس ــران  یجمه ــه  ای ــر پای ــه  ب ــ   س ــی  بخ  ، دولت

ــاونی ــی  حع ــه  و رصوص ــا برنام ــزی ب ــنظم  ری ــحیح  م ــت  و ص ــتوار اس ــ  ؛ اس ــی  بخ ــام   دولت   ش

ـــه ـــزرگ  کلی ـــنایا ب ـــادر ص ـــنایا م ـــادن ومممارجی  ، بازرگمممانی، ص ـــزرگ  ، مع ـــداری ب  ، ، بانک

ـــه ـــأمین بیم ـــبکه  ، ح ـــدها و ش ـــرو، س ـــای  نی ـــزرگ  ه ـــانی  ب ـــ آبرس ـــو و حلویزی ـــت ون، رادی  و  ، پس

ــــراف ــــن  حلگ ــــایی و حلف ــــتیرانی ، هواپیم ــــن  و راه  ، راه ، کش ــــت  آه ــــا اس ــــد اینه ــــه  و مانن   ک

 . است  و در ارتیار دولت  عمومی  مالکیت  صورا  به
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 . پاسخ به سواالت اساسی پیرامون تئوری تولید ثروت اسالمی در دوران گذار5

سهپردن  » و« اق ع ارتبهاط بها کشهوره   » پیامدهای و« ها تامین ه ینه چگونگی» .4/5

 سه سوال اساسی از تئوری تولید ثروت اسالمی؛ «اقتصاد کشور به بخش دولتی

با طرح حروری حولید ثروا برای نظام اسالمی در دوران گذار، طبیعی است که سـواالا 
کادمیک و حخصصی مطرح شود که باید پ زیادی از موضا فرهنگ موجود در عرصه اسخ ی آ

ی  ها را به روشنی بیان کرد. اما قب  از هر چیز باید دانست کـه هجمـه هر یک از این پرس 
در پی آورده که مقاومـت در برابـر  جامعه دینیهای سنگینی را برای  اقتصادی دشمن، هزینه

این حهاجم را به امری ضروری حبدی  کرده و برای دستیابی به استقال  اقتصادی و رـرو  از 
منـادی حـّع و  عنوان بـهباید الزاماا آن را پـذیرفت. در واقـا جمهـوری اسـالمی  وابستگی

پرستی  معنویت با نظامی جهانی مواجه شده که برراسته از شرک و کفر و ارالق رذیله و بت
موجود جلوگیری کـرد. البتـه  حمدنافزارهای  مدرن است و لذا باید از انحال  انقالب در نرم

هدف  مثابه بهشود بلکه آنچه  رابطه با اقتصاد سایر کشورها دنبا  نمیدر الگوی انتقا ، قطا 
داری و پایان طواف ریا  بر محـور دالر  اصلی مدنظر قرار دارد، قطا رابطه با اقتصاد سرمایه

شدن کشور چه در آغاز و چه در پایان روند حوسعه، یک امر ضدارزشـی  است. زیرا مقروض
پرحغـا ،  یونـان، های اروپـایی ماننـدرونـدی در کشـور که چنین شود؛ کما این محسوب می

دهنـدگان بـر آن و  روایی مطلِع قرض از این کشور و فرمان ستقال موجح سلح ا اسپانیا و...
 .ه استکشیدن مردم شد به بیگاری

بر محور بخـ   اشتغا  و گردش امور مالیحولید و  ،اقتصاد متداو بر اساس پا گرچه 
های فـوق پدیـد آمـده و اسـتقال   چال  گیرد، اما شک  می ی رارجی رصوصی و سرمایه

در دوران  اسالمی با ححقع حروری حولید ثروا شود. این در حالی است که کشورها حهدید می
های عموم مـردم منشـأ ححـّرک در  یابد حا پو  و سرمایه انتقا ، قدرا ررید مردم افزای  می

نفی محوریت بخ  رصوصی در اقتصاد،  در حکنولوژی شود. یعنی ححو حولید و حجارا و 
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، امـور مـالیدولتـی نیسـت بلکـه در به معنای سپردن حمامی شروناا اقتصـادی بـه بخـ  
 های بیگانه رواهد شد. های مردم است که جایگزین سرمایه سرمایه

های سـنگین بـرای  نمونه در وضا موجود، دولت ناچار است به صـرف بودجـه عنوان به
یچیده مبادرا کند حا بستر فعالیت بخ  رصوصی را فـراهم نمایـد های پ حأمین زیرسارت

ها حـذف شـده و حـأمین حکنولـوژی سـاده و بـادوام بـرای  اما در الگوی انتقا ، ایـن هزینـه
های  شود و به ایـن صـورا، هزینـه گیری اقتصاد مردمی و غیرمتمرکز جایگزین آن می شک 

گردد. همچنین در وضا موجود، بخ   ی میآور برای دستیابی به حکنولوژی برحر منتف سرسام
شـود امـا بـا  های جـاری در بخـ  دولتـی می ی کشور صرف هزینـه قاب  حوجهی از بودجه

بخشیدن به الگوی درآمد انقالبـی و زاهدانـه در بخـ  دولتـی، امتیـاز رـواهی و  محوریت
ا ه یابـد. بخـ  دیگـری از هزینـه های آن به شدا کـاه  می حرص در این بخ  و هزینه

گیـری رونـد رفـاه  های عمرانی است امـا از آنجـا کـه در الگـوی انتقـا ، پی مربوط به طرح
سارت، »های بزرگ رارجی برای  التزاید در الگوی مصرف عمومی نفی شد، به سرمایه دائم

کردِن سـطح  های عمرانی و ردماحی نیازی نیست بلکه بومی طرح« نگهداری و ارحقاء سطِح 
این سیاست  احخاذناا و حعمیم آن به سراسر کشور دنبا  رواهد شد که موجود از رفاه و امکا

 های به مراحح کمتری را در پی دارد. های عمرانی، هزینه برای ححقع طرح

ههای   شکستن مبنای سهودآوری در پهروژه  » ،«ق ع وابستگی به اقتصاد جهانی» .2/5

تئهوری تولیهد ثهروت     سهه م یهت   ؛«تحقق پول اسالمی با اقتصاد مردمی»، «عمرانی

 اسالمی

از مرزها قطا شـد،  گیری اقتصاد کشور به سمت رار  عالوه بر این، هنگامی که جهت
شـود و ارتیـاراا و  شهرها در دارـ  نیـز قطـا می به سوی پایتخت و کالنگیری  این جهت

 ای، نیازهـای رـود را گردد حا بـا رودکفـایی منطقـه ها حفویض می منابا و مجّوزاا به استان
جغرافیای  های حوسعه پایدار، و بر اساس برنامه در وضا موجود عبارا دیگرمرحفا کنند. به 
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مرکـز   نقـاط بـه بودجـه  شهرها شک  گرفته و همـه ت و کالناقتصادی کشور بر محور پایتخ
آورند. اما در رویکـرد  نیازمندند و برای حأمین الگوی مصرف غربی و مرّفه به دولت فشار می

شهرها و نیاز روستاها به شهرها بـه  شهرها به پایتخت و نیاز شهرها به کالن کالن جدید، نیاز
شدا کاه  رواهد یافت و با حغییر در الگوی حولیـد و حکنولـوژی، هـر منطقـه بـه سـمت 

هایی که از اقصی  زایی حرکت رواهد کرد و به همین دلی ، بسیاری از هزینه استقال  و درون
شد، منتفی رواهد شد. به حبا این روند، حمامی مراکز دولتی  می نقاط کشور به مرکز ححمی 

اند، حدریجًا از بین رواهنـد  و رصوصی که متناسح با جغرافیای اقتصادی قبلی شک  گرفته
رفت و لذا منابا مالی جدیدی برای ححقع رویکردهای نوین پدیـد رواهـد آمـد. همچنـین 

گردش پو  عموم در سیستم مالی کـه بـه  و انفا  و معادن و... به بخ  رصوصیواگذاری 
د و به پتانسـیلی بـرای حمایـت از بخـ  وقـف و شو متوقف می ،شد میسوی رفاه هدایت 

د. رصوصًا در مورد انفا  باید حوجه داشت گرد حبدی  می جدید سیستم مالی ارحقای ظرفیت
بخـ   که درآمدهای حاص  از آن باید بـه رزانـه واریـز شـده و هـی  بخشـی از انفـا  بـه

 ،در صورا نیاز و حمای  به اسـتفاده از انفـا  بخ  رصوصی صی واگذار نشود بلکهرصو
که بخـ  های پنهانی  های صادراحی و وارداحی و سایر یارانه د. حشویعکناجاره پردارت  باید

 گیرد. میی اقتصاد مردمی قرار  شود و پشتوانه میقطا  رصوصی حعلع گرفته نیز
هـای عمرانـی را بـر اسـاس سـودآوری و حوجیـه  ارد پروژههمچنین بخ  دولتی حع ند

محـور ایـن  مثابـه بههای عمرانی و ردماحی را  اقتصادی آغاز کند بلکه باید عدالت در طرح
اقتصاد کشور حبدی  شـود  وصفالتزاید نباید به  و رفاه دائمها قرار دهد. زیرا سودآوری  پروژه

بـه فعالیـت  آوریی سـود انگیـزه ابـ حوانـد وصی بدون حمایت دولتـی میگرچه بخ  رص
متوقـف شـده و حنهـا  به بخ  رصوصی اقتصادی اقدام کند. از سوی دیگر، واگذاری زمین

هـای  شود اما زمین روستاها مشروط به احیـاء اراضـی و انجـام سـایر فعالیت اجاره داده می
 اشخاص حقـوقی مشـمو  ایـن ولی خاص حقیقی واگذار رواهد شداقتصادی در آن به اش
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متمرکز کـه حوسـط بخـ   کشاورزی و دامداری در نتیجه، صنایا .ها نخواهند بود واگذاری
و متناسح بـا  رواهند کرداند، کاه  پیدا  ن ایجاد شدهی سودهای کال رصوصی و با انگیزه

این روند، ساماندهی متمرکز آب و برق و گاز نیز حداوم نخواهـد یافـت. اساسـًا در رویکـرد 
هـای  ها و حرم مصـلیجدید، حمرکز در صنایا حنها برای بخ  وقف کـه حوسـط مسـاجد و 

 شوند، مجاز رواهد بود. شریفه مدیریت می
بازی  ز اوراق بهادار و سفتهدر بخ  مالی نیز حرکت نظام باید به سمت سلح کارآمدی ا

و سایر اموری باشد که با حکاثر و حمرکز سرمایه حناسح دارد حا در وضا مطلوب، زمینه بـرای 
ححقع پو  اسالمی یک انقالب در باید حوجه داشت که دستیابی به پو  اسالمی فراهم گردد. 

می که حمامی ظرفیت اندازد. هنگا رود که اقتصاد مردمی را به حرکت می اقتصاد به شمار می
دارلی و ابزارهای انتقا  ثروا از بخ  رصوصی به بخ  وقـف معطـوف شـود، پشـتوانه 

گیرد. در واقا بـا افـزای  انگیـزه و فعالیـت بـرای حولیـد، مـردم  برای پو  اسالمی شک  می
شوند؛ اما با این حفاوا که پرورش این مردم در بستری انجام شده که برراسته  ثروحمندحر می

ی پو  اسالمی بررالف دالر،  حروری حولید اطالع و حولید قدرِا الهی است. یعنی پشتوانه از
ی حکنولوژی، گـردش مـالی  حرص و حسد و سایر ارالق رذیله ـ که در حولید انبوه و حوسعه

جویی در  گردد ـ نیست بلکه حولید انبـوه و صـرفه بر اساس ربا و حجارا جهانی منعکا می
شـود؛ ربـا از  ه نفا ثروحمندان است، به الگـوی حولیـد مردمـی حبـدی  میمقیاس حولید که ب

ی  گـردد ودر عرصـه گردش مالی حذف شده و بیا و سایر عقـود اسـالمی جـایگزین آن می
حجارا، بازارهای مبتنی بر حکنولوژی برحر از دستور کار رار  شـده و بازارهـای هـدف بـر 

 معیندهند ـ  جمعیت جهان را حشکی  می اساس نیاز مستضعفین جهان ـ که بخ  بزرگی از
ی ریراا )بـه معنـای حولیـد و حوزیـا و مصـرف بـر  رواهند شد. در نتیجه، حعاون و حوسعه

شـود و حوزیـا عادالنـه در بـین  ی پو  اسـالمی حبـدی  می اساس ارالق حمیده( به پشتوانه
ود حـا اصـ  شـ کند و موجـح می عموم، نیروی بیشتری را برای مشارکت در حولید جذب می
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افزارهـای ارالقـی و انسـانی در  افزارها از بـین بـرود و نرم ورشکستگی و محوریت سـخت
هجمـه جایگاه محوری قرار بگیرد. البته هنگامی که پو  اسالمی ححقع یابد، همـواره مـورد 

ان قرار رواهد گرفت زیرا استقال  اقتصـادی در دارـ  و الگوشـدن نظـام اسـالمی در دشمن
ای  ی نظـام سیاسـی در جمهـوری اسـالمی، جاذبـه رواهد آورد و همانند جاذبهرار  را پدید 

های نظـام  اقتصادی را در برابر مستضعفین عـالم بـه نمـای  رواهـد گذاشـت. لـذا دشـمنی
داری بر پو  اسالمی متمرکز رواهـد شـد و قـدرا ایـن پـو  در مقاومـت آن در برابـر  سرمایه

ز و ظهور رواهد یافت. البته از آنجا که معادالا معادالا نشر اسکناس در سطح جهانی، برو
اقتصاد اسالمی مبتنی بر گردش مالی نیست و محوریت در آن با عقود شرعی است، دسـتیابی 

 رخ رواهد داد. مدابه پو  اسالمی در مراح  پایانِی جنگ اقتصادی و در بلند

تغییهر   جهت در ها تغییر شاخصه»و « تعری  جدید از منافع مشترک اقتصادی» .7/5

 تئوری تولید ثروت اسالمی در دوران گذار دیگر، دو خصوصیت «نظام آماری

داری  همچنین ارحباط با کشورهای رارجی بر مبنای منافا مشترکی که در نظـام سـرمایه
حعریف شده و بستری برای فعالیت بخ  رصوصی است، نخواهد بود زیرا منافا مشترک با 

انـد، وجـود نـدارد بلکـه منـافا مشـترِک نظـام  را پذیرفتهکشورهایی که سبک زندگی غربـی 
گیرد. از سـوی  ها و عموم مردم و مستضعفین شک  می ملتجمهوری اسالمی، در ارحباط با 

( اسـت کـه مردمـی و اسـالمی حعـاونیوقـف )دیگر، استقال  اقتصادی مّتکـی بـه بخـ  
د و ریـراا را حوسـعه کنـ بنیان است و حکالح بـر سـر دنیـا را حـذف می محور و فقه عدالت

گونــه کــه ایثــار در بخــ  دولتــی و آزادی اقتصــادی در بخــ  رصوصــی  دهــد؛ همان می
ینی، بـه زیستی( محقع رواهد شد. البته باید حوجه داشت که رشد اقتصادی در حعریف د )به

های مردم است و منحصر در بخ  رصوصی و حکنولـوژی  ظرفیت  بردن از همه معنای بهره
آوری پیشـرفته و ارزش افـزوده در  ی فّن  افزار و و حوسعه جای محوریت سختنیست بلکه به 

حعریف رشد اقتصادی، افزای  رشـد مشـارکت عمـوم و اثـر آن در دقـت و سـرعت حولیـد، 
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افزارها محوریت رواهند یافت و به حبا آن، حعریـف منـابا نیـز  گیری رواهد شد و نرم اندازه
حغییراا فوق قطعًا نظام آماری کشور نیـز دگرگـون  حغییر رواهد کرد. روشن است که در پی

 رواهد شد.
حواند ابهاماا و سواالحی که از سـوی ادبیـاا حخصصـی  مطالح فوق، نکاحی بود که می

شود، پاسخ دهد و بحث پیرامون حروری حولیـد ثـروا در دوران انتقـا  را  دانشگاه مطرح می
ُنه محوری که ابتدائًا ذکـر شـد، چـارچوبی از حرـوری حولیـد ثـروا در نظـام  د وحکمی  کن

بخـ  دولتـی، بخـ  »د و عالوه بر حعیین جایگاه ماین اسالمی را برای دوران انتقا  بیان می
زیستی  ها، به هدایت قیمت»ی  و بیان نق  هر یک در سه عرصه« رصوصی و بخ  حعاونی

در اقتصـاد موجـود بـا نظـام اقتصـادی « امور مالی گردش»دهد که  ، حوضیح می«و اشتغا 
بررالف عدالت و کرامـت انسـانی و « ی حکنولوژی و حولید انبوه حوسعه»اسالم درگیر است، 
 GNPو صادراا و وارداا، وابسته به قیمـت ارز و « حجارا»دار است و  به نفا قشر سرمایه

 ود.ش منصفانه و عادالنه و مردمی حعیین نمی صورا بهاست که 

دینی در وضع م لوب؛ وابسته به طراحی برنامهه انتقهال و    های ارزشتحقق  .6

 تغییرات آن

 ارحقـای ظرفیـتحروری حولید ثروا در دوران انتقـا  نیـز بایـد در جریـان حرکـت و  لذا
گونه که نظام اداری غرب در صدسا  پی  از این، بوروکراحیک و مبتنی  مالحظه شود؛ همان

ه حـازگی بـ را بشریت بهشده زی صف نمیما در آن زمان به چنین وصفی متا بر کاغذبازی بوده
یریت را بـه سـطح حعریف سازمان و حقسیم کار دست یافته بود. اما امروزه غرب، مقیاس مد

فیزیکـی و الکترونیکـی و   اماا رود را بـر اسـاس حـدود اولیـهداده و نظ سازی ارحقا حادثه
کنـد و لـذا بـه ابعـاد نـوینی از  لیـزر طراحـی میی حکنولـوژی و سـرعت  متناسح با حوسعه

ریزی و نظام اداری دست یافته و مفاهیمی چون مزّیت نسبی و آمای  سـرزمین را نـه  برنامه
دهـد و  المللـی بسـط می کند بلکه بـه سـطح جهـانی و بین حنها به دار  کشور محدود نمی
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رفت  گفته به راه برون اا پی بخشد. لذا گرچه در نک می ححو گونه حروری حولید ثروا را  این
غرب پذیرفته شده و  حمدننیاز و ارضاء ححمیلی از  در رال  آن، از وضا موجود اشاره شد و

ی این رونـد مقّیـد گشـت، امـا در صـورحی کـه ایـن مسـیر طـّی شـود و جهـِت   حنها حوسعه
و ارضاء نیز  محور حغییر یابد، جریان نیاز بر اساس احکام دینی و عقالنیِت دین« سارتارها»

ی آینده، نیازهای جدیدی حولید رواهد شد که  رواهد یافت و در چندین دهه ححو به حدریج 
و  مـادیمنشأ آن، دار  مرزهاست و نه رار  آن. پا گرچـه در وضـا مطلـوب، نیازهـای 

دنیوی باید به حبا نیاِز عبادا و دستگاه معنویت حعریف شود، اما فعاًل ادراک دقیقی از ایـن 
ی  وجود ندارد و حنها باید از طریع درگیر شدن با وضا موجود )بررورد با ادبیاا حوسـعه امر

حری از  جانبه( و نفی آلهه )ال اله( اقدام کرد حـا در طـو  زمـان، حصـویر روشـن پایدار و همه
رو مبـاحثی کـه  پرست  اجتماعی ردای متعا  در دوران مطلوب )اال الله( پدید آید. از این

وری حولید ثروا در دوران انتقا  بیان شد، ابتدائًا باید به یک ادراِک مبتنی بر مـد  پیرامون حر
ساله قـرار بگیـرد و الزامـاا آن در  انداز بیست و الگو حبدی  شود و مبنای طراحِی چند چشم

حروری حولید اطالع و حروری حولید قدرا بیان گردد حا با رـرو  از سـارتارهای غربـی طـّی 
 مطلوب فراهم شود. حمدنینه برای حرکت به سوی چندین دهه، زم

کشی وابسته است که در آن از آب سـّدها و  مثا ، امروزه حأمین آب شرب به لوله عنوان به
شـود و حمرکـز جمعیـت در شـهرها، حولیـد و  های زیرزمینی اسـتفاده می ها و سفره رودرانه

امـری ضـروری حبـدی  کـرده  ی آب و فاضالب را بـه در شبکه استفاده از حکنولوژی پیچیده
حا  اگر اثباا شد که طبع فرهنگ دینی، وضا مطلوب در ایـن زمینـه نوشـیدن آبـی  است.

کشی چه مضـّراا بزرگـی بـرای  شود و روشن گردید که آب لوله است که از آسمان ناز  می
هـا ححمیـ   های سنگینی را بر این بخ  بهداشت و سالمت عمومی در پی دارد و چه هزینه

هـای مفصـلی  ند، باز هم ححقع آن در حمامی کشـور بـه ححقیقـاا پیچیـده و پژوه ک می
نیازمند است حا چگونگی این کار حبیین شده و حکنولوژی و مهندسـی متناسـح بـا آن حولیـد 
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شود. حتی زمانی که این مهندسی و حکنولوژی پیچیده حولید شود، ممکن است اجرای آن در 
شما  و شما  غرب منحصر گردد. پا یـک سیاسـت واحـد های پربارش در  ابتدا به استان

های مختلف شکسته شده  شود اما متناسح با شرایط و مقدوراا، حمرکز در بخ  نمی احخاذ
 شود. ها إعما  می و حغییر جهت

دینی در حمـامی  امتی سبک زندگی غربی به  همه این امور وابسته به آن است که هجمه
جانبه به یک بـاور  همه صورا بهی کفار  ی  و مقابله با سلطهابعاد درک و فهم شود و نفی سب

ها برای کنار گذاشتن روند  ها و نگرانی جّدی حبدی  گردد. زیرا حنها در این صورا است حرس
حوان به سبک دیگری زندگی  آید که می رود و این اعتقاد به وجود می متداو  زندگی از بین می

یرفت. در واقا مشک  کنونی ادبیاا دانشـگاه آن اسـت کـه های این حغییر را پذ کرد و هزینه
جهـان جریـان هی  راهی برای زندگی را غیر از آنچه امروز در دنیا حجربه شـده و در سراسـر 

مـواره شمرد. اما حضرا امام و مقام معظم رهبـری ه پذیرد و راه نوین را ممکن نمی یافته، نمی
و فرهنگ دین و قدرحی که امروز برای شـیعه حاصـ   به ردای متعا   زنند که با اّحکا فریاد می
ی سیاسی  حوان حدبیر نوینی را برای زندگی بشر طراحی کرد و این حقیقت را در عرصه شده، می

اند. اما حفظ این دستاورد سیاسی و حداوم آن در  به اثباا رسانده و در عینیت به نمای  گذاشته
کا ی فرهنگ و اقتصاد، به پشتوانه عرصه  1.دمیک نیازمند استی آ

بهینه و  و کیفیت« بخش خدمات»و « ادارات»، «بازار»از وضع موجود  تحلیل .3

 غییر جهت حاکم بر آنهات

در اینجا مناسح است حا به ححلی  از وضـا موجـود بازارهـا، اداراا و بخـ  رـدماا 
هـا بـه   پردارته شود و کیفیت بهینه و حغییر جهت حاکم بر آنها و چگونگی حبدی  ایـن بخ

اسـیر « انسـان»گونه کـه قـباًل بیـان شـد  . همانهای انقالبی و اسالمی مشخص گردد بخ 
و قـوانین و محـاکم قضـایی و نیروهـای  غربی است حولید ثروا الگوی حولید کاال و الگوی

                                                           
 الهاشمی نیز در همین راستا حولید شده است. الله حسینی مرحوم عالمه آیت دستاوردهای فکری .6
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گیرند و کسانی کـه در  داری )ربا، حولید، حجارا( قرار می ی اقتصاد سرمایه انتظامی، پشتوانه
درجاا حرص هستند، از این ابزارها برای حفـظ و افـزای  ثـروا رـود اسـتفاده  باالحرین

گردد و جـرآا ورود بـه  حاکم می هابازار جواما غربی و کنند و در نتیجه، ُرلع حجاوز بر می
ت از داری برای محافظ نظام سرمایه شود. چون م سلح میهای اقتصادی از عموم مرد عرصه

گانه حوسـط بخـ   گرفتن قـوای سـه حصـاراا و بـه رـدمت، از طریـع انسرمایه و سود آن
گیرد و از سـوی دیگـر، بررـورد قـاطا دسـتگاه  رصوصی امکان رقابت سالم را از مردم می

کردن کرامت انسانی به نفـا سـود کـاال و سـرمایه  قضایی با حخلفاا اقتصادی که به پایما 
ن مسکن در امریکـا یکـی از بحرا کند. شود، مردم را از عرصه اقتصادی رار  می منتهی می

ها نفـر از مـردم حوسـط دسـتگاه قضـایی و  های این واقعیت بود که در طّی آن، میلیون نمونه
رحمی مصـادره شـد و  های رود بیرون رانده شدند و اموا  آنان در کما  بی انتظامی از رانه

و عموم  و کالن بود ملیاین بررورد در حالی رخ داد که بحران مسکن یک مشک  در سطح 
 مردم در آن نقشی نداشتند.

و شکستن سارتارهای طبقاحی  اما با پیروزی انقالب اسالمی و جریان گستاری انقالبی
، حـرس مـردم از بـین رفـت و داری که از دوران ستمشاهی بـه ار  رسـیده بـود نظام سرمایه

در  های مختلف از جمله بخ  اقتصاد، جرآا پیـدا کردنـد. همگان برای حضور در عرصه
، رونـد حـ هـای بالم و حبعـاحی ماننـد افـزای  چک از مسیر رود رـار  شـد نتیجه، بازار

. پیشـنهاد مـا بـرای رـرو  از پدید آمـدگاه قضایی و... های ورودی به دست ی پرونده فزاینده
وضعیت موجود بازار در ایران، ورود به فضای جنگ اقتصادی است زیرا هنگامی کـه عمـوم 

رـود دسـت بـه  مـادیرا درک کنند، برای حـأمین نیازهـای  ملیمردم شرایط بحرانی اقتصاد 
گ ه جنکنند. البت ی اقتصادی نمی زنند و برای سودآوری، اقدام به ورود در عرصه ریسک نمی

هاست با آن درگیر است اما اقتصاد متـداو   کشور سا  اقتصادی یک واقعیت عینی است که
ی حـورمها در ایـران از سـنخ گرانـی و  کند. در واقا جه  قیمت به این واقعیت حوجهی نمی

شود بلکه علـم اقتصـاد بایـد آن را  متداو  به آن پردارته می کالسیک و نیست که در اقتصاد
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های ماهوی آن با آنچه در دنیـا  استثناء مورد بررسی قرار دهد و نسبت به حفاوا یک عنوان به
جریان دارد، پاسخگو باشد. زیرا حدود دویست کشـور دنیـا زنـدگی اقتصـادی رـود را بـر 

هـای مفهـومی و عینـِی  انـد و بـر اسـاس چارچوب اساس سبک زندگی غربـی سـامان داده
کنند و اکثرًا به ثباا و  ی ارزی و... عم  می موازنه، اشتغا ، حولید ثروا، حورممشّخصی در 

بینـی  رـود را پی  ملـیی اقتصـاد  اند و بر همین مبنـا، رونـد آینـده امنیت اقتصادی رسیده
ی انقالبـی ایـران، وضـا و  های اقتصادی با ورود به جامعه کنند اما این روابط و شارصه می

وهفت سا  گذشـته بـه نحـوی  طو  سی ها در اند و لذا جه  قیمت شک  دیگری پیدا کرده
ی  حداوم یافته که هرگونه ثباا و امنیت اقتصادی را از بـین بـرده اسـت. پـا حرسـیم هجمـه

عیار و دشمنی آشکار در بخ  فرهنگی و اقتصادی یک ضرورا اساسـی اسـت حـا بـر  حمام
صـه گیری الهِی حضرا امام و مقام معظـم رهبـری را در ایـن دو عر اساس آن بتوان، جهت

 حاکم بر اقتصاد و بازار وارد کرد. مادیای اساسی به فضای  جریان داد و ضربه
پیرامون موضوع اداراا باید حوجه داشت که عرف معمو  در دنیا، دستمزد بخـ  اداری 

پـا بـاالحر اسـت و در دوران  های ُررده را به سطحی رسانده که شأن مالی کارمندان از کاسح
ون کارمنـدان ححـت ی ایران حاکم بـود. امـا اکنـ تی بر جامعهرژیم طاغوا نیز چنین وضعی

حر،  ی هستند که این روند قهرًا فسـاد اداری را بـه دنبـا  دارد. بـه حعبیـر دقیـعمالفشار شدید 
 ملتمبتنی بر حوزیا ارتیاراا و حقسیم کار گسترده برای حأمین نیازهای یک « اداره»ی  مقوله

شود حـا اداراا  و نپذیرفتن ذّلت از سوی آنان باعث می است اما فشار اقتصادی بر کارمندان
ی رود را به ابزاری برای کاه  این فشـار حبـدی  کننـد. روشـن  در ایران، ارتیاراا گسترده

های  است که با قرارگرفتن کارمندان در این محیط، حوصیه به رعایت دستورهای دینی و ارزش
مانند که از ارتیاراا  نها حعداد کمی باقی میارالقی اثری بر اکثریت آنان نخواهد داشت و ح
آالینـد؛  کنند و رود را بـه فسـاد اداری نمی رود برای حأمین نیاز اقتصادی سوء استفاده نمی

مداوم و فقدان امنیت اقتصـادی، بـه  حورمحتی اگر مجبور به اشتغا  در شغ  دوم شوند. لذا 
ه و کار را به شوه و فساد در اداراا شدمحیط اداری و کارمندان فشار آورده و موجح حعمیم ر
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 پدیـده بـه نیـز یـک قشـر بررـوردار را عنوان بههایی از قشر پزشکان  بخ  جایی رسانده که
زیرمیزی آلوده کرده است. بنابراین هنگامی که درگیری نظام با جنگ اقتصـادی ححمیلـی از 

تمـان حبـدی  شـود، سوی سبک زندگی غربی برای مردم حبیین شده و این واقعیت به یـک گف
اکثریت مردم با رویکرد جدید همراه شده و دست به ایثار و فداکاری رواهنـد زد و فسـاد از 

ی  یافته رار  رواهد شد و حعداد کمی باقی رواهند ماند که شناسایی و حصـفیه شک  حعمیم
 پذیر رواهد بود. آنها حوسط بازاریان متدّین یا کارمندان انقالبی امکان

ی رژیم  یافته کند، حوجه به این نکته است که ارح  ایران پرورش ّدعا را حأیید میآنچه این ا
پهلوی و محیط فاسد آن بود اما بررورد انسانی و ارالقِی حضرا امام با آن باعـث شـد حـا 

سا   حشی هشتی معدودی که در ابتدای انقالب حصفیه شدند، سایر نیروهای ار غیر از عّده
در ارحـ   رفتاری بر ضد نظام اسـالمیو پا از آن حا امروز،  جنگندبدفاع مقدس  دوران در

ای را بـه هـر  . این در حالی است که حقسیم کار سازمانی، ارتیاراا گستردهشده استدیده ن
ی مناسبی برای معامله و ررید و فروش اطالعـاا  حواند به زمینه کند که می نهاد حفویض می

، مصـر، کشورهای منطقه ماننـد عـراقهای  در ارح  های آن و جاسوسی حبدی  شود و نمونه
حرین ارح  جهـان را از  قاب  مشاهده است. در واقا رفتار الهِی حضرا امام، پاک لیبی و...

های پلیدی که حوسط رژیم پهلوی ایجاد شده بود، پدید آورد؛ ارحشـی کـه بـدون  میان ویرانه
آن انا گرفته بود، نظـام اسـالمی را در  ای که در دوران پهلوی به بررورداری از مزایای ویژه

 مـادیهشت سا  جنگ ححمیلی یاری نمود و ارتیاراا رود را به ابزاری برای کاه  فشار 
ها معجزاا الهی بزرگی هستند که مدیریت حضـرا امـام و مقـام  حبدی  نکرد. این واقعیت

بازاریـان و  کنـد. پـا نبایـد هـا دعـوا می معظم رهبری ما را بـه حکـرار آن در سـایر بخ 
مقّصرین اصـلی در  عنوان بهقهرمان ایران را ححقیر کرد و آنان را  ملتکارمندان و سایر اقشار 

هـای فاسـد غربـی و عـدم  شکنی معرفی نمود بلکه فقدان حوانایی برای مقابله با محیط قانون
 هـا را پدیـد آورده و های سالم اجتماعی اسـت کـه ایـن ناهنجاری مدیریت در ایجاد محیط
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هـا برطـرف شـود، وضـعیت موجـود در اداراا و بـازار و مـدارس و  هنگامی که این ناحوانی
 های معنوی و انقالبی نزدیک رواهد شد. ها و... به محیط دانشگاه

در بخ  ردماا نیز باید حوجه داشت که اگر حکنولوژی برحر از این بخ  حذف شود و 
محور ارائـه گـردد،  های عـدالت تردماا با حکنولوژی ُررد و متوسط و بـر اسـاس سیاسـ

افزارها و قوانین مربوط بـه  ی زندگی برای عموم کاه  رواهد یافت. البته حغییر در نرم هزینه
ردماا نیز ضروری است؛ یعنـی مجلـا شـورای اسـالمی و شـوراهای اسـالمی شـهر و 

یح کننـد و حصـو به نفا مردم جدید را« ی قدرِا  نظام موازنه»روستا باید قوانینی متناسح با 
مداوم قیمت ردماا از قبی  های قانونی از آن را سامان دهند. در این صورا، رشد  حمایت

بـر  حاکم مادیحعمیر و سرویا لوازم منز  و... متوقف شده و ارالق   حاکسی، هزینه  کرایه
 بخ  ردماا حضعیف رواهد شد.

 





6 
حول سه  برای دوران گذار «اسالمی تولید اطالع»طراحی تئوری 

و  با محوریت نهاد مدرسه «مدرسه، خانواده، مسجد»نهاد 
 )تعلیم و تربیت(دانشگاه 

ارتقای ) سبک زندگی غربی شناخت عمیق از تئوری تولید اطالع درضرورت . 4

تعریه    ابه  در پسند اجتماعی( و ناسهازگاری آن  مادیشهوت و تحول  ظرفیت

 یاسالم اسا  سبک زندگی ربدنیا  دار زندگی در

برای ورود به بحث حروری حولید اطـالع بـرای نظـام اسـالمی در دوران انتقـا ، بایـد بـه 
ای از مباحث گذشته در ححلی  از حروری حولید اطالع غربـی حوجـه کـرد: در سـبک  رالصه

به بروز و ظهـور گذاری جدید بر جهان طبیعت زمانی حأثیرزندگی غربی، قدرا انسان برای 
گـردد و محـیط نـوینی در جهـت  اا جدیدی برای او فـراهماا و شهورواهد رسید که لذ

روح و ذهن و جسـم انسـان پدیـد آیـد. لـذا رشـد اقتصـادی و حکنولوژیـک و  مادی یارحقا
رواهد بود که متناسح با آن، پسند اجتماعی و روابط اجتماعی  میسری رفاه هنگامی  حوسعه

شود. بر همین اساس در مباحث گذشته گفته شد کـه مراکـز آمـوزش و پژوهشـی از  تحو م
ها بـا هـدایت افکـار عمـومی و هنـر  ها با حولید و حوزیا علم، رسانه قبی  مدارس و دانشگاه

آن   ی شـهواا در شـک  پیچیـده هت اقامـهی بشر، همگی در ج مدرن با حغییر پسند و ذائقه
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هادهایی مانند سینما، حلویزیون، مـاهواره، کابـاره، قماررانـه، کنند و این روند در ن عم  می
ی شـهواا،  یابـد حـا بـا ایجـاد بسـتر حخلیـه ، اماکن حفریحی و ورزشی و... امتداد می  هت 

حـرین و  ی ایـن رونـد، حریص ححقـع یابـد. در نتیجـه« مادیانگیزش و پرورش و گزینِ  »
منـد و  ند اما کسـانی کـه بـه شـهوا قاعدهشو متجاوزحرین عناصر وارد باندهای مافیایی می

مـدرن بـه ایـن  حمـدنگیرنـد و  هـا جـای می حوّح  منظم اعتقاد دارند، در قالح حکنوکراا
هـای ضـاللت و سـقوط  ی زمـین را بـه سـمت پرحگاه صورا، هفت میلیارد مردم روی کره

 کشاند. می
شـهواا و  رواهد به سـوی ظلمـاا و و نظام اسالمی نمی جامعه دینیروشن است که 

داری و استعمار  دنیاپرستی حرکت کند و چنان حیاحی را رسارا و زیانی بزرگ و عام  برده
ی  موم مردم بـرای حخلیـهیافتن قشری راص بر ع حاکمیت ی قوای او و موجح بشر و حجزیه

فعالیت  دلی  به. باید حوجه داشت که در فرهنگ دینی، این دنیا داند حاکمه می ترشهواِا هی
نفا در درون و جوالن دستگاه کفر و نفاق در بیرون، محیطی رطرناک است که حنها هوای 
حوان از آن به سالمت عبور کرد. لـذا در معـارف الهـی،  معنویت می شبکهگرفتن از  کبا کم

 2«حجافی»و زندگی کوحاه انسان در آن به حالت  1زندان حوصیف شده مثابه بهدنیا برای منمن 

                                                           
. 768، حـدیث 941االمـالی صـفحه .« نـدان مـنمن و بهشـت کـافر اسـتدنیا، ز»)ص(:  . پیامبر اکرم6

ای که بر من وارد می شد، نزد من فرستاد و او گفـت: ای محّمـد!  رداوند، جبرئی  را در زیباحرین چهره»
من به دنیا وحی کردم که بر دوسـتانم »گوید:  رساند و می ، به حو سالم می)یکی از اسماء ردواند( سالم

شـو حـا کـه  حنگ و سخت شو حا مشتاق دیدار من شوند و بر دشمنانم آسان و فراخ و رـوش حلخ و حیره و
المعجم الکبیـر، « ام دیدار مرا ناروش بدارند؛ زیرا من، دنیا را زندان دوستانم و بهشت دشمنانم قرار داده

 .66، حدیث 7، صفحه 63جلد 

، ِإَذا َدَرَ  َیا َآَباالله)ص(:  قا  رسو . »9 ُت: َفَما َعاَلَمُة َذِلَك، ِبَأِبي َذر  َسَا. ُقل  َتو  ُح َو اس  َقل  َفَتَح ال  َح ان  َقل  وُر ال  النُّ
َجاِفي ُخُلوِد، َو التَّ َناَبُة ِإَلی َداِر ال  ِ

ِه َقاَ : اْل  ي َیا َرُسوَ  اللَّ َت َو ُآمِّ ـَ    َآن  ِا َقب  َمـو  َداُد ِلل  ِتع  ُغُروِر، َو ااِلس  َعن  َداِر ال 
 .899 فحه(، صی)للطوس یاْلمال« وِلهِ ُنُز 
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منمنین بر اساس مقاومت و مملّو از درگیری و بال و مصیبت حعریـف  حشبیه گردیده و حیاا
شده است. پا حروری حولید قدرا و ثروا و اطالع در نظام اسالمی باید در رـدمت ایـن 

ای را فراهم کند که این سفر کوحاه، با سعادا و هدایت به پایان  نحوه از زندگی باشد و زمینه
بودِن حمامی ابعاد سبک زندگی غربی و جریـان  عقو برسد و همزمان زشتی و رسارا و نام

بازی بـا آن،  ارالق رذیله در آن را افشا نماید. زیرا رفتار دنیاپرستان در حعّلع به دنیـا و عشـع
همانند مسافری اسـت کـه در اواسـط راه و قبـ  از رسـیدن بـه مقصـد، بـه رریـد زمـین و 

 وساز برای سکونت در آن مبادرا کرده است! سارت

صهیانتی،  »بهرای عناصهر    «انگی ش، پهرورش، گه ینش  »ضرورت مهندسی نظام  .4/4

 «، اعتمادگرامحور عدالت

حرین و جنایتکـارحرین عناصـر را در قالـح بانـدهای  غربی که پست حمدنپا در مقاب  
ها حـن  دهد و کسانی را که برای رسیدن به لّذاا دنیا به بـاالحرین ریسـک مافیایی پرورش می

طلح را  برکف و شـهادا رساند، نظام اسـالمی عناصـری جـان آس قدرا میدهند، به ر می
کشـند و بـه مـرگ و عـالم  کند که با بصیرا کام ، بال و مصیبت را در آغوش می حربیت می

بـا ایمـان بـه پردازنـد و  های ضّد انسانی می گیرند و به مبارزه با نظام برزخ و قیامت انا می
ها قـد علـم  ها و زشتی ی بدی د در بهشت، در مقاب  همهمبنی بر رلو ی الهی به شهدا وعده

رسانند. لذا دستگاه ایمان به نیروهای صیانتی نیازمند اسـت  کنند و به حمام حاریخ نفا می می
ی  که هم از درون و در مقاب  هوای نفا مصون باشند و هم در بیـرون و در مقابـ  هندسـه

های آن، بـه نظـام ایمـان  شـود ـ و شـرارا یی کفر و نفـاق ایجـاد م طغیان ـ که حوسط ائّمه
مصونیت بخشند. زیرا اگر چنین کسانی دست به مبارزه بزنند و بـه پیـروزی برسـند، باعـث 

ی رواهند شد که به دنبا  پرست  رداست و در این صـورا امتو  ایجاد امنیت برای جامعه
ی دینی این جامعه و طراحـی یـک زنـدگی الهـی بـرای آنـان  حوان به سوی اداره است که می
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شـد و « حعاد »حوان وارد بحث  است که می« صیانت»حرکت کرد. یعنی حنها پا از ححقع 
ه ححقع این زندگی، بدون احکـام گیری کرد ک دستیابی به یک زندگی متعاد  و عادالنه را پی

طلبی  پـذیر نیسـت. لـذا سـطح دوم از عناصـر مـنمن کـه بـه مقـام شـهادا اسالمی امکان
شوند. سطح سـوم  اند، متناسح با بخ  حعاد  و احکام آن پرورش داده و گزین  می نرسیده

یت هایی است که احکام فقهی را ـ که احکام حعـاد  هسـتند ـ بـه رسـم نیز مربوط به انسان
شناسند اما به حجاوز و حعّدی که در حمام ابعاد سبک زندگی غربی جریان یافتـه، عالقـه  نمی

 ندارند و حاضر به پذیرش قواعد آن نیستند.

در نظهام جمههوری   « ثهروت  تولیهد  تئوری تولید اطهالع و » ضرورت تغییر جهتِ .2/4

 «تئوری تولید قدرت» یافته در تحقق متناسب با تغییر جهتِ اسالمی؛

داده شده را محقع کرد زیرا  حوان زندگی نورانی وعده روشن است که در وضا موجود نمی
الهی است اما سارتارهای نظام درگیر سـبک  حمدنگیری نظام اسالمی به سوی  گرچه جهت

هستند. لذا یک انقالب الزم است حا سـارتارها بـا  مادیزندگی غربی و حروری حولید اطالع 
ی سیاسی پیروزی انقالب اسالمی  گونه که در عرصه گ شوند؛ همانگیری نظام هماهن جهت

بـود کـه باعــث شـد ایـران از ســبک زنـدگی سیاســی متـداو  )دموکراسـِی مقّیــد بـه نظــام 
داری( نجاا پیدا کند و دموکراسِی مقّید به اسالم را ححقع بخشـد. عـالوه بـر ایـن،  سرمایه

حخریح زیرسارت حوسط نیروی هوایی  کشی و سبک زندگی نظامی متداو  که مبتنی بر نس 
است، در ایـران کنـار گذاشـته شـد و نیـروی زمینـی بـا حکیـه بـه قـدرا عناصـر مـنمن و 

طلح، یک جنگ ارالقی را رقـم زد و ماشـین جنگـی دشـمن را در هـم شکسـت.  شهادا
های ضد انسـانی  حرین معامله همچنین عرف امنیتی و اطالعاحی در جهان که بر محور کثیف

 در ایران طرد شد و یک دستگاه اطالعاحی و امنیتِی مردمی پدید آمد.بود، 
ی سیاسـی و امنیتـی و دفـاعی  ی اساسی که در سه عرصـهححولبه عبارا دیگر، همانند 

ی فرهنگی نیز بـه یـک انقـالب و دگرگـونی نیازمنـدیم کـه ححقـع آن  محقع شد، در عرصه
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جانبـه در ایـن  که یک حرـوری همه دفعی ممکن نیست. البته یک احتما  آن است صورا به
زمینه به رهبری ارائه شود که در صورا پذیرش این پیشنهاد و احراز حناسح آن بـا وضـعیت 

حافظ پرست  اجتماعی دسـتور اجـرای آن را  عنوان به، ایشان فقیه ولیی ایران حوسط  جامعه
ایـران در طـو   صادر رواهند کرد. اما احتما  مرّجح به این واقعیـت حوجـه دارد کـه مـردم

اند و ابعاد علمی و هنـری و فرهنگـی آن را  های گذشته، با سبک زندگی غربی آشنا شده دهه
آغاز شود و در سـه « سازی گفتمان»اند و به همین دلی ، انقالب فرهنگی باید از  حجربه کرده

 سطح دنبا  شود:

رای به  «مردمهی »، «نخبگانی»، «انقالبی» در سه س   سازی گفتمان تضرور .2

 انتقال انتولید اطالع و ثروت در دورتغییر جهت در تئوری 

گیری است؛ یعنی مدیران ارشد نظام، برای اقدام جهـادی و در  سطح او ، سطح حصمیم
جهت بصیرا نسبت به راه علمی در ادبیاا مدرنیته و راه علمِی پیشنهادی حوجیه شوند. این 

دقت در سطح مطالباا مقـام معظـم رهبـری  سازی انقالبی، با سرعت و امر نیاز به گفتمان
له است. در گام دوم، بایـد  مند با فرمایشاا معظم ن و قاعدهدارد که گام او  آن، بررورد مقنّ 

داری روشن شود که این مهم از طریع جلساا  دار بودِن ادبیاا حوسعه و نظام سرمایه جهت
گیری نسـبت بـه  رواهد شد. گام سوم، شـام  حصـمیم میسرپژوهشی بر مبنای منطع جدید 

 ها رواهد بود. های مقاومتی در حهران و مراکز استان جبهه
ها و  سازی نخبگانی است که گام او  آن، در محیط دانشـگاه سطح دوم، ناظر به گفتمان

االحی نم سـشود و طی نشسـت بـا نخبگـان، نظـا ی سراسر کشور برگزار می های علمیه حوزه
های یک یـا دو روزه بـا اسـاحید  گردد. در گام دوم، کارگاه مطرح می موضوع موردنظرون پیرام

ها، سناالحی که در نشست بـا نخبگـان بـه پـذیرش  شود و در این کارگاه دانشگاه حشکی  می
م سوم، متمرکز بـر شود. گا گردد و برای انتشار در مجالا علمی آماده می رسد، طرح می می

ست و با مناظراا علمی که همـراه بـا هیرـت علمـی و هیرـت داوران ب ادانشجویان و طال
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ی انقالبی  یابد. از این طریع، انگیزه برگزار رواهد شد، ححقع می برای آنها ای هفته صورا به
ای شـود و مـردم نیـز در  آید. البته این بخـ  بایـد رسـانه های علمی به وجود می در محیط

 جریان آن قرار گیرند.
سازی در بین عموم مردم است. گام او  در این سطح، در ایام    گفتمانسطح سوم، شام

های  منـاظراا علمـی بـین شخصـیت گیـرد و بـا برگـزاری انتخاباا و در مساجد شک  می
ین استان و متخصصین فـّن( بسـتر مشـارکت مـردم مسنولمساجد،  ائمه جماعاانفوذ ) ذی

در گـام دوم، بسـتر منـاظراا علمـی برگـزار آید. اما  های کاندیدها فراهم می نسبت به برنامه
رکت مـردم در ی مشا های پا از انتخاباا حداوم داشته باشد حا زمینه شده، باید در طو  سا 

پدید آیـد. در گـام سـوم، نهادسـازی مردمـی باعـث رواهـد شـد حـا  سبک زندگی اسالمی
 مناظراا علمی در فرهنگ جامعه نهادینه شود.

از  «فقه اقامهه »به  «فقه فردی»س   فرهنگ نظام از  ارتقا سازی: موضوع گفتمان .4/2

 در تئوری تولید ثروت و اطالع غربی ضاللت موجود زایی نسبت به عمق طریق بصیرت

سازی باید برای عموم مردم روشن کند که حروری حولید ثروا غربی دارای چه  این گفتمان
شناسـی  . از آنجا که ححلی  مردمآورد مشکالحی است و چه فجایا و عوارضی را به دنبا  می

حبـدی  شـده و فقـه  ملتدهد که فرهنگ عاشورا به هویت اصلی این  از مردم ایران نشان می
رسیده و  ملتصادقین علیهماالسالم و جریان آن در زندگی، از دوران صفویه به پذیرش این 

کنی و جهادکبیر است ش این پذیرش اجتماعی حاکنون ادامه دارد، فقه اکبر ـ که همانا فقِه بت
پرستی مدرن باید هماننـد  ـ نیز به پذیرش این مردم رواهد رسید. یعنی فرهنگ مقابله با بت

های حلویزیـونی و... بـه پـذیرش  فرهنگ فعلی جامعه در پیگیری مسابقاا ورزشی و سریا 
مبنـی بـر ضـرورا  55برسد. لذا با حوجه به فرمای  مقام معظم رهبری پـا از انتخابـاا 

رسـد بـرای  ، بـه نظـر می1شدن افکار عمومی ها برای روشن ی بخ  داوم مناظراا در همهح
                                                           

البته  ـ ی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کندیها جور مناظره ریلی روب است که این». مقام معظم رهبری: 1
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های متعّددی از مناظراا ضـرورا دارد  حغییر در روابط و پسند اجتماعی، سازماندهی لیگ
ی آن، محیطی فرهنگی برای جنگ اقتصادی و مبارزه بـا روابـط ناشـی از سـبک  حا در نتیجه

ی او  انقالب، محیطـی فرهنگـی متناسـح بـا  گونه که در دهه انزندگی غربی پدید آید؛ هم
هـای  دفاع مقّدس شک  گرفت. اگر این محیط جنگـی بـه وجـود نیایـد، حعریـف مأموریت

 ی اقتصاد ممکن نخواهد بود. انقالبی در عرصه

تولید ثهروت و   مربوط به تئوری های شاخصه غییر در نظام آماری وضرورت ت .7

 اطالع غربی

ها و استانداردها که ابـزار  گام دوم، حغییر در نظام آماری کشور است؛ یعنی باید شارصه
پیدا کند حا زمینه برای طراحی یک نظام آمارِی متناسح  ححو های کارشناسی است،  بررسی

های الزم  با حروری حولید ثروا و قدرا و اطالِع الهی فراهم شود و یا حداق  نهادها و قرارگاه
ی آمار ایجاد گردد و اال رویکرد جدید در حعمیع انقالب اسالمی شکست رواهد  در عرصه

های جدیـد بـرای کنتـر  حغییـراا در بخـ  اقتصـاد نظـام  رورد. در واقا حولیـد شارصـه
گیری در سـارتارهای  حغییر در عوام  هدف و حغییر شیح و جهت دلی  بهجمهوری اسالمی 

ی جدید در رشد اقتصـادی، بـه معنـای اسـتقال   هنظام است. از این رو دستیابی به شارص
هاست. دومین حغییر در  اولین حغییر در جهت شارصه مثابه بهنظام از دستگاه ارزی موجود و 

با الگوی جدید در صنعت نظام است که بر اسـاس  و اطالع ها، حولید ثروا جهت شارصه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ولین، رودشان را در معرض نقد و انتقاد نو افراد، مس ـبا حذف آن عیوبی که بعد به آن اشاره رواهم کرد 

اسخ بدهند و حبیین کنند. ریلی از اوقاا اگر چنانچـه یـک انتقـادی بـه قرار بدهند و پاسخگو باشند و پ
ها را روشن کند، حبیین کنند، حقیقت را بیان کننـد؛  کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن

هـا در طـو   ریلی چیز روبی است؛ البته با حذف آن عیوبی که عرض رواهم کرد. اگر این جور مناظره
  چهار سا  ادامه داشته باشد، دیگر وقتی در هنگام انتخاباا پی  آمد، حالـت انفجـاری سا  و در طو

ی حرفها در طو  زمان گفته رواهد شد، شنیده رواهد شد؛ نقدها، پاسخها، جوابها.  کند؛ همه پیدا نمی
 .93/9/6955رطبه نماز جمعه حهران، « بود که ریلی روب بود مناظراااینها محسناا این 
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جویی در مقیـاس  ی صـرفهدهد. یعنـ آن، مبنای سودآوری جای رود را به کرامت انسانی می
حولید، در ارزانی و گرانی کاال از یک طرف و حولید انبوه همراه با احوماسـیون از طـرف دیگـر 

متمرکز در حولید کاال و مصرف عمومی جایگزین حکنولوژی باید حغییر نماید و حکنولوژی غیر
الهـای متمرکز شود. در این صورا، ارزانی و گرانـی کـاال بـه جریـان مصـرف در سـبد کا

شود و حولید انبوه بر اساس جریان فرهنگ اقتصاد مقـاومتی در منطقـه و  عمومی حعریف می
ها، ایجـاد  شـود. سـومین حغییـر در جهـت شارصـه جایگزینی آن با فرهنگ حوسعه معنا می

است کـه بـه معنـای حعریـف جدیـد از « وقف»انگیزش و جریان فرهنگ اشتغا  در بخ  
 بود. حعاونی بر مبنای فقه رواهد

این امر باید بتواند سارتارهای بخ  اقتصاد نظام جمهـوری اسـالمی را در سـه محـوِر 
« )ارحباطاا حولیدی( و سارتارهای رحیمه سارتارهای عظیمه حولیدی، سارتارهای کریمه»

ی حولید ثروا  گونه که قباًل گفته شد، جهت حسهیالا و نظام موازنه ساماندهی نماید و همان
)حعاونی اسالمی( منتق  کند. بر این اساس الزم « وقف»، به بخ  «وصیرص»را از بخ  

ها و  رانه ی میدانی، به وزراا ها و در عرصه ی بخ  های کالن و ُررد در همه است شارصه
 .مان استاندارد انقالبی حأسیا شودنهادهای جدید ابالغ گردد و ساز

 و وری اسهالمی بهرای جمهه  چالش اصهلی   ،حضور ساختارهای غربی در نظام .1

 های اقتصادی و فرهنگی چالش عناوینِ رخیب اشاره به

نظـام جمهـوری اسـالمی، حضـور  اقامه کلمه حع حوسطرغم  علیباید حوجه داشت که 
ی را پدید آورده که مهمهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادِی  سارتارهای غربی در نظام چال 

حوسط مقام معظم رهبـری در « فساد و حبعیضمبارزه با فقر و »حوان آنها را در طرح شعار  می
ها در بخ  اقتصادی  پایان دولت سازندگی رالصه کرد. اما فهرست حفصیلی از این چال 

حواند شام  محورهای ذی  شود و هر مبحثی که پیرامون سبک زندگی اسالمی  و فرهنگی می
 این مشکالا منتهی گردد: ح شود، باید به  مطرح می
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 جریان ربا در شـبکه بـانکی، و گرانی، فقدان امنیت اقتصادی، حورمدر بخ  اقتصادی: 
ها، فسـاد  ای از سـوء مـدیریت پـاره فرار از مالیاا، های دارلی، بیکاری، سرگردانی سرمایه

هـا،  اِی دولت ی اقتصاد کشور، رفتـار سـلیقه ی روشن برای آینده مالی و اداری، فقدان برنامه
قضـائیه در بررـورد بـا   قـوههـای کـالن، ضـعف  ارـت وامهای بادآورده، عدم بازپرد ثروا

 های اقتصادی و... ناهنجاری
ن افزای  روابـط در بخ  فرهنگی: افزای  آمار طالق قانونی و طالق عاطفی و به حبا آ

گریزی،  اا، قـانونکـاری در ادار لین، اعتیاد، بزهکـاری، کمنامشروع حوسط مجردین و متأه
ومر  در فضای هنری کشور و حرکت به سوی هنرهـای هـالیوودی و  هر  ،قاچاق ،احتکار

ی  ها، مطبوعاا و رسانه های رارجی در برری موارد، ضعف ححلیلی در ربرگزاری جشنواره
 به گسترش کّمی آنها، رطراا و حهدیدهای فضای مجازی و... و اکتفا ملی

موجـود و  حمـدنی او ، سارتارهای  های فوق در درجه رسد راستگاه چال  به نظر می
هـا، سـهم  روابط ناشی از سبک زندگی غربی است و عموم مردم و جوانان و زنـان و رانواده

ی ایـران  کمتری در پدید آمدن این مشکالا دارند. در مقابـ ، بسـترهای مثبتـی در جامعـه
زادگـان،  ی معصـومین و امام ای حـاریخی اسـت: زیـارا ائّمـهه وجود دارند که دارای ریشه

های قـدر و روز عرفـه، اعتکـاف مـاه  ایام محرم و صفر و رمضان و شـحبرگزاری مراسم در 
بهمن و روز قدس، مشارکت در انتخاباا، دیدار  99رجح، اردوهای راهیان نور، راهپیمایی 

 ادبیاا انقالب و... بر مبنایو غنی  جدید های کتابتلف مردم با رهبری و حولید اقشار مخ

 به مسائل نظام برای پاسخگوییحوزه  علمی و تبلیغی ضرورت بررسی ظرفیت ادبیات .4/1

ی شیعی حنها نهادی هسـتند کـه پـا از غیبـت حضـرا  های علمیه در این میان، حوزه
ی معصـــومین  اند فرهنـــگ مـــذهح و آثـــار و اربـــار ائمـــه حوانســـته)عـــج( عصـــر  ولی

سـالم و بـدون انحـراف بـه محبـین  صـورا بهاجمعین و شـعائر دینـی را  علیهم للها صلواا
هایی از جمله فقدان ححلی  دقیع  به ضعف مسائ  نظام  کنند اما در بررورد با بیت منتق اه 
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یـاا و مفـاهیم انتزاعـی کلها مبتنی بـر  از این موضوعاا دچارند. زیرا منطع حاکم بر حوزه
رار  کند، ندارد  بالحکلیفیاز مردم را  ین نظام ومسنول ف عینی کهاست و حوان حعیین حکالی

اشاره به آیـاا و روایـاا و دسـتورهای  با ود حا در بسیاری از حبلیغاا دینیش بلکه باعث می
ن مسـنوالمـوم شـهروندان و ، عو معارف ها ی رفتار مردم از این ارزش مذهبی و بیان فاصله

آنان ای بر گری های روحانیت، نق  مطالبه حوانایی قداست و با بیان ند و در عوض،شوححقیر 
 باقی بماند.

معرفهت و  »، «توزیع اختیهارات » هجمه به نهاد خانواده از سه نق ه مختصاتِ .5

 «نفقه و امور اقتصادی»، «بصیرت

ی فرهنگ و حروری حولید اطالع، باید به ححلیـ   های موجود در عرصه پا از بیان چال 
برون رفت از وضا موجود و حرکت به سمت وضا مطلوب روشن شـود.  ا راهآنها پردارت ح

معرفـت و »، «حوزیـا ارتیـاراا»ابتدائًا باید حوجه داشت که فرهنگ رانواده در سـه بخـ  
با مشکالحی روبروسـت. در بخـ  حوزیـا ارتیـاراا، « نفقه و امور اقتصادی»و « بصیرا

فرهنـگ کـارگری و کارمنـدی  یـد غربـی، بـهسارتارهای حروری حول فرهنگ رانواده متأثر از
 منحـ ی رود در فرهنگ مشارکت در سبک زندگی غربـی  ست که این فرهنگ به نوبهمبتال

شده و در مباحث گذشته بیان شد که فرهنگ مشارکت در غـرب، آلـوده بـه امتیـازرواهی و 
هـای  نوادهمعامله بر سر منافا مردم و سایر ارالق رذیله است. البته درصـد معـدودی از را

اند و حوزیا ارتیاراا در آنها بر اساس فرهنگ مولویت  ایرانی دست از روابط سّنتی برنداشته
یابد. اما پا از انقالب اسالمی و حغییر شرایط سیاسی از سلطنت به جمهوریـت،  ححقع می

ای که در این فرهنگ حنیـده  فرهنگ مشارکت غربی در جامعه روا  پیدا کرده و ارالق رذیله
های ایرانی انتقا  یافته و جریان ُرلع اسـتکبار را در  به اکثر رانوادهاز طریع سارتارها ده، ش

هـا در فرهنـگ مـدارس و  ی علمی، رانواده شک  مدرن آن ححقع بخشیده است. در عرصه
اند و فرهنگ این مراکز نیز مبتنی بر فرهنگ حکنولوژی و رفـاه و حولیـد  شده منح ها  دانشگاه
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  مسألهها و مشکالا ناشی از این فرهنگ قباًل بیان شد. اما  ه عوارض و چال ثروا است ک
شده و این فرهنگ در چارچوب الگوی حوزیا ثروا  منح نفقه در رانواده، در فرهنگ بازار 

داری است و رلع حفارر و اسـراف و... را در  گیرد که وابسته به نظام سرمایه و درآمد قرار می
دچار آسیح شـده  نقطه مختّصاااین سه  ازه، فرهنگ رانواده در ایران نتیجآورد. در  پی می
 است.

بررسی ظرفیت شبکه معنویت )مسجد، مصلی، نظهام والیهت( از سهه نق هه      .6

 «اقتصادیامور »، «و بصیرت ترفمع»، «توزیع اختیارات» مختصاتِ

هنـگ از سوی دیگر، وضعیت موجود در مساجد از نظر حوزیـا ارتیـاراا بـر مبنـای فر
 تـی شـک  گرفتـه و هـی  ادراکـی از سـازمان وراذا امر مولی بعبده( و مدیریت هیمولویت )

عالیـت سیاسـی مسـاجد، رـورد. لـذا ف الزاماا آن در مسـاجد بـه چشـم نمی حشکیالا و
 حـأثیراسـت و از فرهنـگ دموکراسـی  ایـام ای در آن انتخاباا و رفتار وهله دورانمنحصر به 

ن اعتقـاداا و بیـا و بصیرا نیز فرهنگ حبلیغ سّنتیی معرفت و  پذیرد. مساجد در عرصه می
 فرهنـِگ  همـان کـه ایـن اند و کاری با مسائ  نظام ندارند را پی گرفته ارالق و احکام فردی

از حکامـ  معنـوی  مادیحکام   جدایی دین از سیاست و حفکیک حکم از موضوع و حفکیک
محـدود  به حفظ قداست مساجد عمالً  راندمان رفتارمی شود حا  . این وضعیت موجحاست
پذیر  یتمسـنولسالمی و مسائ  اجتمـاعی سرنوشت نظام ا این نهاد معنوی نسبت به و شود

و مسـتمندان  گی بـه فقـرا. همچنین رفتار عملی مساجد نیز در فرهنگ ریراا و رسیدنباشد
 نظام ندارد.در  و ارحباطی با مسائ  حاکمیتیشده  حصرو... من

ی حوزیـا  ( نیـز در عرصـهفقیـه ولیشـخص فقـط  نـه )و دستگاه رهبری و نظام والیـت
ححت فشار قرار دارد و از درون حالش می شود حـا حکالـح  ححزبارتیاراا از سوی فرهنگ 

بر سر دنیا و امتیازرواهی و امتیازدهی بـر روابـط سیاسـی نظـام اسـالمی حـاکم شـود کـه 
بری به مجلا ربرگان و مجلا شورای اسالمی مبنی بر ضرورا هشدارهای مقام معظم ره
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کند. از نظر علمی، یک نـوع قـبض و  ماندن، به این واقعیت اشاره می بودن و انقالبی انقالبی
بسط بین ادبیاا انقـالب و ادبیـاا حوسـعه جریـان یافتـه و نظـام والیـت را در برابـر رونـد 

ای، رطـر  و برجـام هسـته 835ی  قطعنامـه شدن قـرار داده و پـا از سازی و جهانی جهانی
های بعدی و مذاکره با هدف سازش را پدید آورده حا در نهایت، نظام ناچار بـه  ححمی  برجام

، در مـداشـود و در دراز اداره جامعـهافزارهـای غربـی در  پـذیرش مهندسـی معکـوِس نرم
عملـی و  گـردد. همچنـین در بخـ  منحـ ی نظام جهانی و فرهنگ استکباری آن  هاضمه

 ارحقـای ظرفیـتهای  های استکبارستیزی از سـوی اسـتراحژی اجرایِی نظام والیت، سیاست
حکنولوژی و حجارا جهانی در معرض رطر قـرار دارد و رفتـار امنیتـی و دفـاعی و سیاسـِی 

 شود. جمهوری اسالمی، از طریع ناحو و سازمان مل  و نهادهای مشابه به چال  کشیده می
ای بـرای طراحـی سـبک  ـ که باید پایه« رانواده، مسجد، نظام والیت» بنابراین سه نهادِ 

انـد و ایـن مطلـح، ححلیلـی  های جـدی قـرار گرفته زندگی اسالمی باشند ـ در برابر چال 
ارائـه « بودن سـبک زنـدگی غربـی مهـاجم»نخبگانی از فرمای  مقام معظم رهبـری مبنـی 

هـا نشـود، نظـام اسـالمی در درازمـدا بـا  و لذا اگر حدبیری برای رفا این چـال  1دهد می
 رطرهایی جدی مواجه رواهد شد.

                                                           
شـدا بایـد از حقلیـد پرهیـز  هما برای سارتن این بخ  از حمدن نوین اسـالمی، بـ»م معظم رهبری: مقا .6

هـا ححمیـ   زندگی را به ملت کو سلو کهای زندگی و سب کنیم؛ حقلید از آن کسانی که سعی دارند روش
حقلید از غـرب بـرای  .ی و ححمی ، حمدن غربی است...یورگوکنند. امروز مظهر کام  و حنها مظهر این ز

 ..جز ضرر و فاجعه به بار نیـاورده..ی که این حقلید را برای رودشان روا دانستند و عم  کردند، یکشورها
 ی   فرهنـگ مهـاجم اسـت. فرهنـگ غـرب، فرهنـگ نابودکننـده کب، یـعلت این است که فرهنگ غـر

اساسِی اجتماعی را  های د، بنیانها وارد شدند، فرهنگهای بومی را نابود کردن هاست. هرجا غربی فرهنگ
 .99/7/36دیدار با جوانان استان رراسان شمالی،  «از بین بردند
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 بهرای طراحهی   «نهاد مسهجد »جای ه ب «و دانشگاه نهاد مدرسه» قرارگرفتن .3

 دوران گذار درتئوری تولید اطالع 

افـزای   مهندسی برای گونه که در حروری حولید ثروا حالش شد حا با در این راستا، همان
 به نفـا پایان یافته و متغیر سرمایه قدرا ررید مردم، درگیری بین متغیر کار و متغیر سرمایه

هویـت »درگیری بین با حوجه به در حروری حولید اطالع  منح  شود، عدالت و کرامت انسانی
وضـا  بـرای حرکـت بـه سـمتباید  در نظام، «حقربهویت حعّبد و »با « ححصی  و اشتغا 

شود. اما امروزه هویت ححصـی  و اشـتغا  در مدرسـه و  سازی جدیدی انجام امنظمطلوب 
حرکـت مدرسه و دانشگاه  ر اساس فرهنگرانواده در این عرصه، بگیرد و  دانشگاه شک  می

فرزنـدان مـا را حعلیم و حربیت ، ی امروزی تند که در زندگی پیچیدهو این دو نهاد هس کند می
و زمینه را بـرای ورود آنـان بـه  رسانند یعلم و سواد م مراحح باالی بهگرفته و آنان را  عهده به

 آورند. بازار کار فراهم می

 و آثار آن در فرهنگ خانواده متغیر اصلی عنوان به« دانشگاه فرهنگ مدرسه و» .4/3

پا از آنجا که الگوی حولید و حوزیا و ثروا و رفاه و حکنولوژی در سبک زنـدگی غربـی 
استوار شده، هویت ححصی  و اشتغاِ  متناسح با آن نیز در عم  « ی شهوا اقامه»بر مبنای 

 3که درتران در سّن  شود و در حالی می آن به حأریراندارتنضربه به فرهنگ ازدوا  و باعث 
 98 رسند، امکان عینی برای ازدوا  حا پی  از سالگی به بلوغ می 68سالگی و پسران از سّن 

بردن ححصـیالا دبیرسـتانی و  بـه پایـان . در واقـا ازدوا ردسالگی بـرای آنـان وجـود نـدا
شـود رصوصـًا  دستیابی به شغ  مناسح مشروط میبه دانشگاهی و دوران سربازی و سپا 

دگی در وضا موجود، بسـیار گـران محور برای زن که حأمین الگوی مصرف رفاه با حوجه به این
، سـارتارها و امـا در طـرف مقابـ  .کنـد حر می بوده که این امر، حشکی  رـانواده را سـخت

ارزان و دسترسی آسـان  قیمتی ارا ب غربیپدید آمده که روابط  حوسعه شهواابسترهایی برای 
 دهد. از جوانان را به سوی رود سوق می یبخش جامعه و و نماید فراهم می
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متکف  آن هستند  مدرسه و دانشگاه فرهنگ ححصی  و اشتغا  ـ کهدر وضا موجود،  پا
طلبی و  حنوعکند و در کنار آن، ارالق مدرن و  رانواده ایجاد می نهاد ل  بزرگی را برایچا ـ

شـود.  پایـدار می دائم و و جریان آن در میان درتران و پسران، مانا زندگی مادیزیباشناسی 
هـای ایرانـی جریـان دهـد و  در واقا نظام هنوز نتوانسته روابط دینی و ارالقی را در رانواده

دهند ـ با حکیه بر روابـط  های سّنتی ـ که بخ  کوچکی از جامعه را حشکی  می وادهحتی ران
دهند و در بررورد با همسران رود بـه دنبـا  کسـح  ی حیاا می ادامه «اذا امر مولی بعبده»

وهفت سا  گذشته نیز فرهنگ دموکراسـی وارد سـارتارهای  ارتیاراا مطلع هستند. در سی
ها را متزلز   طلبی، بنیان رانواده حنوعهمراه گردیده و با روا   مادینظام شده و با زیباشناسی 

نفر حاصـ   های سنگیِن زندگی مرّفه با حالش یـک کرده است. همچنین در فضایی که هزینه
یت اقتصادی رانواده و حـأمین نفقـه نیسـتند و مسنولشود، مردان به حنهایی قادر به حقّب   نمی

اغ  را انتخاب کنند کـه ایـن رونـد عمـاًل بـه معنـای پـذیرش ناچارند برای ازدوا ، زنان ش
در وضا موجود فرهنـگ متـداو  بـرای  گرچه پادر مدیریت رانواده است. مشارکت زنان 

 فرهنـگ شـود، شود امـا آنچـه در عمـ  محقـع میی دائم جاری  صیغه ازدوا  آن است که
در وضـا موجـود، زن  یعنـی .ازدوا  موّقت استروابِط متناسح با ازدوا  دائم نیست بلکه 

حواند ارتیار رود را به مرد بسپارد و احکـامی از قبیـ   اشتغا  در رار  از رانه، نمی دلی  به
هـا،  و در گزین و...، در عینیت بـه حاشـیه رفتـه اذن شوهر برای ررو  و ضرورا حمکین 

ر رـانواده بـه که والیت مرد بـ . عالوه بر اینکفویت ایمانی به کفویت مالی حنز  یافته است
نحو الهی و دینی حعریف نشده بلکه در قالح فرهنـگ سـلطنت و مولویـت جریـان یافتـه و 

 ها منتق  شده است. از جامعه به رانواده مادیهمزمان با آن، فرهنگ مشارکت 
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 آن و ضرورت ساماندهی «نهاد خانواده، مدرسه، مسجد»سه ضلع  شناسی آسیب .2/3

برای طراحی تئهوری   ادبیات انقالب و ایجاد تحول در ادبیات حوزه و دانشگاه موضع از

 اسالمی تولید اطالع

 دلی  بهدر واقا ازدوا  دائم به معنای زندگی پایدار بر مبنای دین و ارالق الهی است اما 
ایـن اند در  یک از رانواده های سّنتی و مدرن نتوانسـته حأّثر رانواده از روابط اجتماعی، هی 

و بر اساس هویت ححصی   جوانان را ها نیز چارچوب نورانی قرار بگیرند. مدارس و دانشگاه
آموزان و دانشجویان را به سوی سـبک زنـدگی غربـی سـوق  کنند و دان  می حربیتاشتغا  

می و حکـالیف پایگاه معنویت، ارحباط روشنی بـا نظـام اسـال عنوان بهدهند و مساجد نیز  می
از  مسـاجد با دور مانـدن اند و برقرار نکرده سارتارهای غربی در جامعه حضور اجتماعی و

گیرد که  شک  میسکوالر  صحنه درگیری بین فرهنگ اسالم و فرهنگ غرب، عماًل مساجدی
 در این زمینه دارد.معظم رهبری  حعابیر هشدارآمیز مقام این امر اشاره به

شکنی  ر و فرهنگ بتگیری با نظام کفها حنها در صورحی رفا رواهند شد که در این آسیح
پیدا کند و پا از شکستِن دکتـرین سیاسـی و دفـاعی و امنیتـی متـداو  در  عمعدر جامعه 

جهان حوسط نظام اسالمی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی نیز آغاز شود که این حقیقت در 
. انعکاس یافتـه بیان مقام معظم رهبری با حعابیری چون اقتصاد مقاومتی و ناحوی فرهنگی و..

 اقتصـاد اکتفـا  جانبـه حنهـا بـه عرصـه ایدار و همهی پ گونه که ادبیاا حوسعه است. لذا همان
جانبـه و پایـدار  نماید، یک دفاع همه کند و بخ  فرهنگ و سیاست را با رود همراه می نمی

 و فرهنـِگ  فرهنگ نیـز آغـاز شـود و بـه حبـا آن، محـیط  یابد حا درگیری در عرصه رورا میض
صورا نهادهای فوق در یـک محـیط  بهبود پیدا کند. در غیر این «مدارس و مساجد، رانواده»

مند با یکدیگر را نخواهند داشت و  ناسالم قرار گرفته و عم  رواهند کرد و حوانایی ارحباط قاعده
« فِی فرهنگـییملـوک الطـوا»ای در میان مردم ایجاد شک  نخواهد گرفت بلکـه  وحدا روّیه

واهد شد حا انسجام و وحدا سیاسی کشور نیز ـ که بزرگترین دستاورد انقالب است ـ باعث ر
مند ادبیاا انقـالب بـا عرصـه  رو، رفا این چال  وابسته به رابطه قاعده از اینپذیر شود.  ضربه
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 حخصصی و جریان و سریان آن در ادبیاا نخبگانِی حوزه و دانشگاه است.
اطالع برای نظام اسالمی در دوران انتقا  هنگـامی  بر اساس آنچه گذشت، حروری حولید

پدیـد « ها مدارس و دانشگاه»و « مساجد»، «رانه»مندی میان  شود که پیوند قاعده حبیین می
های فوق ایجاد شود زیرا در وضا موجود، ارحباط  آید و از این طریع، سّدی در مقاب  چال 

اند یک روند هماهنگ از گردش اطالعاا و  این سه نهاد با یکدیگر قطا شده و آنها نتوانسته
معرفت و بصیرا برای مردم فراهم آورند. در واقا مسجد باید پایگاه پرورش روحی، مدرسه 
و دانشگاه پایگاه پرورش ذهنی و رانه پایگاه پرورش جسمی )حغذیه، بهداشـت، اسـتراحت 

 و...( قرار گیرد.
« مسـاجد»طـالع در وضـا مطلـوب که یکی از ارکان حرـوری حولیـد ا رغم این پا علی

ها و  مصلیمند رانواده با مساجد و  رواهند بود و در آن دوران، ارالق از طریع ارحباط قاعده
حروریزه رواهد شد، اما در  جامعه اسالمیی  قلح حپنده عنوان بهاحصا  آنها به دستگاه رهبری 

گفته، دارای محوریت در   ها هستند که در چارچوب پی دوران انتقا ، این مدارس و دانشگاه
 راصحروری حولید اطالع هستند. لذا حکنولوژی و سارتارهای غربی در این مراکز با قیودی 

کند که ارحباط مدرسه و دانشگاه با رانه  حفظ شده است اما در عین حا  بستری را فراهم می
دها از بـین های موجود بین این نها ها و شکاف و مسجد برقرار شده و مستحکم شود و گس 

برود که ایجاد این انسجام و رفا این شکاف، بر محور درگیری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
 نظام با سبک زندگی غربی رواهد بود.

ر عنوان متغیر اصلی در دوران گهذار به   هساماندهی نهاد مدرسه و دانشگاه ب .8

 «مردمیانقالبی، صنفی، » در سه س   طراحی نهاد تعلیم و تربیت اسا 

ها در دوران انتقا ، باید متناسح با رویکـرد جدیـد اقتصـادی  بنابراین مدارس و دانشگاه
)حوقف در الگوی مصرف عمومی، حوسعه در الگوی مصرف نظام و حدبیر در الگوی مصرف 

ها باید از روا  واحد آموزشی رار  شـوند  پیدا کنند. یعنی مدارس و دانشگاه ححو صنفی( 
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کـه  و دانشگاه دولتی )انقالبی(، صنفی و عمومی به وجود بیایـد؛ همچنان و سه نوع مدرسه
 های انقالبی نیز باید در مساجد جاما شهرها حشکی  شود. حوزه

 «انقالبی» خصوصیات نهاد تعلیم و تربیتِ .4/8

ی نمـاز در آن بـرای  ی که اقامـهسالگی آغاز شود؛ سن 3رس باید از البته ححصی  در مدا
درسـی در مـدارس انقالبـی،  مواد «محور»و برای پسران حوصیه شده است. درتران واجح 

ی ابتدایی و حسلط بر زبان عربـی در سـطح حخصصـی و  حدریا قرآن و کتح روایی در دوره
ی دبیرسـتان، بایـد حـدریجًا بسـتر حسـلط  ی راهنمایی اسـت. در دوره حخصصی در دوره فوق

دانی و حروریِک آنان با علوم غربی فـراهم شـود؛ آموزان بر گفتمان انقالب و درگیری می دان 
محوری در نظام آموزشی بر اسـاس درگیـری بـا  یعنی رالقیت و نوآوری و ررو  از حافظه

هـای رـارجی، بایـد  هـا و رمان که به جای انا بـا فیلم یابد. همچنان سامان می مادیعلوم 
ع ححلی  و نقد این محصـوالا ی درگیری آنان با هنر هالیوودی و ادبیاا غربی از طری زمینه

های فاسـد آنهـا بـرای هـدایت  های غربی و حکنیک آماده شود و این زمینه حا آشنایی با رسانه
ارزیـابی های انقالبـی،  که در مـدارس و دانشـگاه آن افکار عمومی، امتداد پیدا کنـد. ضـمن

 رواهد شد. پیشنهادبه زیارا و حالوا و عبادا انضباط بر اساس حوجه 
ها باید در سـّن بلـوغ  کنندگان در این مدارس و دانشگاه حأمین شرایط مناسح، ححصی با 

برروردار شهرها ساکن  ازدوا  کنند و با الگوی مصرف انقالبی و زّی طلبگی، در مناطع کم
های آماری و نموداری باید در ارتیار آنان قرار  ی نظام به همراه ححلی  شوند و اربار محرمانه

ی رود از رادیو و حلویزیون و ماهواره و فضـای مجـازی را بـر محـور جنـگ  ادهگیرد و استف
ــه ــد و هزین ــدیریت کنن ــادی م ــی و اقتص ــگاه ی اداره فرهنگ ــدارس و دانش ــن م ها و  ی ای

های الزم برای آنها باید از طریع نظام اسالمی و وجوهـاا شـرعی حـأمین شـود.  زیرسارت
 در های سـطح بـاال ی ندارنـد بلکـه هماننـد رشـتهها حعداد زیاد این مدارس و دانشگاه البته

نیـت بـاال ی معدودی از نوجوانان و جوانان که از سـطح عقال ههای موجود، حنها عد دانشگاه
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های انقالبـی رواهنـد شـد؛  ی گزینشی جذب مدارس و دانشگاه ویژه  برند، با شیوه بهره می
یافتگـان آن در سـطح  حربیتیعنی ممکن است ورودِی این مراکز در حـدود دو هـزار نفـر و 

 چندصد نفر باشد.
ها  آمورتگاِن این مدارس و دانشگاه ی علمی و مدیریتی، باید دان  این بسترها در عرصه

گیری بـرای  را به مخترعین، مکتشفین، دانشمندان و مـدیران ارشـد نظـام در سـطح حصـمیم
گیری و  جهـت»ح سیاست و فرهنگ و اقتصاد حبـدی  کنـد و آنـان را بـرای فعالیـت در سـط

ها و نهادهـای  پرورش دهد حا صنایا مادر، حکنولوژی برحـر، رسـانه« گیری و مجاهده موضا
گیری از منطع جدید )منطع نظـام والیـت(  حساس نظام حوسط آنان اداره شود. در واقا بهره

در مدارس انقالبی، نوعی از نیروی انسانی را پرورش رواهد داد که همزمـان بـا حسـّلط بـر 
نگری در دانشگاه و قدرا محاسباحی و  معارف دینی، از نظر عقالنی بر منطع مجموعه عمع

ریاضی آن و همچنین بر منطع صوری غلبه پیدا کنند. همچنین ایجاد بسترهای فوق باید در 
هـای انقالبـی بیانجامـد و  ی هنری، به حولید شعر انقالبی، مداحی انقالبی و عزاداری عرصه

های دینـی در محــرم و صـفر و رمضــان و... حوســط  گـزاری مناســبتدر بر ارحقـای ظرفیــت
 آمورنگان این مراکز محقع شود. دان 

 «صنفی» خصوصیات نهاد تعلیم و تربیتِ .2/8

سـازی  های صنفی نیز به پرورش نیروی انسـانی بـرای سـطح حصمیم مدارس و دانشگاه
حکنولوژی ساده و بـادوام در  کردن آمورتگان این مراکز، بومی موضوع کار دان  پردازند و می

کشور ـ که در حروری حولید ثروا برای دوران انتقا  مورد اشاره قرار گرفت ـ و حوانـایی بـرای 
ها است. اما قب  از ورود به این عرصه، ضروری اسـت حـا ایـن دسـته از  مدیریت آزمایشگاه

بــا یــادگیری  آمــوزان و دانشــجویان بــا مظــالم موجــود در عــالم آشــنا شــوند و همــراه دان 
ای از فقه و ارالق و قرآن، نظام فکرِی انقالب اسالمی را فـرا بگیرنـد و عـالوه بـر  مجموعه

آشنایی با زبان عربی، بر زبان کشورهایی مسلط شوند که قـرار اسـت نیازهـای حکنولوژیـک 
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که آشنایی با چال  و درگیری نظـام در  نظام در ارحباط با آن کشورها برطرف گردد. ضمن آن
ای نیز در این مراکز الزم است؛ یعنی بایـد در جریـان  های حخصصی و هنری و رسانه رصهع

انـد، قـرار گیرنـد. ایـن  های انقالبی به آن پردارته حر از آنچه مدارس و دانشگاه سطحی ساده
حوانند  کردگان در آن می ها باید با حکیه به بخ  وقف اداره شوند و ححصی  مدارس و دانشگاه

سالگی ازدوا  کنند و مح  سکونت و الگوی مصرف رود را بـه شـک  متـداو   65پا از 
بـر  ملـیی  و شبکه مند شوند و رسانه های زیارحی بهره انتخاب نمایند و از اردوها و مسافرا

 این قشر حمرکز کند.

 «عمومی» خصوصیات نهاد تعلیم و تربیتِ .7/8

کنند اما عالوه بـر آن،  مین میمی، سطح عمومی و الزم سواد را در کشور حأعمومدارس 
ها و نگهـداری و سـرویا و حعمیـر آنهـا را  ی استفاده از وسـائ  و ماشـین ها و شیوه مهارا

دهند و همزمان با یاددادن مکالمه به زبـان عربـی و رورـوانی قـرآن و احکـام و  آموزش می
د که رروجِی این کنن آمورتگان رود را با مظالم موجود در دنیا، آشنا می ارالق دینی، دان 

کردگان این  ها و مشاغ  آزاد است. بستر سفرهای زیارحی برای ححصی  مراکز، صاحبان حرفه
مراکز فراهم رواهد شد و ازدوا  و الگوی مصرف آنها در سطح متداو  رواهد بود و همگی 

 دقیـع در جریـان مسـائ  صورا بهن رواهند داشت و مسنوالحوانایی ححلی  از مواضا رهبری و 
های اسـتانی اسـت و ایـن  ی این قشر از رسانه، مربوط به شـبکه نظام رواهند بود. اغلح استفاده

ی ایـن  های الزم برای اداره و زیرسارت ها باید بر ارحباط با این مدارس متمرکز شوند. هزینه شبکه
 شود. های مردمی حأمین می مدارس با حکیه بر بخ  وقف یا مساجد یا کمک

های درترانه و پسرانه دارنـد حـا از  های فوق شعبه ح از مدارس و دانشگاهالبته هر سه سط
 طریع رعایت همسانی در مراکز ححصی ، یافتن کفو ایمانی برای ازدوا  حسهی  شود.

 



7 
در تئوری  «مدرسه، مسجد، خانواده»تحوالت در نهاد  مهندسی

 و الزامات آن دوران گذار ایر بتولید اطالع اسالمی 

انقالبهی،  »سهه سه      در مراک  تعلهیم و تربیهت   کیفیت مهندسی و طراحی .4

 اسالمی برای دوران گذار در تئوری تولید اطالع «صنفی، عمومی

برای مهندسی حروری حولید اطـالع در دوران گـذار، مراکـز حعلـیم و حربیـت یعنـی نهـاد 
در مدارس  ححو ی  پیرامون مسألهمحور ححوالا قرار گرفت. لذا  عنوان بهمدرسه و دانشگاه 

 محـوری و سـوی هوش محوری بـه از حافظه حرکتها باید حوجه داشت که گرچه  و دانشگاه
در مـدارس و  و حغییر سـارتارها درسی موادحغییر  مقبو  است اما پژوهان در دان  رالقیت
ای ه مـدارس و دانشـگاه کام  مـادی باشـد.های ح نباید بر مبنای حروری های صنفی دانشگاه

های موجود و دانشگاه جاما علمی کاربردی رواهند  ستانرعمومی نیز وضعیتی مشابه با هن
انـدازِی  مقّید رواهنـد شـد. امـا راه سازی آن استراحژی جدید حکنولوژی و بومی داشت اما به

اساس، مقاطا کارشناسی  شود و سپا بر این های انقالبی از مقطا دکتری آغاز می دانشگاه
هـای دبیرسـتان و  دهـد و ایـن مقـاطا، دوره ارشد و کارشناسِی متناسح با رود را شک  می

ی  و دانشگاه، دوره حوزه علمیهآورند. یعنی در  راهنمایی و ابتدایِی متناسح با رود را پدید می
در  ها   در روشححوبا حدریا ابعاد مختلِف شود حا  اندازی می دکتری مدیریت ححقیقاا راه
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گاهی علمی کشور به نظام فکری جدید  دکتری، جامعه  این دوره در  شود. رروجی این دوره آ
و  باشد« ریزی و اقتصاد ، برنامهشناسی جامعه»با موضوع  اه نامه پایان دانشگاه باید ححقیع در

قـرار هـای دانشـگاهی  ها در سایر رشـته نامه ها مبنایی برای حولید پایان نامه این سطح از پایان
مختلف سامان یافت، مقاطا های  ی ححصیالا حکمیلی در رشته هنگامی که این دوره گیرد.
مدارس نیز بـر  مقاطا متوسطه و راهنمایی و ابتدایی در در دانشگاه و لیسانا و لیسانا فوق

حدریجی شک  رواهند گرفت. البته این رونـد مخصـوص بـه مراکـز  صورا بههمین مبنا و 
ای در حأسیا چنین مراکزی وجـود نـدارد، بایـد  یلِی انقالبی است و از آنجا که حجربهححص

همـین روش بایـد در  باشـد. ای آغاز کرد که ابزار الزم برای آن حولید شـده حرکت را از نقطه
اندازی گردد کـه  های علمیه نیز حکرار شود و دوره مدیریت ححقیقاا در این نهاد نیز راه حوزه

ها با موضوع علم اصو ، منطع و فلسفه رواهد بود و سپا  نامه ححقیع در پایانرروجی آن، 
 های حوزوی حسّری پیدا رواهد کرد. این روند به سایر رشته

از  «عمومی، تخصصی، آکادمیک» در سه س   سازی گفتمان یکیفیت طراح .2

 «رهبری نهاد، ها جد، مصلیامس» طریق

عمومی ـ که  در سطح سازی ی گفتمان با مقوله مهمدر مساجد باید این نهاد  ححو برای 
گونه که به حعبیـر  د؛ همانبگیر عهده بهمدیریت این کار را  د وقباًل به آن اشاره شد ـ درگیر شو

این  1سا  پا از پیروزی انقالب حوسط مساجد اداره شد. چندمقام معظم رهبری، کشور حا 

                                                           
یکی از ابتکاراا مهم امام بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همین بود کـه »مقام معظم رهبری:  .6

داننـد کـه  که یادشان است مـیاز او  انقالب مساجد را محور قرار داد. آن روزهای اّو  انقالب، آنهایی 
چیز در هم ریخته بود: سالح بیاورند، جما کنند، از اینجا بردارند، ]نکند[ دستهای غیر مـأمونی بـه  همه

ی مرکـزی را امـام  ی مرکـزی الزم بـود؛ ایـن هسـته کارهایی دست بزنند؛ مرکز حشّک  الزم بـود، هسـته
پیروزی بشود، معّین کردند: مساجد. هرکا از هرجـا  بالفاصله همان روز اّو ، حّتی قب  از اینکه اعالم

ی حشکی  شـد و بـه مسجددهی عظیم  آورد، ببرد ]به مساجد[. بعد هم یک سازمان مثاًل سالح دست می
کارهای انقالب را اینها انجام   های طوالنی همه های انقالب بودند، که حا مدا وجود آمد که همان کمیته
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نداشتند اما انقالب  در مدیریت ای و حجربه هه مساجد و اهالی آن، هی  سابقدر حالی بود ک
 های رـود اسـتفاده کردنـد و شـنارتند و از پتانسـی  و امام و مردم و دشمن را به رـوبی می

در مقابـ  دشـمن های جنـگ  با اعزام نیرو به جبهه ،ضدانقالب همزمان با مقاومت در برابر
ی حضـرا امـام الزم  ندیشـه. امروز نیز برای حفظ انقالب اسـالمی و ابعثی آرای  گرفتند

است حمهیداحی برای انقالب و حغییر جهت در سـارتارهای فرهنگـی و اقتصـادی اندیشـیده 
سازی برای عموم مردم نسبت به مفاسد سبک زندگی غربی  شود که این مهم از طریع گفتمان

شود؛ زیرا نظام اسالمی، نظامی مردمی است و حنها بـا معرفـت و بصـیرا مـردم  محقع می
ها برای ححقع یک سبک زندگی اسالمی آغـاز  حواند به پی  رود. حتی هنگامی که حالش می

کردن قشری راص بر دیگر اقشار نخواهد بود بلکه در آن  شود، نظام اسالمی به دنبا  حاکم
 عهـده بهمرحله نیز رود مردم باید به میدان بیایند و مدیریت بخـ  فرهنگـی و اقتصـادی را 

های سیاسی و امنیتی و دفـاعِی نظـام از طریـع حضـور مـردم  که چال گونه  بگیرند؛ همان
برطرف شده و پیروزی انقالب و حشکی  نظام جمهوری اسالمی نیز با حکیه بـه مـردم انجـام 

 گیرد. نشأا می انبیاشده و اساسًا نظاماا مردمی حنها از دستگاه 
در نهایـت، قبـو   و سـازی در مسـاجد، ورود آنهـا بـه گفتمان ححـو ی  پا اولین نقطه
جنگ فرهنگی و جنگ اقتصـادی اسـت حـا بـا سـازماندهی ایـن رونـد،  مدیریت و هدایت

مبنـی بـر ضـرورا حـداوم منـاظراا بـرای  6955ی مهم مقام معظم رهبری در سا   حوصیه
هدایت افکار عمومی محقع شود. از آنجا که موضوع این مناظراا دفاع از اسـالم در برابـر 

گونه که قیام  جدید است، موجح وحدا و انسجام رواهد شد؛ همانهای  دشمن در عرصه
حضرا امام این ویژگی را با رود به همراه داشت. در نتیجـه، مسـاجد از وضـعیت کنـونی 

هـای از هـم دورافتـاده نیسـت، رـار  شـده و در یـک شـبکه  شباهت به جزیره رود که بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
یک چنین رصوصّیتی دارد که بـر  مسجد. دادند رهای کشور را اینها انجام میکا  دادند، و درواقا همه می

 .96/8/38جماعاا مساجد حهران،  دیدار با ائمه« الهی و مانند اینها است. الهی و حوّجه مبنای ذکر و نگاه
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ا پیدا رواهند کـرد و بـا مـدیریت ه سازماندهی رواهند شد و ارحباطی منطقی با نماز جمعه
رواهند یافـت حـا بـا ایجـاد  احصا ها به نظام والیت و دستگاه رهبری  واحد در مراکز استان

تی و گروهی، به رفتار سازمانی در موضـوع رقی در آنها و ررو  از مدیریت هیحغییراا ارال
ه در ایام انتخاباا، واحد مشغو  شوند. یعنی مساجد در گام او ، باید بستری ایجاد کنند ک

های آن، حوسـط متفکـران و  ح  ها و راه و چال  اداره کشوری  موضوعاا مختلف در عرصه
مدیران و انقالبیون و صاحبان مناصـح مختلـف طـرح شـود و در مقابـ  افکـار عمـومی و 

هفتگـی برگـزار  صـورا بهمتدینین و اهالی مساجد قرار گیـرد. در گـام دوم، ایـن منـاظراا 
 صورا بهد و الزم است مدیریت محتوا و برنامه و سازماندهی متناسح با این امر رواهند ش

 هفتگی انجام شود.
های دینی در منابر و مساجد، این مسـأله در رـال   حکرار گزاره در این صورا و به جای

های نورانی در زندگی اجتماعی با چه  شود که ححقع این گزاره مناظراا برای مردم روشن می
ای روبروست و سارتارهای غربی چه موانعی در این زمینـه  های پیچیده و چال  مشکالا

اند. در واقا مساجد باید عموم مـردم را از طریـع درگیرشـدن بـا امـور کـالن  به وجود آورده
های  پرورش دهند و وضعیت فکری و ححلیلی جامعه را در سطح قضاوا نسـبت بـه برنامـه

دهند. لذا موضوع اغلـح  جمهوری( ارحقا جلا و ریاستشهر، مکاندیداها )اعّم از شورای 
گرانی، طالق، قاچاق، بـدحجابی، مفاسـد  ،حورمر این سطح، مباحث مربوط به مناظراا د
ی اساسـی در زنـدگی حـأثیررواهد بود حا مردم حدریجًا با مفـاهیم کـاربردی کـه  اداری و...

در موضوعاا و زمـان  حنوعاید به جامعه دارند، آشنا شوند. البته برای رعایت ظرفیت عموم ب
الزم برای طرح موضوعاا مختلف حوجه شود حا نشاط مـردم بـرای حضـور در منـاظراا و 

ی آنها از بین نرود. اما در هر صورا، این مناظراا بایـد هماننـد مسـابقاا  قضاوا درباره
 یکـی از محورهـای فعالیـت عنوان بـهمرّحـح برگـزار شـوند و  صـورا بهورزشی هـر هفتـه 

جانبه پیدا  ای همه به رسمیت شنارته شده و انعکاس رسانه در رسانه ملی های استانی، شبکه
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کنند حا مردم در جریان بضاعت و ظرفیت علمی استان رود قـرار بگیرنـد و در ایـن عرصـه، 
شـوند و بـه  معـینهای شـارص در ایـن زمینـه  ها شک  بگیرد و استان ای بین استان مسابقه
سازی یاری رسانند. ایـن رونـد، حولیـد محتـوای جدیـد بـرای  رای ظرفیتهای دیگر ب استان

 ی شـبکه جـایگزین ،در مساجد را در پـی رواهـد آورد و بـه حـدریج ائمه جماعااسخنان 
 رواهد شد. روحانیت حبلیغاا سّنتی

 های حخصصی برای اساحید حوزوی سازی، از طریع برگزاری کارگاه اما سطح دوم گفتمان
های  شود و عـالوه بـر شـبکه گیری می ها پی مصلیمساجد جاما و  مدیریِت  باو دانشگاهی 

کند. از نظر حشکیالحی الزم اسـت مسـاجد  نیز انعکاس پیدا می ملیی  استانی، حوسط رسانه
ی  ه انگیـزهی واحد بـه یکـدیگر مـرحبط شـوند؛ همچنـان کـ ها در یک شبکه مصلیجاما و 

ی منطقی و علمِی متناسح با آن، برای مدیریت  گیری از بنیه و بهره درنیتهدرگیری با فرهنگ م
شناسی،  ها، علوم انسانِی کاربردی از قبی  جامعه این روند ضرورا دارد. موضوع این کارگاه

ریزی و... قـرار رواهـد گرفـت حـا حصـریح رهبـری مبنـی بـر  شناسی، مدیریت، برنامه روان
استداللی برای اساحید روشن شود و جریـان  صورا به، 1مسمومیت ذاحِی علوم انسانی غربی

ائمـه هـا حبیـین گـردد.  اِی ایـن دان  های نظری، میدانی و کتابخانه سموم علمی در پژوه 
ند و به مـدیریت ده ارحقا نمازجمعه را ظرفیت ،ی استان نیز باید با ورود به این عرصه جمعه

موضوع کـار اصـلی رـود  عنوان بهداوم آنها گیری و ح ها بپردازند و بر شک  ستادی این کارگاه
را از سـطح بیـان  ائمه جمعهکه چنین روندی، سخنان  پای بفشارند؛ رصوصًا با حوجه به این

های هفته رار  کرده و با طـرح مسـائ  کـالن فرهنگـی و  معارف فردی و اشاره به مناسبت
و در نتیجه،  اهد کردای نمازهای جمعه فراهم روه اقتصادی، محتوای جدیدی را برای رطبه

                                                           
 هشـدار مسـموم ذاحـاً  هـای دان  این رطر و ها دانشگاه در انسانی علوم درباره بنده»مقام معظم رهبری:  .6

 حرکـت با مخالف و معارض ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ای انسانی علوم این... دادم
 .93/7/6953 ؛  قم علمیه حوزه اساحید و فضال طالب، با دیدار «است. اسالمی نظام و اسالمی
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 هدایت افکار عمومی نسبت به حضور دین در حمامی شرون حیاا را راهبری رواهد نمود.
کادمیک است که از طریع نشست با نخبگـان  سازی، گفتمان سطح سوم گفتمان سازی آ

رهبری رواهـد بـود.  مقام معظم ی دفتر عهده بهشود و مدیریت آن  حوزه و دانشگاه انجام می
کادمیک را ندارند، ایـن نشسـت که رسانه از آنجا ها و  های عمومی، ظرفیت انتقا  مباحث آ

. مباحث این سـطح، یابد و دانشگاهی انعکاس میرروجی آنها در مجاّلا علمی حوزوی 
های ساالنه  ساله و برنامه های پنج های کالن، برنامه اندازها، سیاست ها، چشم مربوط به مد 

گذار نیز در مسـیر ححقـع حمـدن حأثیرزم ملی برای نخبگان، این قشر رواهد بود حا با ایجاد ع
هایی که با حضـور اسـاحید برگـزار  ممکن است برری کارگاه البته نوین اسالمی گام بردارند.

کادمیک سو می و لذا  مفید نباشد اساحیدق پیدا کند و انتشار آن برای شود، به سمت مباحث آ
که اگر برری مناظراا  معظم رهبری ارجاع شوند؛ همچنان این نوع مباحث باید به دفتر مقام

 ها منتق  گردند. ها در مصلی از سطح فرهنگ عمومی فراحر روند، باید به کارگاهدر مساجد 

در عرصهه   اف اری بهرای تحهوالت جدیهد    های نرم ضرورت ایجاد زیرساخت .7

 فرهنگ و اقتصاد

از سـبک  سـارتارهای ناشـی کـه مظـالِم البته این پیشنهاد با حوجه به این واقعیت اسـت 
برای عموم مردم به امـری وجـدانی حبـدی  نشـده و لـذا بـه نظـر  مادیزندگی غربی و علوم 

ی دقیع برای  ی فرهنگی و اقتصادی باید یک برنامه رسد که قب  از حرکت جدید در عرصه می
در احـی کـرد. طر حفاهم این طرح با جامعه و افزای  بصیرا و معرفت مردم در ایـن راسـتا

ایران مظـالم ناشـی  ملترمینی، آن بود که  یکی از عوام  اساسِی پیروزی نهضت امام واقا
مبارزاا سیاسی مردم ایران در برابر ظلم به رهبری علمای  و را چشیده بودند از نظام سلطنتی

 ساله داشت. های صدوپنجا شیعه، سابقه
در عصـر غیبـت، بـه هـر جهـت  محـور حجیـت عنوان بـه قام معظم رهبـریاگر م البته

د که نیازی به این مقدماا نیست و باید سریعًا وارد اقدام و عم  شد، آمادگی نحشخیص ده
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اندازِی قرارگاه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای دفاع از انقالب و مدیریت علمـی  برای راه
 آن وجود دارد.

افزاری و حولیـد  هضت نرمشود که پا از طرح مسائلی مانند ن از سوی دیگر مشاهده می
علم حوسط مقام معظم رهبری، گفتمان آن در جامعه جریان یافت و به دسـتاوردهای رـوبی 

ها و بسـترها و    پیشرفت این گفتمان در کشور، وجود زیرسـارتیمنجر شد اما یکی از دال
ه سارتارهای الزم برای این حرکت بود. این در حالی است که بسـترهای الزم بـرای ورود بـ

مدرن، فراهم نیسـت و لـذا موضـوعاحی از قبیـ  حولیـد  حمدندرگیری فرهنگی و اقتصادی با 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، سبک زندگی اسالمی و... هنوز به یـک گفتمـان در کشـور 

 های نخبگـانی علمی و هسته های  تریه رسد این مشک  ناشی از ظر میاند. به ن حبدی  نشده
ند. به عبارا دیگر، ندارها را  در این عرصه ارحقای ظرفیتی الزم برای است که حوانای موجود

ت رـیـک هی ولـدحغییراا فرهنگی و اقتصادی، ح ی سازی در عرصه اولین الزمه برای گفتمان
اسـت و  درنیتهفرهنگ م وم مادی از طریع درگیری بادر عل ححو ه و باانگیزه برای علمی نخب

نی حشکی  شود که معتقد به ادبیاا موجود باشـند و حغییـر ت علمی از نخبگاراال اگر این هی
در آن را ضروری ندانند و درگیری با فرهنگ موجود را دنبا  نکنند، هویت علمی آنان باعث 

هایی را به نظـام اسـالمی پیشـنهاد دهنـد کـه در  ها و نسخه ح  رواهد شد حا عماًل همان راه
ه اسـت. لـذا پیشـنهاد مـا بـرای ا رفا نکردهای کشور ر گذشته و حا  مطرح شده اما چال 

اللــه  ت علمـی، اســتفاده از دسـتاوردهای فکـری مرحـوم عالمـه آیترـایـن هیگیری  شـک 
ساله بـرای حأسـیا یـک نظـام فکـری  سیالهاشمی است که حالشی  نیسیدمنیرالدین حسی

یـه بـه ی رـود دارد و بـا حک جدید در جهت پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی را در کارنامه
جانبه در حمامی علوم  کردن یک گفتمان همه ی منطقی و فلسفی جدید، قادر بر هماهنگ بنیه

کادمیک، حخصصی و عمومی اسـت حـا زمینـه ای بـرای کنتـر  نسـبِی  و در حمامی سطوح آ
و... ، برجام 55ی  ، فتنه835گیری از حوادثی مانند پذیرش قطعنامه  های آینده و پی  چال 
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، بایـد بـه وجـود آیـدی متناسـح بـا رویکـرد جدیـد ت علمرامی که یک هیفراهم آید. هنگ
از طریـع مسـاجد جـاما و  مسـاجدکردن مناظراا شک  بگیرد و  رای هماهنگحشکیالحی ب

 ها و سپا دستگاه رهبری مدیریت شوند. مصلی

بهرای  حکهام فقههی در رفتهار اجتمهاعی     جریهان ا  موانع ضرورت تحلیل از .1

 تکرار آن در مباحث خانواده جلوگیری از

های آن ـ که در مباحـث گذشـته بـه ححلیـ  ایـن  در رانواده و رفا آسیح ححو اما برای 
شود که  مطرح می فرهنگ مذهح و برری متدینینشد ـ راهکاری از سوی  ها پردارته آسیح

 امعـهعملیـه و ححقـع آن در ج های مربوط به باب ازدوا  در رسـالهاحکام مبتنی بر حوجه به 
باره باید حوجه داشت که این نظر همانند سایر پیشنهادهایی است که از ابتـدای  است. در این
ضرورا جریـان احکـام فقهـی در »های مختلف مطرح شده و بر  چال  ح انقالب برای 
های دیگر هماننـد  استوار است. لذا باید معلوم شود که این پیشنهاد در عرصه« زندگی مردم

ی  دارای چه کارآمدی بوده و با چه موانعی مواجه شده و چـرا بـه نتیجـه ،کبان از حذف ربا
موجود باعث شده  حمدنرسد عدم شنارت از سارتارهای  مطلوب نرسیده است. به نظر می

جامعه به دسـت سـبک زنـدگی غربـی بیفتـد و  «احکام حعاد »و  «احکام حوسعه»حا حعیین 
 مـادی نظامـاادر مسیر اغراض و اهداِف هی نیز احکام فق ،حیطی را پدید بیاورد که در آنم

 رغم حالش بـرای حوجـه بـه احکـام فقهـی در قـوانین، نمونه و علی عنوان بهجریان پیدا کند. 
هـای  گیرند، نهایتًا موجح حجما سـرمایه و ایجـاد قطح هایی که در کشور شک  می شرکت

یـک فرهنـگ ارزشـی در  عنوان بـهالحسـنه  گونـه کـه قرض اند؛ همان ثروا و اشرافیت شده
قرار گرفتـه  نسبت به این نظامااای  هی حبعی و حاشیهشده و در جایگا منح سیستم بانکی 

 است.
جـح لذا از آنجا که حضور سبک زنـدگی غربـی و سـارتارهای آن در زنـدگی مـردم مو



561  سبک زندگی 

حعـدد  ازدوا  دائم، در جامعه شده، عم  به احکام فقهی پیرامون شهواگیری فرهنگ  شک 
گیـرد و ایـن محـیط،  قـرار می و نظامـاا آن زوجاا و ازدوا  موّقـت نیـز در همـین بسـتر

نماید و  می منح  مادیطلبی و زیباشناسی  حنوعهای نورانی ردای متعا  را در فرهنگ  فرمان
کید می محقـع « دچار زنا نخواهد شد اشقیاکا جز  با وجود متعه، هی »کند  روایاحی که حأ

و ححریک جنسی شکسـته  مادیناشی از زیباشناسی  نظاماِا در صورحی که  شود؛ مگر ینم
ی ازدوا  و رانواده  الهی در زمینه «احکام حعادِ  »و  «احکام حوسعه»شود. یعنی حا زمانی که 

)احکـام  استنباط نشده و در جامعه جریان پیدا نکند، محیطی برای عمـ  بـه احکـام فقهـی
حوان فرهنگ حعّدد زوجاا را  ی  است که امروزه نه حنها نمیشود. به همین دل ایجاد نمی نظم(

نیز دچار موانا جدی شده و آمار طالق  ازدوا  دائم همسری در حک محقع کرد بلکه فرهنگ
آثار مثبت ایـن پیشـنهاد نیسـت امـا  افزای  یافته است! البته این مطلح به معنای نفی مطلِع 

 ححـو حوانـد موجـح  گفته نمی وجه به موانا پی قطعًا این پیشنهاد در وضعیت موجود و با ح
 رانواده و ازدوا  شود. های رفا آسیحی در جد

 و «و اجتمهاعی  تکوینی، تاریخی» س  سه در  مردان و زنان جایگاهبررسی  .5

 اسالمی خانواده در تئوری تولید اطالع جایگاه بیان

که از نظر حکوینی، مرد به عواطف زن محتا  است و زن بـه  1در مباحث پیشین بیان شد
موضوع این وابستگی و نیاز دوجانبه، پرست  ردای متعـا   مبنا و عقالنیت مرد نیاز دارد اما

آن. به عبارا دیگـر رـدای متعـا  حکوینـًا عبـادا و  مادیاست و نه حعّلع به دنیا و روابط 
 2پرست  مرد را به عواطف زن و عبادا و پرست  زن را به عقالنیت مرد مقّید فرموده است.

                                                           
 .9/9و  6/9. رجوع به فص  سوم، گفتار او ، عنوان 6

ـ مجّرد و بسـیط نیسـت بلکـه ارـتالف پتانسـی  بـرای ححقـع  اکرم )ص( نبی تیزیرا هی  مخلوقی ـ ح .9
ها  حرکت، امری ضروری است و حمامی مخلوقاا برای رشد، محتا  و نیازمند به حرکیح با دیگر پدیـده

پرسـت  و جریـان عینـِی هستند. در واقا ردای متعا  یک نظام از مخلوقاا را آفریده و در ایـن نظـام، 
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اند یا زنان فاقد عقالنیت هستند بلکـه  بهره البته این بدان معنا نیست که مردان از عواطف بی
و در شخصـیت زنـان،  آنهـا ، عقالنیـتبه این معناست که متغیر اصلی در شخصیت مردان

رود. پا از بیان این نکته پیرامون امور حکوینی، از نظر حاریخی نیز  به شمار میآنها عواطف 
و امامـت عهـد  نبـوانسبت به حوحیـد و  «انسان و جّن »گفته شد که در میان مخلوقاا، از 

ی  وم، باید یـک دورهگرفته شده و آنان برای حرکت از بهشت او  به سوی رلود در بهشت د
های کفر و  و امتحان بگذرانند و در محیطی که هجمه «دار بالء» عنوان بهکوحاه را در این دنیا 

نفاق جریان دارد )جوالن فاع  منفی( قرار بگیرند و از آن به سالمت و سعادا عبـور کننـد 
 ن زنان و مـردانی بهشت دوم متنّعم شوند که این امر، اصلی مشترک بی حا از نعماا جاودانه

مظهـر  عنوان بهاست. در نتیجه، برای پرست  ردای متعا  در دار بالء، مردان  از انا و جن
م جهاد و مبارزه برای صیانت از های کفر و نفاق و در رط مقد اب  هجمهعقالنیت باید در مق

 ی کنند.مظهر عواطف باید از این جبهه پشتیبان عنوان بهدستگاه ایمان قرار بگیرند و زنان 
داری یـا حـأمین نیازهـای جنسـی  یعنی حعریف جایگاه زنان در رانه، حنها به معنای رانه

رساندن زنان به مردان و پشتیبانی روحی و عاطفی  نیست بلکه به معنای ضرورا یاری انمرد
  درگیری با کلمه»ی پرست  است و پرست  ردای متعا  در دار بالء نیز در  از آنان در مقوله

از  اکــرم نبیکنــد. لــذا در روایــاا وارد شــده هنگــامی کــه  ظهــور و بــروز پیــدا می «باطــ 
همسر رود را »اجمعین پرسیدند که  علیهم الله یقه کبری صلوااامیرالمنمنین و حضرا صد

کمـک رـوبی در راه طاعـت و »ی دیگـری عـرض کردنـد:  ، هر دو دربـاره«چگونه یافتی؟
اطی بـرای الیـت یـک زن در امـوری چـون ریـاه فعدر همین راستا گـ 1«پرست  رداست.

های رود است و گاه با هدف کمک به همسر در جهت حأمین نفقه صورا  دادن حوانایی نشان
شـود. امـا فـرض  گیرد و گاه با غرِض کمک به اقتصاد کشور و افـزای  حولیـد انجـام می می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 مقّید به یکدیگر است. ،عبادا مخلوقاا

 .667، صفحه 49بحار االنوار، جلد . 6
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می به کشـورهای شدن نظام اسال ی مقروض که زن با مشاهده دیگری هم وجود دارد و آن این
، رّیاطی رود را برای افزای  قدرا اسالم و صیانت ملیرارجی و کاه  مداوم ارزش پو  

دهد. حا  اگر بسـتری فـراهم شـود کـه زنـان  ی کفر انجام می اقتصادی از آن در برابر کلمه
 )اقامه کلمـه حـع( سطحاین  داری و همسرداری و...( در انههای رود را )از قبی  ر فعالیت

های سیاسـی و  ی دفاع از اسـالم در عرصـه ر دهند و ارحباط حمامی افعا  رود را با مسألهقرا
فرهنگی و اقتصادی مالحظه نموده و رفتار رود را حو  این محور حنظیم کننـد، آنگـاه آنچـه 
پیرامون پشتیبانی عاطفه از عقالنیت در موضوع پرست  گفته شد، ححقع رواهـد یافـت کـه 

نامـه نیازمنـد اسـت. البتـه درجـاا  طراحی بسترهای آن بـه هـزاران پایانحبیین این مسأله و 
واقـا  )ع( است که بیشتر برای حضراا معصـومین تصوردیگری نیز برای روابط زن و مرد م

شوند و  عبادا و پرست  برای یکدیگر حبدی  می «اسِم »شود. در این سطح، زن و مرد به  می
دهنـد و  در ارحباط با ردای متعا  و طلح و رواست از درگاه او، همدیگر را واسطه قـرار می

شّدا این وابستگی به نحوی است که همسری و زوجیت آنان جاودانه شـده و بـا رلـود در 
 یابد. بهشت حداوم می

 نهاد خانواده برایو دوره انتقال م لوب  وضع وضع موجود، اشاره به .4/5

یک اص  حاکم بر زندگی است، محیط امتحان برای مردان در جهاد  «امتحان»پا اگر 
هـای  های مختلـف و ُرلع نظامی و اقتصادی و فرهنگی و قرارگرفتن آنان در میـان مـدیریت

زنـدگی شود. البتـه سـبک  گیرد اما محیط امتحان زنان در رانه فراهم می گوناگون شک  می
غربی زنان را از رانه رار  کرده و آنان را در شرایطی قرار داده که همراه با مردان وارد میدان 

ی همچـون راصـمقـاطا  اشتغا  و فعالیت اقتصادی شوند. از سوی دیگر نظام اسالمی در
ها حاکید داشته و حضور جامعه  در صحنه حضور زنان ردوران انقالب و پا از آن، ب مبارزاا

بـرای کمـک بـه انقـالب در  حضور زنان لذا آفرین بوده است. ان در این عرصه نیز نق بانو
نیز امری ضروری است اما این به معنای ارتالطی که ناشی از سبک زنـدگی  وضا مطلوب
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. زیرا موضـوع امتحـان زنـان بایـد متناسـح بـا غربی بوده و وضا موجود را رقم زده، نیست
بر عواطف است، مطرح شود که حضور همسان زنـان بـا رصوصیت حکوینی آنان که مبتنی 

مردان در محیط کار حناسبی با آن ندارد بلکه حوانایی عقلی زنان و سایر رصوصیاا آنان نیـز 
باید در مسیر مدیریت عواطف بکار گرفته شود. در نتیجه، محیط امتحـان زنـان در موضـوع 

، اسـالمی حمدنو در زمان ححقع  «وضا مطلوب»گیرد که این امر در  یعواطف آنها شک  م
با حضور انقالبی و اجتماعی آنها شک  رواهد گرفت امـا در سـطح سـارتارها و منزلـت و 

د زوجـاا زیرا حعـد رواهد کرد.ظهور و بروز پیدا « د زوجااحعد»در  جایگاه آنها در رانه،
در  حنوعه یت ارالقی و نه برای دستیابی بمسنولبرای مردان در صورحی که بر اساس پذیرش 

 نماید. ی رشد زنان را فراهم می ی جنسی باشد، زمینه رابطه
های سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی  حضور زنان در عرصـه نیز «دوران انتقا »در  لبتها

که جایگــاه اصــلی بــرای  بــرای دفــاع از انقــالب اســالمی ضــرورا دارد. لــذا در صــورحی
ای برای عم   حعریف شد، زمینه آنها ماعیی زنان بر مبنای فعالیت اجت هایی از جامعه بخ 

در رار   زنان ههرروزشود زیرا فعالیت  فراهم نمیبه احکام متناسح با ازدوا  دائم برای آنان 
 یعنـی .ندارددر ازدوا  دائم به مرد و پذیرش والیت او  آنها از رانه، حناسبی با سپردن ارتیار

و  جامعـه اسـالمیماعی برای کمک بـه حناسباا دوران انتقا  مبنی بر ضرورا حضور اجت
با حکم ازدوا  موقت حناسح دارد. البته بایـد حوجـه  ،عدم واگذاری ارتیاراا زنان به مردان

افزارها در آن است که چنین امری را به نظام  سبک زندگی غربی و محوریت سخت داشت که
سارتارهایی را طراحی کرد کـه کند و لذا در آینده باید از این شرایط رار  شد و  ححمی  می

در واقا هنگامی که روش اجتهاد از سطح استنباط احکام  با ازدوا  دائم حناسح داشته باشد.
فردی رار  شده و حعیین حکلیِف سارتارهای اجتماعی و استنباط احکام حکومتی را دنبـا  

و الزامـاا آن حوجـه کـرد  نسـبیتکند، روشن رواهد شد که باید به شرایط ححقع احکـام و 
نمـود. بـه  معـینی هر قشر را متناسح با زمان و مکـان  سازی را در نظر گرفت و وظیفه نظام
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آنچـه بیانگر احکام عمـومی هسـتند امـا  های عملیه، عبارا دیگر، احکام موجود در رساله
سـازی اسـت حـا از ایـن  رای جریان احکام الهی در زندگی اجتمـاعی ضـرورا دارد، نظامب

. البته باید به این نکتـه ها محیط سالمی را برای روابط اجتماعی فراهم نمایندطریع، سارتار
اسـت؛ یعنـی در ادامـه بایـد یـک  اصـو  و احکـام کلـیوجه کرد که بحث فوق نـاظر بـه ح

های  انداز برای حغییر جهت در سارتارهای فرهنگی و اقتصادی طراحـی کـرد و برنامـه چشم
ای،  معلوم شود کـه پـا از چنـد سـا  و در چـه برنامـه ساله بر این اساس سامان داد حا پنج

 در آن فراهم رواهد شد. ححو موضوع اصلی قرار رواهد گرفت و فضا برای  مثابه بهرانواده 

مشارکت مهادی(   ه  )مولویت تبعیت مدیریت خانواده از ساختارهای توزیع قدرت .2/5

 رفت از وضع موجود و راه برون

تی بر مبنای های سن از لحاظ مدیریت، رانواده داشت که باید حوجه این بحثدر حکمی  
. ضـعیف اسـت حفاهم در آن شوند که قدرا فرهنگ مولویت )اذا امر مولی بعبده( اداره می

انـد کـه  فرهنگ مشارکت قرار گرفته حأثیرها پا از انقالب اسالمی، ححت  اما اغلح رانواده
تگو و حفـاهم در فرهنـگ دموکراسـی، گفتگو و حفاهم در آن موضوعیت دارد ولی موضوع گف

ـ کـه در ــو امتیازدهی  و ارالق امتیازرواهی مادیدنیاست و نه آررا. در نتیجه، فرهنگ 
ان پیدا کرده است. لـذا ها جری در رانواده ــ1به آن اشاره شد  ححزبدموکراسی و   نقد فلسفه
ی  بـرای ازدوا ، صـیغهکننـد و  نین به آداب شرعی برای حشکی  رانواده عم  میگرچه متدی

سازند، اما از آنجا کـه واگـذاری ارتیـار بـه مـرد و پـذیرش والیـت آن در  دائم را جاری می
ازدوا  و  انتظاراا مربوط بـه ، آنچه در عم  محقع شدهمعناست بی مادیهنگ مشارکت فر

ی  این چـال  در بررـی ابعـاد، وابسـته بـه حغییـر در عرصـه ح ت است. البته زندگی موق
باره طرح چند نکته از موضا فرهنگ )حرـوری  ت )حروری حولید قدرا( است اما در اینسیاس

 رسد. حولید اطالع( نیز ضروری به نظر می
                                                           

 .4، عنوان 66؛ و گفتار 69رجوع به فص  او ، گفتار  .6
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« میثاق غلیظ»به در این راستا باید حوجه داشت که ردای متعا  در قرآن کریم از ازدوا  
با حشریح حمایالا رـود و  گام بردارندصداقت  در مسیرهم زنان و هم مردان  حا 1حعبیر کرده

اراده کـرده، ححقـع بخشـند. البتـه  بتوانند منزلتی را که رداوند برای آنان برای زندگی آینده،
مسـاوی  صـورا بهنسبت به اقامه کلمه حع، فعالیت اجتماعی مـرد و زن و حضـور هـر دو 

ضرورا دارد اما نسبت به فعالیت اجتماعی در سـطح سـارتارها، اولویـت فعالیـت بـرای 
یت رود را بـه نحـو صـحیح مسنولگردد حا مردان نیز بتوانند  انوان به مسائ  رانواده باز میب

داری و همسرداری  د که زندگی رود را بر محور رانهنبپذیر جامعه زنان اگر پا انجام دهند.
د، آنگاه نیک امر فرعی قرار ده مثابه بهد و فعالیت اجتماعی رود را نو حربیت فرزند حنظیم کن

به  اما اگر و اقتضاء آن در سارتارها جریان رواهد یافت دائم موضوعیت رواهد داشت عقد
ی  در محـیط اداری، پیشـرفت در عرصـه قهرمـانی در ورزش، ارحقـا امـوری از قبیـ  دنبا 

شـود. یعنـی در  عمال اقتضاء عقد موقت در سارتارها جاری می د،نپژوه  یا هنر و... باش
جـاری سـارتن  بـا که گردد می حبدی  عهدی متزلز   دائم به ازدوای  صیغه چنین شرایطی،

شرعی و الهی رود نسبت به این میثاق غلیظ  وظایفیک از دو طرف قادر به انجام  آن، هی 
ی زندگی بر دین  گردد که پایه نخواهند بود. اساسًا ناپایداری در زندگی به این واقعیت باز می

مبتال  مادیمشارکت فرهنگ و کفویت ایمانی استوار نشده بلکه یا به فرهنگ مولویت و یا به 
ندارد. البته افراد آزاد هستند حا با هر کسی که  انبیایک از آنها ارحباطی به فرهنگ  شده که هی 

ی  مندند، ازدوا  کنند اما از منظر حاکمیت و برای حبدی  رانواده به سـلو  اولیـه به آن عالقه
مـداوم  صـورا بهد به کفویت است حا اعضای رـانواده و رانـدان ، ازدوا  مقیجامعه دینی
 دهند. ادا و پرست  رود را ارحقادرجاا عب

                                                           
ُکم  ِمیَثاًقا َغِلیًظا» .6 َن ِمن  سـوره « .انـد وسیله قرارداد ازدوا [ پیمـانی محکـم گرفتـه شما ]بهو آنان از ؛ َوَآَرذ 

 .96نساء، آیه 
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 ایمان و نظام کفرو آثار آن بر نظام  «متعه»و  «تعدد زوجات» لیل جدید ازتح .7/5

نسبت به سایر  )ص(اکرم نبیقوای در همین راستا باید حوجه داشت که بر اساس روایت، 
کننـد. در  می او  زهد حنها به ُنه همسر اکتفـا اما آن ذاا مقّدس در ؛مردان چه  برابر است

ی کفر و نفاق نیز باید چنین حفاوا درجاحی وجود داشته باشـد و  طرف مقاب  و در میان ائّمه
و  اشـقیای نار چند برابـر  ای منعقد شده که مقیاس شهواا ائّمه های َپست آنان به گونه نطفه

 حکـمدر  عدم محدودیت رسد ست. لذا به نظر میچند برابر سایر کفار ا اشقیامیزان شهوا 
ت حجـاحمـام  حواند بسـتر می حعدد زوجاا شده برای همچنین محدودیت کّمی بیان متعه و

حا بدانند در صورا پـذیرش  آنها باشدای ظلمانی ه حرین افراد و شکستن اراده شهوحران ایبر
دستگاه الهی، وضعیت فطری و حکوینی آنها مورد مالحظه قرار گرفته است. در واقا حشـریا 

ی  پرستی نبوده و اساسًا مبـارزه بـا اقامـه لذای شهواا و  رای اقامهاین احکام نورانی هرگز ب
بـه  رود. پـا به شـمار مـی انبیاهای  ی اصلی در مجاهداا و محنت انگیزه عنوان بهشهواا 

در سارتارها و در عرصه باید  ، این حکممتعه و حعّدد زوجاا نگری پیرامون حکم کلی جای
و معلوم شود که حشـریا ایـن احکـام بـه معنـای  رددححقع و به نسبت شرایط افراد ححلی  گ

پذیری آنها در دار بـالء  یتمسنولبه  و حلّذذ نیست بلکه حنوعحجویز آن برای عموم در جهت 
بـرای های متفـاوا  ی نسـخه افراد و اقشار مختلـف و ارائـه نسبیترعایت  لذا گردد. باز می

دادن آن بـه سـمت  شهوا و حرکـت ایه از قّله اوبشر و دورکردن  هدایترشد، ابزاری برای 
 .است سعادا

های شهدا و ایثارگران و  با خانوادههای نادرست در برخورد  تحلیل از سیاست .6

 رفت از وضع موجود راه برون

رغم ححلیلی که از وضعیت موجود رانواده ارائه شد، ذکر این نکته ضـروری اسـت  علی
ا و بـ پذیرنـد یت میمسـنول دینـی امـتی  ّلهر قبرکف که د طلح و جان انقالبیوِن شهادا که
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 در برابـر، نبایـد گیرنـد قـرار می« سـازی حادثه» مـدیریت جایگـاهدر فداکاری برای اسالم، 
حعداد بودند  . زیرا همین قشر کمناشی از سارتارهای مدرنیته است، حسلیم شوند روابطی که

جرآا و جسارا  ملتکه پی  از انقالب، با ایستادگی رود فضای ارتناق را شکستند و به 
بخشیدند و سپا با حبعیت رود از حضرا امام و مقام معظم رهبری و فدا کردن جان و ما  

اند. پـا ایـن  هی مقاومت و شجاعت را در سایر اقشار دمید و آبروی رود در این راه، روحیه
حوفیقاا الهی، از نظر ایمانی  دلی  بهزیرا  در برابر سارتارهای غربی منفع  شونده نباید دست

گردنــد؛ یعنــی بــرای عمــ  بــه  ای قــرار دارنــد کــه بــر زمــان و مکــان حــاکم می در درجــه
شود، همواره پیشتاز و پیشرو هسـتند و  هایی که در شح قدر برای منمنین مقّدر می مأموریت

و  برند به پی  میرا  جامعه دینی، ها و مراسم و عباداا ا حضور فعا  در حواد  و مناسبتب
 گیرند. یرواّص قرار م منزلتدر 

سیاستی کـه در طـو  سـالیان پـا از  حوان به ححلی  و بررسی پیرامون می ،بر این اساس
 حوسطرسد  ر میدر این راستا به نظ. پردارتإعما  شد،  هداهای ش انقالب در مورد رانواده

 حـا آنهـا فضایی ایجـاد شـد همسران شهدا و نهادهای نظامی و انتظامی نسبت به بنیاد شهید
. از فرزندان رود مشغو  شـوند حربیت به بدون همسر جوانی رود را به حنهایی سپری کنند و

جایگاه فرزنـدان شـهدا را در چـارچوب هویـت ححصـی  و سارتارهای غربی سوی دیگر، 
 معنـوی حکامـ  حعریف نمود و باعث شد حا اکثریت آنان از فضـاهای دینـی و یماداشتغا  

ی معصومین در هی  حالتی چنـین  و ائّمه انبیامحروم بمانند. این در حالی است که فرهنگ 
پذیرد و پا از شهادا یـا  ی مبارزین راه حع را نمی حابد و رهاشدن رانواده رفتاری را بر نمی

ی آن پـا از  کند کـه نمونـه با کفو ایمانی را برای زنان حوصیه میفوا همسر، ازدوا  مجدد 
بـه عبـارا دیگـر، فرهنـگ  ی سیدالشهداء و برای همسر آن جناب واقا شد. شهادا حمزه

های شـهدا، موضـوعی اسـت کـه بایـد از متـون و  حاکم در زمان بعثت در موضوع رانواده
 نصوص دینی استنباط شود.
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ی شهید، یک مقام واالی روحـی اسـت  ی راندان و رانواده هدر واقا قرار گرفتن در زمر
آیـد و پیونـد مسـتحکم آنـان بـا نظـام    پایداری انقالب اسالمی بـه حسـاب مییکه از دال

انـدازد. گرچـه ممکـن اسـت  ی دینی و انقالبی را در جامعه بـه جریـان می اسالمی، روحیه
متداو  آن است که نه حنها پدر و مـادر  استثنائاحی در این زمینه وجود داشته باشد اما واقعیت

اند بلکه دیگر اقوام و اقرباء شـهید  و همسر و فرزنداِن شهدا با افکار و رفتار شهید انا گرفته
درصـد  32دهد که بی  از  نمونه، آمار نشان می عنوان بهاند.  نیز با چنین فضایی مأنوس بوده

ی شهدا دارای اصالت  که اکثریت رانواده اند و این بدان معناست شهدا از اهالی مسجد بوده
های اجتماعی  اند. بر این اساس، در طراحی بوده و در محیط عبادا و معنویت زندگی کرده

های اجتماعی  یتمسنولای برای همسران شهدا در نظر گرفت و شأن آنها و  باید جایگاه ویژه
ن بزرگـواران نـه بـر مبنـای سنگینی را که بر عهده دارند، رعایت کـرد و کفویـت را بـرای ایـ

هـای ایمـانی و انقالبـی حعریـف نمـود و  های فـردی یـا مـالی بلکـه در چارچوب شارصـه
سازی، منزلـت  اا را عناصر انقالبی در نظام قرار داد حا با این ظرفیتمخدررواستگاراِن این 

ت صورا کفوی شود. در غیر این معینی شهدا در سبک زندگی اسالمی  و کارآمدی رانواده
و پولی و امور عرفی حعریف شـده و احتـرام و شـأن  مادیهای  برای همسران شهدا به حوانایی

های زیـادی از آن  های غلـط، نمونـه شود که متأسفانه بر اثـر سیاسـت واالی آنان حفظ نمی
ی رانواده باید فضایی را فراهم کند که مردان انقالبی و  مشاهده شد. پا حاکمیت در مسأله

بر اساس کفویت ایمانی سـامان طلح، ازدوا  رود را در چارچوب حعّدد زوجاا و  شهادا
سـازی و  نظام ،مـادیدهند و به جای حعریف زندگی آنان بر مبنای هویت ححصی  و اشتغا  

بـه قهرمانـان  حقـربدفـاع از اسـالم و  در مسیر های معزز ایثارگران ایجاد بستر رشد رانواده
 حوحید را ححقع بخشد.

، در مـورد جانبـازان و آزادگـان نیـز های غلطی که در باال به آنها اشاره شـد البته سیاست
جامعه برای آنان حعریف شود،  سارتارهای های انقالبی در که منزلت إعما  شد و به جای آن

در دسـتور کـار قـرار  مـادیی ححصی  و اشـتغا   و ورود آنان به عرصه مادیحأمین نیازهای 
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های فرهنگـی  اهای بزرگ، در معـرض رسـار رغم فداکاری گرفت و لذا برری از آنان علی
هـای معنـوی و انقالبـی آنـان، در مشـاغ   اسفناکی قرار گرفتند یـا بـا فروکاسـتن از قابلیت

شود و در مستندهای  نامناسبی به کار مشغو  شدند. امروز نیز به شهدای مدافا حرم جفا می
ر شان در مقاب  افکا حولیدی پیرامون زندگی آنان، روابط عاشقانه و رصوصی آنان با همسران

کندِن آنان از  که آنچه باید به حصویر کشیده شود، چگونگی د  گیرد؛ حا  آن عمومی قرار می
حمامی حعّلقاا در شرایط امروز جامعه و حاالا روحِی این بزرگواران در فـداکردن شـغ  و 

ی رـود در راه اسـالم اسـت. همچنـین بـه جـای القـاء حـرّحم و  مراحح ححصیلی و رانواده
حنهاشدن همسر شهید و صبر او بر فـراق در طـو  سـالیان دراز  دلی  بهین دلسوزی به مخاطب

ححصـی  و اشـتغا   هویـتشود که دچـار  زندانی منجر میآینده ـ که در نهایت به حربیت فر
طلح نمای  داده شود و بر  ی ازدوا  او با یک عنصر شهادا رواهند شد ـ باید فلسفه مادی

هـای ناشـی از  ید و ححّم  مشترک آنان در برابر مراراه در طو  زندگی با شهمخدرصبر این 
ی این راه به ازدوا  بعدی با مردی انقالبـی و  مقابله با کفر و نفاق جهانی حمرکز گردد و ادامه

های گذشته بـا انقـالب  مردانی که در حمامی دهه های بزرگ برکف حعریف شود حا آرمان جان
و عرفی حنّز  پیدا نکند و بـه آنـان جفـا  مادیور های آن همراه شدند، به ام اسالمی و سختی

نشود. البته بحث فوق به این معنا نیست که حمامی همسران شهدا باید اجبارًا چنین مسـیری 
حاکمیت در بسترسازی نسبت به ایـن مسـأله  وظایفگفته به  را طّی کنند بلکه مطالح پی 

حمایـ   انبیاند و به حبعیت از فرهنگ اشاره دارد حا کسانی که در باالحرین درجاا ایمانی هست
دارند، بتوانند به زندگی انقالبی رود ادامه دهند و از این طریع، فضای حـاکم را بشـکنند و 

 رفتار رود قرار دهند. حأثیرمحیط و روابط اجتماعی متداو  را ححت 

از منظهر   اسهالمی  ههای نظهام   نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در حل چهالش  .3

 یغرب سبک زندگی مقاومت در مقابل ساختارهای معارف دین و

حعدادی است که بـا پرچمـدار حوحیـد  به قشر کم روشن است که چنین محیطی مختص
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بودن  ی شهادا هستند و با حکیـه بـه حـدّین انقالبـی، مهـاجم شوند و همواره آماده همراه می
ابـط موجـود در بـازار و کنند و نـه حنهـا بـه رو مدرنیته بر اعتقاداا حّقه را به روبی درک می

دهند بلکه به دنبا  دگرگونی در ایـن روابـط هسـتند. امـا حـا  های اداری و... حن نمی دستگاه
حـوان از عمـوم مـردم  زمانی که سارتارهای سبک زندگی غربی در جامعه حضور دارد، نمی

غییـر در هایی دینی در باالی منابر، موفع به ایجـاد ح انتظار داشت که به صرف استماع حوصیه
در وضـعیت رـانواده بـرای عمـوم، وابسـته بـه  ححـو زندگی رانوادگی رـود شـوند بلکـه 

هـای  های اجتماعی حوسط حاکمیت است. در واقـا حکومت سارتارسازی و طراحی برنامه
حک افراد نیستند بلکه با ایجاد محیط شهواا، جامعه را با رود  باط  به دنبا  صحبت با حک

ط مأموریت اصلِی حکومت الهی، طراحی و ایجاد محیط سـالم )محـیکنند و لذا  همراه می
به حبلیغاا دینی و حوصیف زندگی سالم برای افـراد؛ یعنـی  حقوی( در جامعه است و نه اکتفا

های مذهبی زمانی در این عرصه منثر رواهند بود کـه قبـ  از آن، یـک  منابر دینی و مشاوره
 ی ررو  از وضا موجود حاص  شده باشد. احفاق میدانی و کارآمدی عینی در زمینه

ها در نظام اسالمی باید روابـط اجتمـاعی فاسـد را از بـین ببرنـد و اال جریـان  لذا برنامه
ارالق رذیله و سارتارهای آن، مردم را به سمت و سـوی دیگـری سـوق رواهـد داد. یعنـی 

ن ایـن دو نهـاد وظیفـه مسـنوالها و مراکز پژوهشی و نخبگـان و  های علمیه و دانشگاه حوزه
کنند که با چه شیبی و  معینی عم  بیاورند و  دارند به این امر اهتمام کنند و دین را به صحنه

دهنـد. بـه عبـارا دیگـر،  هایی، چه میـزان از فضـای حـاکم را حغییـر می در طّی چه برنامه
عمـوم گیری وجدانیاا و ارحکـازاا و عـاداا در میـان  ها هستند که موجح شک  حاکمیت

سازی برای درگیری فرهنگـی و  ی او ، گفتمان شوند و به همین دلی  پیشنهاد ما در برنامه می
حـوان بـه  اقتصادی بود که وجدانیاا و ارحکـازاا را حغییـر رواهـد داد. در ایـن صـورا می

متغیـر اصـلی در سـبک زنـدگی غربـی(  عنـوان بـهکردِن رویکرد جدید در اقتصـاد ) اجرایی
چند پردارت و با حغییر حدریجی در الگوی حولید، حکنولوژی، گردش مالی، بازار و... در طّی 

حـوان  ی اسـالمی فـراهم کـرد. پـا نمی رـانواده ایجـاد سـارتارهایبرنامه، فضـا را بـرای 
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 ملـتی  راهی منمنانهو بر هم نسبت داد ها یا رانواده های موجود را به عموم مردم ناهنجاری
 هم نمود.رشید و بالغ را مت امتایران با حضرا امام و مقام معظم رهبری چشم بست و این 

ع و تفاوت جمهوری نقش فرهنگ تخصصی و آکادمیک در تئوری تولید اطال .8

فرهنهگ  » بهین قهبض و بسهط    دلیهل  به در این زمینه کشورها سایراسالمی با 

 نراایدر  «فرهنگ توسعه»و  «مذهب

نکاحی که پیرامون الگوی انتقا  در حرـوری حولیـد اطـالع گفتـه شـد، در سـطح فرهنـگ 
کادمیک و فرهنـگ حخصصـی. در  عمومی بود اما فرهنگ دو الیه ی دیگر نیز دارد: فرهنگ آ

کادمیک، به روش شود و در فرهنگ حخصصی،  های عقالنیت پردارته می ها و ریشه فرهنگ آ
گیرد و در فرهنگ عمومی، هـدایت ارحکـازاا و پسـند  قرار می ها مورد بررسی علوم و دان 

کادمیک و فرهنـگ حخصصـی بـر  اجتماعی واقا می شود. لذا باید حوجه داشت که فرهنگ آ
آنچه پیرامون حغییر در حروری حولید اطالع گفته شد، حاکم هسـتند. البتـه در غـرب، ادبیـاا 

کادمیـک و حخصصـی و عمـومی(  جانبه بر حمامی سطوح فرهنـگ ی پایدار و همه حوسعه )آ
کننـد. در  ها در این عرصه ادعایی ندارنـد و عـرض انـدام نمی فرهنگ حکومت دارد و ُررده

شود امـا حضـور آن  جهان اسالم و در میان اه  حسّنن نیز گرچه فرهنگ مذهح نشر داده می
کادمیک ـ که پایه رای ی اساسی بـ به فرهنگ عمومی محدود شده و در فرهنگ حخصصی و آ

شـوند ـ حضـور نـدارد و حقـابلی بـا فرهنـگ  محسوب می حمدنی حاکمیت و سارت  اداره
 کند. حوسعه ایجاد نمی

ها مـّدعی  های علمیه و هم دانشـگاه اما پا از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، هم حوزه
کادمیـک و حخصصـی و عمـومی بهـره  اداره کشور هستند و هر دو نیز از سه سـطح فرهنـگ آ

ی  اند که دین اسالم، دین کاملی است که برای همه ها همواره معتقد بوده رند. در واقا حوزهب می
های حیاا بشر رهنمود ارائه کرده و پا از انقالب، این اعتقاد در ادبیاا حضرا امـام  عرصه

بر اساس اسالم  اداره کشور حجربه جدیدی درو مقام معظم رهبری انعکاس یافته و باعث طرح 
ت. پا دو آرمان و دو حعریف از حکام  و دو مسیر برای حرکت جامعه در کشور ایـران شده اس
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هایی را در پی داشته و موجح قبض و بسط بین فرهنگ مـذهح  مطرح شده که حبعاا و چال 
ایـن چـال  فرهنگـی و علمـی کـه از مختّصـاا و  حـ و فرهنگ حوسعه شـده اسـت. بـرای 

سازی در ایـن موضـوع در سـه سـطح  ت، باید به گفتمانی انقالبی ایران اس های جامعه ویژگی
روی آورد حا به جای درگیری بـین ایـن دو ادبیـاا، نقـاط قـّوا و « حجربه، عقالنیت، مذهح»

ضعف هر یک از آنها مشخص شود. در این راستا باید حوجه داشت که فرهنگ حوزه در قالـح 
و دنیـا را بـا  نظام را حغییر دهـد گیری ادبیاا انقالب و در سطح فرهنگ عمومی، حوانسته جهت

ها مربـوط بـه دوران قبـ  از  اما از آنجا که عقالنیت حاکم بر حوزه رو کند حجربه جدیدی روبه
کادمیک رود در  رنسانا است، نمی و کنتـر   اداره کشورحواند بر مبنای فرهنگ حخصصی و آ

و لـذا عمـاًل مـدیریت سـارتارها بـه  به نظام اسالمی یاری رسـاند موضوعاا پیچیده و مدرن
کادمیک و حخصصِی دانشگاه گیری الهـی  د. لذا قبض و بسط بین جهتشو می سپرده فرهنگ آ

های  ریزی های درازمدا و برنامـه گذاری اندازها و هدف ، بر طراحی چشممادیو سارتارهای 
ر را در وضـعیت ها و مشکالا کشو پذیری نسبت به ناهنجاری یتمسنولگذارد و  کالن اثر می

هـای جدیـدی بـه  سازی به نتیجه برسد و ظرفیت دهد. هنگامی که این گفتمان مبهمی قرار می
مبادرا کرد که  مدیریت ححقیقاا مقطا دکتری ازوجود بیاورد، باید به پرورش نیروی انسانی 

 های انقالبی بیان شد. همزمـان بایـد بـه حولیـد فرهنـگ کیفیت آن در بحث مدارس و دانشگاه
کادمیک برای انقالب اسالمی حداوم بخشید و آن را در سه عرصه « یت، معادله و مد حج»ی  آ

کادمیـک  و عمع بخشید حا در برابر هجمه حکمی  کرد های مستمّر و مـداوم از سـوی فرهنـگ آ
محور و ررد  دین ی علمی برای جمهوری اسالمی به وجود بیاید و عقالنیِت  غرب، حوان مقابله

حولیـد ثـروا  به حا سارتارهایی کهی اصلی در نظام اسالمی قرار گیرد  شارصه نعنوا بهجمعی 
 د.واز بین بر اند، محوریت بخشیده در جامعه



8 
تغییر  و بهینه در فرهنگ مدرنیته و کیفیت« ورزش»از مقوله  تحلیل

 برای دوران گذار ،آنجهت حاکم بر 

 از مقوله ورزش در فرهنگ مدرنیته تحلیل .4

ی فرهنگ )حروری حولید اطالع(، بایـد حکلیـف  پا از بیان ارکان الگوی انتقا  در عرصه
یروزی انقالب، مراکـز های مربوط به این عرصه نیز روشن شود زیرا گرچه با پ سایر سرفص 
امـا سـایر که مخالفت قطعی و بّین بـا شـرع مقـّدس داشـتند، حعطیـ  شـدند  فساد و فحشا

اند. یکی  ها و نهادهای فرهنگی بر مبنای عدم مخالفت با احکام به کار رود ادامه داده بخ 
  ی ما حداوم یافتـه اسـت، مقولـه عهعدم مخالفت آن با شرع در جام دلی  بهاز این مقوالا که 

 شود: که در این مبحث، به ححلی  و ارزیابی و بهینه آن پردارته می است« ورزش»
ا که شهرنشینی و زندگی مرّفه، کـاه  ححـّرک شـهروندان را در پـی آورده اسـت، از آنج
مندی از آن، انسـان را از  مدرن به یک نیاز ضروری حبدی  شده که عدم بهره حمدنورزش در 

شده در الگوی انتقـا   کند. بر اساس مباحث مطرح لحاظ جسمی دچار مشکالا جدی می
زندگی  شهرها شکسته شود و ر کند و حمرکز در کالناقتصادی، هنگامی که حعریف شهر حغیی

ک جسمی رفا شاورزی حبدی  گردد، مشک  عدم ححرک ـ نیمه صنعتی شهری به وضعیت نیمه
 شده و نیاز گسترده به ورزش برطرف رواهد شد.
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 متغیر اصلی در ورزش مدرن غربی عنوان به؛ «ورزش قهرمانی» .4/4

کیـد بـرورزش در ابتدا ب پا بر اساس سبک زندگی غربی، نیاز به ورزش » ا حوجیـه و حأ
عـوارض زنـدگی  ایـن امـر از و شـود مطرح می عموم مردم در آن شده و نیاز آغاز« همگانی

ی  ؛ اما آنچه در عم  محقع شده و جایگاه اصـلی را در عرصـهآید به حساب میشهرنشینی 
« ورزش قهرمانی»های کالن را به سوی رود معطوف نموده،  ورزش حصاحح کرده و بودجه

ای  ورزشکاران حرفـه ها بر حربیت ، همه برنامهورزش قهرمانی در !است و نه ورزش همگانی
گردد  ها، بستر حفریح و سرگرمی متنوع می با مهندسی و طراحی انواع بازی شود و متمرکز می

ود که ش و از این طریع، هندسه زندگِی اه  دنیا بر بنیان شادی و حفریح و جذابیت استوار می
گونـه کـه در دوران قبـ  از  همان این امر با قدرا ررید کشـورهای ثروحمنـد حناسـح دارد.

های ویژه و ایجاد مراکز الزم بـرای  راص از طریع انجام حمرین ای عدهرنسانا، با پرورش 
نشسـتند و  انسان با انسان یا انسان با حیوان می مبارزه به حماشای ، آنانسالطین قشار مرفه وا

ها در ایـن  گذراندند؛ گرچه حیواناا و انسـان می لذااین طریع، ساعاحی را به روشی و از 
، همان حفریحاا ساده و بسیط در ی واقعی ورزش میان آسیح ببینند یا کشته شوند. لذا چهره

دوران قب  از رنسانا است که امروزه به وسیله حکنولوژی، متنوع و گسـترده و پیچیـده شـده 
و حـ  معضـالا  رکن اصلی در ورزش، حـأمین نیـاز جسـمِی عمـوم شـهروندان لذا است.

های کالن ورزشی، َصرف ایجاد ححرک جسـمی بـرای مـردم  نیست. یعنی بودجه شهرنشینی
بلکه با اولویت دادن به ورزش قهرمانی، حنها فضایی را برای حفـریح و سـرگرمی و  1شود نمی

                                                           
هـا اعـالم گـردد،  شود به ملت الما  حأمین می ی ورزش قهرمانی که از بیت بوط به بودجهالبته اگر آمار مر .6

ها  های اقتصادی که دچـار آن هسـتند، بـا ایـن هزینـه ی محرومیت ی از مردم با مالحظهمهمهای  بخ 
ف گونه که قب  از انقالب اسالمی، زندگی در امریکا و اروپا بـه آرزو و هـد مخالفت رواهند کرد. همان

هـا  ملتایران و سـایر  ملتجمعیت زیادی از مردم حبدی  شده بود اما هنگامی که مظالم این کشورها بر 
شد، فضای اجتماعی حغییر کرد و اکنون اکثریت مردم حاضر نیستند برای نی  به  حوسط حضرا امام افشا

 ن حن دهند.ها همراهی کنند و به آزندگی مرّفه در این کشورها، با ظلم و ستم و چپاو  آن
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و حکّثـر در ورزش و طراحـی  حنـوعایجـاد کـه  آورنـد؛ همچنان میفراهم  راصقشری  لذا
 حقاضای عموم و مراجعه به نظراا آنان نیست.نیاز و های جدید، بر اساس  رشته

 جهانیمدرن در مقیا  رزش و بودنِ غیرمردمی .4/4/4

گرچه ورزش همگانی و ححّرک جسمی برای عموم محقع نشده »ممکن است گفته شود: 
هـای  اند حا عموم مردم بتواننـد بـه حماشـای ورزش شده ها موجح رحا  امروزه رسانهه اما به

هـای بزرگـی  اما آیا جمعیت« قهرمانی بنشینند و از سرگرمی و حفریِح ناشی از آن بهره ببرند.
ی رود  که از گرسنگی در معرض رطر مرگ قرار دارند یا مجبورند برای حأمین معاش روزمّره

دارنـد؟! آیـا ایـن  ایـن مسـابقاارای حماشای قت و امکانی بشیفته کار کنند، و سه صورا به
حوانـد  در سراسر جهان نیست؟! و میها  برای ملت، متکّف  ورزش و سرگرمی و حفریح حمدن

در کشـورهای  برای دفاع از رود به آمار چندصد میلیونِی حماشاکنندگان مسـابقاا ورزشـی
در این زمینه باشـد؟! یا استناد کند و نباید پاسخگوی وضعیت هفت میلیارد مردم دن ثروحمند

، عـدم اقبـا  کشورهای آسـیایی بعضی در المللی و جهانی مسابقاا بین لذا برگزاری برری
سـطح پـایین  ناشـی از ایـن امـر کـه مردم این کشورها نسبت به این مسابقاا را نشـان داده

آنان  بودن مردم به حأمین معاش و فقدان اوقاا فراغت برای مشغو  یامعیشت در این کشورها 
 بوده است.

 و هها از روزمرگهی   اد هیجان در جامعه برای خروج ملهت ایجفلسفه ورزش مدرن:  .2/4

 شهوت ارتقای ظرفیتیکنواختی و 

 کننـد، در کشورهایی که مردم آنها از این پدیده اسـتقبا  می ی ورزش قهرمانی فلسفه اما
رـود شـدن و  جامعه اسـت کـه حاصـ  آن، از رـود بی درهای بزرگ  ایجاد شوک و هیجان

های آن و دور شـدن از عقالنیـت و حعـاد  اسـت. یعنـی ایـن  شدن از زندگی و واقعیت فارغ
و غیرارالقی دارد و لذا آثار سوئی از قبی  رشـونت و درگیـری  مادیگیرِی  هیجاناا، جهت
قشار بـر آن مترّحـح شـده کـه ها و ا بین گروه گیری حّح و بغض ها و شک  بین طرفداران حیم
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شود. ممکن است گفتـه شـود:  ای إعما  می برای مقابله با آن، حدابیر امنیتی شدید و پرهزینه
باالرره انسان و جامعه به هیجان و ررو  از روزمّرگی و یکنوارتی و حکرار نیاز دارد و نباید »

 هیجان ححلی  کاربردی ازو فلسفه و  ریشه در پاسخ باید گفت که «این واقعیت را نفی کرد.
 ،علـمگـردد و ایـن  وجود بـاز میشناسی م روانعلم به  ها، ها و سرگرمی سازی بازی و متنوع

یک وصف برای  عنوان به کند و لذا هیجان نیز حعریف می مادی صورا بهرا  انگیزه و انتخاب
سـی و شنا د. امـا انسانشـو مـی ححلیـ  مادیی  رذیله و اوصاف در چارچوب ارالق انسان
 بـر اسـاس آن، وشناسی در فرهنگ مذهح، دارای حفاوا ماهوی با حعاریف فوق است  روان

زنـدگی  بـه عبـارا دیگـر، .گیرد است که مبنای رفتار و اعما  منمن قرار می ارالق حمیده
انسانی و سالم در این دنیا وابسته به حعریف حعـاد  در امـور جسـمی، امـور فکـری و امـور 

افزایی رسیدند، آنگاه باید روند رشـد و  که این سه عرصه به حعاد  و هم روحی است و هنگامی
را پی گرفت. حا  آیـا هیجـان و شـوک در شـک  مـدرن آن، موجـح حعـاد  و  ارحقای ظرفیت

شود؟! یا واقعیت آن است کـه سـبک زنـدگی غربـی، موجـح  آرام  برای انسان و جامعه می
ای که این سبک زنـدگی را پذیرفتـه،  و جامعه شود و انسان کسالت و رمودگی و یکنوارتی می

های روحی نامتعاد ، به دنبا  هیجان و شوک بـرود؟!  ناچار است حا برای ررو  از این حالت
آیا این رفتار به معنای استفاده از مسّکن برای دردهای مزمن نیسـت و بـه حأریرانـدارتن درد را 

ه در حا  طـّی سـیر طبیعـی حیـاا رـود کند؟! آیا گیاهان و حیواناا ک جایگزین درمان نمی
هستند، به شوک ناگهانی احتیا  دارند یا منمنین که با گزین  راه حع و حکیه به احکـام الهـی، 

 ها و هیجاناحی هستند؟! اند، محتا  چنین شوک موفع به زندگی ایمانی و با طمأنینه شده
را  مـادیگیری  ای است که جهـت در واقا نیاز به هیجان ناشی از زندگی انسان و جامعه

شـدن از آن، ناچـار  ارتیار کرده و دچار عدم حعاد  شده و برای فرار از وضـا موجـود و فارغ
، موسـیقی، ورزش و سـرگرمی و حفـریح موادمخدراست به دنبا  اموری از قبی  مسکراا، 

ای، از واقعیاا زندگِی پراضطراب رود فاصله بگیـرد.  جاد شوک وهلهمدرن و... برود و با ای
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روشی برای زندگی پـذیرفت،  عنوان بهحوان این سبک فاسد و دور باط  را  اما از آنجا که نمی
نیز موضوعیت نخواهد داشت. لـذا آنچـه بایـد  مادیحبعاا و الزاماا آن از قبی  هیجاناا 

اسـت کـه  عباداو اشتداد در مراحح و درجاا  ظرفیتارحقای جایگزین هیجان شود، رشد و 
کنـد.  می معـینهای متناسح با رـود را  ها و نظم ریشه در حعریفی الهی از زندگی دارد و حعاد 

در بعثت رود، به حعریف زندگی الهی و بیان اشتداد و حعاد  و نظِم متناسح  انبیای الهیاساسًا 
انـد کـه ایـن زنـدگی در یـک محـیط جبـری محقـع  کردهاند و عالوه بر این بیان  با آن پردارته

گیـرد  های دستگاه کفر و نفاق قرار می همواره در معرض هجمه معنویتشود بلکه دستگاه  نمی
ها را  اما در راه مستقیم رـود دچـار انفعـا  نخواهـد شـد. در مقابـ ، دسـتگاه طغیـان انسـان

َق »د و کشـان حری از ضـاللت می هـای عمیـع مـداوم بـه حفره صورا به ُضـَها َفـو  ُظُلَمـاا  َبع 
ض    کند. نظام ارزشی مطلوب به بشریت القاء می عنوان بهاین روند را  و بخشد را ححقع می1«َبع 

 دار سرمایه قشر کردن جامعه ورزشکاران برای سرگرم با رفتار غیرانسانی .4/2/4

یـک  مثابـه بهو  حمـدنپا باید حوجه داشت که موضـوع بحـث، ورزش در سـطح یـک 
بوده و ایـن « ورزش قهرمانی»ی مهم در مدیریت جهانی است که متغّیر اصلی در آن،  مقوله

نوع از ورزش نیز وابستگی زیادی به حکنولوژی و ححقیقاا پیچیده دارد. زیـرا ایـن سـطح از 
های دقیع علمـی و امکانـاا  های مختلف ناشی از بررسی ححّرک جسمی در قهرمانان رشته

دوران قهرمـانی بـرای یـک  عمـر شود که میزان است و لذا مشاهده می مختلف حکنولوژیک
های گذشته کاه  یافته اسـت. ایـن واقعیـت بـدان معناسـت کـه  ورزشکار، نسبت به دهه

ای رسـیده کـه  های مرحبط با آن، به نقطـه پیچیدگی در ورزش و سختی و سنگینی در فعالیت
در ش  یا هفت سا  متمرکـز و فشـرده فشاری که بدن باید در طو  چند دهه متحم  شود، 

شود و همین روند باعث شده حا پا از چند سـا ، عـوارض جسـمی وحشـتناکی بـرای  می

                                                           
 .42. سوره نور، آیه 6
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به وجود بیاید و عماًل کرامت انسـانی آنـان را  در دوران بازنشستگی آنها ای ورزشکاران حرفه
شوند،  بازی که آلت دستی برای روشی دیگران محسوب می شح های ریمه در حّد عروسک
هایی را بر آنان جاری کند که ارحکاب آن حتی در حع حیواناا روا نیسـت.  حنّز  دهد و ظلم

حواند مبدآ ححقیقاا مفصلی قرار گیرد ـ از طریع دستمزدهای  البته این واقعیت ـ که رود می
کالن و حبلیغاا رنگارنگ و ایجاد ارزش و محبوبیت برای ورزشکاران در جامعه و... پنهـان 

ــا ورزشــکاران، بیمــاری و عــوارض  و از افکــار عمــومی دور نگــه داشــته می شــده شــود ح
 1معاوضه کنند. مدا را با شهرا کوحاه مدا طوالنی

هها و   جههانی بهرای کارتهل    اب ار سهودآوری در اقتصهاد   عنوان به، صنعت ورزش .7/4

 ها تراست

ی شکسـت های گذشته، معمواًل افـرادی کـه از نظـر ححصـیلی و شـغل همچنین در دهه
آوردنـد امـا  هـای بـاال بودنـد، بـه ورزش رو می رورده و از نظر علمی و ذهنی، فاقد حوانایی

های ذهنی و هوشـی بـاال باشـند حـا بتواننـد در ورزش  امروزه ورزشکاران باید دارای حوانایی
علمی و حکنولوژیک موفع شوند. بنابراین متغیر اصـلی در  صورا بهای  حرفه یک امر مثابه به
افزارمحور حبـدی  شـده  ی سخت است و ورزش به یک مقوله« حکنولوژی»زش قهرمانی، ور

کند و به همین دلی  است که  های سنگین و نیروی انسانی با هوش باال را طلح می که بودجه
شود. در نتیجه ورزش در دنیـای مـدرن بـه یـک  دستمزدهای کالنی نصیح ورزشکاران می

رود جذب کرده و سـودهای های زیادی را به سوی   ایهصنعت و حجارا حبدی  شده که سرم
ها و ابزارهـا و لـوازم  ها و اسـتادیوم آورد. یعنـی سـارت ورزشـگاه را به همراه می آور سرسام

های مـرحبط بـا آن، جـذب و  ورزشی و حمرینی، استعدادیابی و حربیت ورزشکاران و پژوه 
ی  افراری در عرصه افزاری و سخت اد نرمحماشاگران و سایر ابع جایی جابهمدیریت هواداران و 

                                                           
شناسـی و فـردی در ورزش اسـت امـا ایـن بحـث بـر ابعـاد  ی بیشتر ناظر بـه ابعـاِد انسان البته این نکته .6

 شنارتِی ورزش حمرکز دارد. جامعه
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شـود.  می فراملیتـین موجـح گـردش مـالی و سـود های باالیی دارد و همزما ورزش، هزینه
گیـرد و ایـن  دار قـرار می حمامی این روند عماًل در ردمت ُپرکردن اوقاا فراغِت قشر سرمایه

 بـه مراکـز علمـی هموارهطلبی رود،  حنوع حاقشر نیز با حکیه به ثروا کالن و برای ارضاء 
ی نیز طراحی شود. های جدید سرگرمی وحر شده  پیچیده اه دهند حا ورزش می جدید سفارش

هـای  نباشد، نیـروی انسـانی و حکنولـوژی و پژوه  ها ها و حراست ثروا کارح در واقا اگر 
متناســح بــا ورزش قهرمــانی قابــ  حــأمین و ححّقــع نخواهــد بــود؛ یعنــی ورزش در نظــام 

 گذاری را حضمین کند. سرمایهسود داری همانند سایر مقوالا باید سودآور باشد و  سرمایه

 رای دوران گذابر حاکم بر ورزش مدرن جهت تغییر و بهینه . کیفیت2

متغیر اصلی در ورزش براسها  تئهوری تولیهد اطهالع اسهالمی و      « ورزش همگانی» .4/2

 ی آن بر اسا  توق  استفاده از تکنولوژی برتر در ورزش و تج یه طراحی آن

با حوضیحاا فوق روشن شد که ورزش در شک  امروزی و مـدرن آن، جزئـی از سـبک 
. قبو  نیسـت قابـ ظر حاکمیت دینی آن از منزندگی مهاجم غربی است که حوسعه و حرویج 

ی آن، ایجـاد  ی ورزش، از آِن ورزش قهرمانی است کـه فلسـفه زیرا جایگاه اصلی در عرصه
برای جامعه اسـت و از سـوی دیگـر، بـه یـک صـنعت پرسـود بـرای  مادیشوک و هیجان 

حوجـه  داران حبدی  شده که حکنولوژی پیچیده و متمرکز در آن محوریت دارد. اما بایـد سرمایه
حضـور پیـدا کـرده و مـردم بـه آن انـا  هـا ملتزندگی در  مدرن ورزشفرهنگ داشت که 

دفعی اقدام به حذف آن کـرد. پـا حغییـر در ورزش بایـد  صورا بهحوان  اند و لذا نمی گرفته
در رویکرد اقتصادی برای دوران انتقا  بیان  ححو محور  عنوان بهمتناسح با حغییری باشد که 

مان با حوقف در رفاه برای الگوی مصرف عمومی، ورزش مدرن نیز در وضا شد؛ یعنی همز
افزارها )حکنولـوژی برحـر( و  شـود و حـالش بـرای دسـتیابی بـه سـخت مـیموجود آن حفـظ 

آنهـا در  حکنیـک ی گـردد و حجزیـه میمتوقف  جهانی ی ورزش افزارهای جدید در عرصه نرم
 گیرد. میدستور کار قرار 
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هزار نفری برای فوحبا  کـه زمینـی متناسـح بـا  های بزرگ چندده ادیوممثا ، است عنوان به
همزمان دارند، باید به ابعاد بسیار کوچکتری حبدی  شـوند حـا عمـوم  صورا بهنفر  99بازی 

ای  حرفهغیرهای  منحصر به فوحبالیستمردم بتوانند این ورزش را انجام دهند و شرکت در آن 
های فوحبا  قوی که در سطح او  جهانی قرار دارند، وابسته  گیری باشگاه شک  در واقا شود.

بــه برگــزاری مســابقاا مــنظم در ســطوح مختلــف نونهــاالن، نوجوانــان، جوانــان، امیــد و 
ای در سراسـر  ای و حرفـه حرفـه هـای آمـاحور، نیمه ها و لیگ بزرگساالن در مدارس، دانشگاه

یک  های درجه استعدادهای برحر و ورود آنها به باشگاهکشور است که سارتاری برای گزین  
ای برای صادراا ورزشکار و ارزآوری برای کشورها و دستیابی بـه  آیند و زمینه به حساب می

شوند. اما رویکرد جدید، این روند را به نفا عموم حغییر  ها حلّقی می سود برای مالکان باشگاه
شـود حـا فوحسـا  و  مثا ، موجـح می عنوان بهکند و ش دهد و این پیچیدگی و حمرکز را می می

فوحبا  ساحلی در اولویت قرار بگیرنـد و از نظـر حخصـیص بودجـه و امکانـاا، جـایگزین 
هـا نیـز  افزارها و قوانین فوحبا  و سـایر ورزش شوند. این وضعیت باید در نرم ای حرفه فوحبا 

 منعکا شود و آنها را حغییر دهد.
حـوان  ها در دار  حغییر پیدا کنند، آنگـاه نمی اگر قوانین ورزش»ممکن است گفته شود: 

اما باید حوجه داشـت کـه « المللی و جهانی اعزام کرد ورزشکاران دارلی را به مسابقاا بین
و نظـام اسـالمی  جامعـه دینـیورزش مدرن نسبت بـه  فرهنگ الذکر، طبع حوضیحاا فوق

حوان اقدام به حذف دفعی ورزش از زندگی  یگونه که نم است و در دوران گذار، همان مهاجم
حفـاوا  های ناشی از شهرنشینی و عـدم ححـّرک جسـمی بی اجتماعی کرد و در برابر بیماری

حـوان جلـوی عـوارض و  افزارهـای ورزشـی نیـز نمی افزارها و نرم بود، بدون حغییر در سخت
اسالمی  جمهوری شهروندانبرای جلوگیری از رطراحی که مفاسد ورزش را گرفت. در واقا 

ها را بـر یـک محـور  ی عرصـه جانبه ارائـه داد و همـه ح  همه کند، باید یک راه را حهدید می
داند و اسـتفاده  جانبه می مدرن را یک امر همه حمدنکه طرف مقاب   هماهنگ کرد؛ همچنان
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های سیاسـی و فرهنگـی غـرب،  از حجارب اقتصادی برای پیشرفت را بدون عم  بـه نسـخه
اسالمی  حمدنداند. بنابراین اگر نظام اسالمی به دنبا  دستیابی به  رورده می شکستحرکتی 

های جدیـدی را ارائـه کنـد و در حمـامی  ی ابعـاد جامعـه، ایـده ی همه است، باید برای اداره
ها به مقابله با سبک زندگی غربی که یک سبک زندگی مهاجم است، بپردازد. اساسـًا  عرصه

ین نظام و حمای  بـه سـازش در میـان آنـان، ناشـی از آن مسنولرری انحراف در محاسباا ب
شـود  ی سیاسی منحصر نمی برداشتن از مقاومت حنها به عرصه است که فکر سازش و دست

بلکه با هزاران زبان حبلیغ شده و در هزاران موضوع اجتمـاعی و عینـی انعکـاس یافتـه و لـذا 
شود که مقاومت نیـز بـا هـزاران زبـان  ع میکام  محق صورا بهمقابله با این رطر هنگامی 

 حرویج شده و در هزاران موضوع اجتماعی و عینی جریان پیدا کند.

افتخهارآفرینی   برایرزمی به بخش دولتی  شرعی و های ورزشواگذاری مدیریت  .2/2

 در س   جهانی

البته در وضا مطلوب، ورزش به همان اموری منحصر رواهد شد که در شرع نسبت بـه 
سواری، شنا و حیراندازی. امـا در حـا  حاضـر، حمـامی  ها سفارش شده است؛ مانند اسحآن

زنـدگی  دلی  بـهسارتارهای معمو  ورزشی در رفتـار نظـام و زنـدگی مـردم حضـور دارد و 
حوان ورزش را از متن جامعه برچید. لذا در دوران انتقـا  بایـد  شهرنشینی و عوارض آن، نمی

ی حکنولـوژی و شکسـتن  وجود را دگرگون کرد و از طریع حجزیهگیری در وضا م بتوان جهت
حمرکز در آن، اولویت را از ورزش قهرمانی به ورزش همگانی حغییر داد و بر این اساس، برای 

ن مسنوالی راه ارائه کرد. در غیر این صورا،  ها یک نقشه وزارا ورزش و حمامی فدراسیون
افزاری  ر علم ورزش و اسـتانداردهای سـختهای جهانی د هر فدراسیون بر اساس شارصه

آن، الزاماا متداو  برای دستیابی به سکوهای جهـانی را پـی رواهنـد گرفـت زیـرا امـروزه 
ها به قدری پیچیده شده که در صورا نقص در هر یـک از عوامـ  موفقیـت، امکـان  رقابت

مـیم آن بـه کسح مدا  برای کشور از بین رواهد رفت. روشن است که طّی این مسـیر و حع



586  سبک زندگی 

ی ورزش بر ایـن مبنـا، حاصـلی جـز جریـان عـوارض و  ها و مدیریت عرصه حمامی ورزش
های دینی و مکتبی ـ کـه  مفاسد ورزش مدرن در کشور و حداوم هجمه به ارالق و حساسیت

شود ـ نخواهد داشت؛ گرچـه در کنـار آن، بررـی  محقع می مادیاز طریع ایجاد هیجاناا 
 که رفتارهایی دینی و انقالبی از رود بروز دهند. ورزشکاران متدّین باشند

از حکنولـوژی برحـر اسـتفاده شـود، ورزش قهرمـانی بـه  ملیپا حا زمانی که در ورزش 
ها و امکاناا کـالن را بـه سـوی  حاکمیت رود بر ورزش همگانی ادامه رواهد داد و بودجه

ی ورزش  ر در عرصـهرود جذب رواهد کرد. اما در صورحی که اسـتفاده از حکنولـوژی برحـ
ای  ای متمرکز، حرفه های ورزشی کاه  رواهد یافت و ورزش از مقوله متوقف شود، هزینه

ی طبیعـی آن،  شود که نتیجه و حقریبًا انحصاری، به امری ارزان و در دسترس عموم حبدی  می
در جامعـه و سـایر عـوارض سـوء ارالقـی اسـت و زمینـه را بـرای  مادیکاه  هیجاناا 

کند. البته در رویکرد اقتصادی  ی ورزش حسهی  می های فرهنگی و ارزشی در عرصه فعالیت
گفته شد که حکنولوژی برحر در الگوی مصرف دولتی و برای حأمین نیازهای نظام مورد استفاده 

های  گیرد و لذا در حناسح با این مطلح باید حوجه داشت که حکنولوژی برحر در ورزش قرار می
های سّنتی ایران ماننـد کشـتی،  که در شرع به آنها سفارش شده و ورزشهایی  رزمی، ورزش

ای در حمامی سطوح سّنی و در  های متعدد آماحور و حرفه استفاده رواهد شد و برگزاری لیگ
های  ها مورد حوجه قـرار رواهـد گرفـت حـا ایـران در ایـن رشـته سراسر کشور برای این رشته

 ی ورزش نیز حأمین شود. در عرصه ملیافتخار  محدود، همواره قهرمان جهان باشد و
گونه که رعایت حجاب در میادین ورزشی حوسـط بـانوان ایرانـی بـر سـایر  در واقا همان

گذاشته و به حغییر رفتار آنان منجر شده است، حرکت بر اساس ایـن  حأثیربانوان جهان اسالم 
نظر ورزشی نیز به الگـویی  حواند جمهوری اسالمی را از حعریف چندُبعدی از ورزش نیز می

الرعایـه، یـک  برای کشورهای اسالمی حبدی  کند و به جـای اکتفـاء بـه بررـی ظـواهر الزم
در بنیان ورزش را رقـم بزنـد و آن را در مقابـ  چشـم مسـلمین جهـان بـه  ححو دگرگونی و 
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 نمای  بگذارد.

سهاختارهای نظهام در   با تغییر در جهت حاکم بهر  « بانوانورزش » جایگاهتغییر  .7/2

 های توسعه برنامه

حغییر جهـت حـاکم بـر  حأثیرپیرامون ورزش بانوان باید حوجه داشت که این مقوله ححت 
گیرد؛ یعنی ورزش قهرمانی زنان همانند ورزش قهرمانی مردان به حاشیه رفته  ورزش قرار می

و برای رفا عوارِض عـدم ححـرک جسـمی کـه ناشـی از زنـدگی شهرنشـینی اسـت، ورزش 
همگانی جایگزین آن رواهد شد. البته از آنجا که دکترین دفـاعی نظـام مبتنـی بـر آمـوزش 

عموم مردم اعّم از زن و مرد برای دفاع از نظام اسالمی است، امکان حضـور زنـان نظامی به 
های رزمی که ححریک جنسی به همـراه ندارنـد  در سطح قهرمانی جهان برای برری ورزش

)همانند حیراندازی( فراهم رواهد شد. گرچه حوجه به ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه حعیـین 
های متعّدد در این عرصه و ارزیابی وضعیت رانواده  نامه انحدود و ثغور این امر، به حولید پای

گیری متناسح با آن بستگی دارد. زیرا ممکن اسـت کیفیـت حضـور  در هر مرحله و حصمیم
ها در ابتدای دوران انتقا  به نحوی باشد کـه فعالیـت  ها و مدارس و دانشگاه زنان در رانواده

الیبا  از باب ضرورا ُمجاز شـمرده شـود امـا های دیگری همانند فوحبا  و و آنها در ورزش
افزارهای آن  افزارهـا و سـخت گونه که قباًل گذشت، حغییراحی در قـوانین و نرم همزمان و همان

المللـی کـاه  پیـدا کنـد و  با ورزش در سطح جهـانی و بین ملیپدید آید حا ارحباط ورزش 
جهت در بازار کار، آموزش و  ورزش زنان به دار  کشور محدود شود. در واقا پا از حغییر

ی زنـان در  هایی از قبی  حذف یا کـاه  سـهمیه سیاست احخاذپرورش و آموزش عالی )با 
ــته ــگاهِی  رش ــران و... و  های دانش ــی عم ــدن، مهندس ــی مع ــد مهندس ــح همانن غیرمتناس

هایی که نیازهای زنانـه را بـر اسـاس رعایـت احکـام  بخشی به حضور آنان در رشته اولویت
ی ورزش را نیـز کنتـر  و  حـوان حضـور زنـان در عرصـه أمین کنـد( اسـت کـه میشرعی حـ

هـای  ی ورزش زنان حـابعی از بسـترهای حضـور آنـان در محیط دهی کرد؛ زیرا مقوله جهت
 شود. اجتماعی و کیفیت فعالیت بانوان در آموزش عالی، بازار کار و... محسوب می



9 
فزارمحور و ا هنر سازمانی و سخت عنوان بهرن یل از هنر مدتحل ـ1

کیفیت بهینه و تغییر جهت حاکم بر هنر  ـ2محوریت سینما در آن 
 هفتم و سایر هنرها در دوران گذار

رامهون موضهوع هنهر و    برای اجتهاد پی و روایات آیات ضرورت نگاه جامع به .4

 آن در جامعه ساز نقش فرهنگ

ی هنر و سینما  از مسائ  دیگری که باید در بحث سبک زندگی به آن پردارته شود، مسأله
ی ما حضور دارند  و سایر مراکز فرهنگی و هنری از قبی  فرهنگسراها و... است که در جامعه

شود. البته بحث شرعی و  معینو باید جایگاه آنها در حروری حولید اطالع برای نظام اسالمی 
ی آیاا و روایاا و بررسی  ی همه ون هنر و در صدر آن، سینما وابسته به مالحظهفقهی پیرام

نمونـه، آیـاا  عنوان بـهاجتهادی آنهاست حا احکام حکومتی در این زمینه استنباط شود. اما 
َحدیِث ِلُیِض َّ َعن  َسـبیِ  »ی لقمان یعنی:  شریفه  ی سورهیابتدا َو ال  َتري َله  اِس َمن  َیش  َو ِمَن النَّ

ِخَذها ُهُزوًا ُآولِرَک َلُهم  َعذاب  ُمهین   م  َو َیتَّ ِر ِعل  ِه ِبَغی  و شأن نزو  آن به این واقعیت اشاره  1«اللَّ
ای همیشـگی در پردازی و ررید و فروش آن، یکی از عملکرده سرایی و قصه دارد که داستان

                                                           
ررند حا مردم را از روی نادانی، از راه رـدا گمـراه سـازند و آیـاا  و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می» .6

 .1سوره لقمان، آیه !« الهی را به استهزا گیرند برای آنان عذابی روارکننده است

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=6
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سـرایی و  دستگاه باط  و نظام کفر و نفاق برای مقابله با دستگاه الهی است. در واقا داستان
کردن مردم دارد و این امر نیـز بـدون  پردازی، نقشی اساسی در ضاللت و فریح و گمراه قصه

 یک کار و حالش فکری ممکن نیست.
حنفر از ظلم و می  بـه  صص حوزه،ادبیاا حخاین مطلح باید حوجه داشت که  برای حبیین

اما بر  کند می ها حلّقی ی انسان در میان همهو فطری و مشترک  عامیک امر  عنوان به را عدالت
شود، به حسح فاعلیتی که در عاَلم ذّر داشـته و  اساس روایاا هر فردی که وارد این دنیا می

ان بر پیشانی دارد و کفر یا نفاق یا ایمکه از کدام پدر و مادر زاده شده، ُمهری از  وابسته به این
مشـخص  فاعلیت او در عاَلم ذر اساس ه ظلم و هوی یا عد  و حقوی برب شخصمیزان می  

اعطـاء قـوه ارتیـار و  دلی  شود و بـه ، امتحاناا آغاز میعالوه بر این، در سن بلوغ شود. می
حغییر داده یـا « فر، نفاق و ایمانک»حوانند جایگاه رود را در سه نظاِم  افراد میعق  و زادولد، 

ی درگیری با هوای نفا )درون( و دستگاه ابلیا )بیرون( است که مسـیر  نحوه و حفظ کنند
 کند. ی زندگی انسان را در بهشت یا جهنم حعیین می ادامه

القاء اخالق رذیلهه   و ظالمانه در ثبات نظامات مادی سازی فرهنگو  هنر نقش .2

 در قالب اوصاف انسانی

یـا انسـانی مبنـا قـرار  مـادیهای دینی در نظر گرفته نشود و حنها ادراکاا  حتی اگر گزاره
حرین امر در زندگی بشری که وضوح بسیار بیشتری از امور فطری دارد و  گیرد، باز هم بدیهی

حر اسـت، اراده و ارتیـار و حمـایالا  جریان آن در عاَلم از طلوع و غـروب رورشـید روشـن
ها در حمام طو  عمر رود با آن درگیر هستند. بزرگترین دلی  بر  ی انسان مهبشری است که ه
ی متراکم بشر و آمار و ارقام متعّدد از رفتارهای متجاوزانه یا منصفانه است  این مسأله، حجربه

کنده از جریان ارالق رذیله یا ارالق حمیده کرده اسـت. امـا آنچـه  که طو  حاریخ بشر را آ
هـای  اسـت؛ یعنـی حکومت« سازی فرهنگ»کند،  تیار موضوعیت پیدا میپا از اراده و ار

ی رود مطمرن باشد که ظلم و  حوانند از دوام سلطه گر حنها زمانی می ظالم و متجاوز و طغیان
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یک راه درست و حنها مسیر زندگی به عموم مردم القاء شود و محیط  مثابه بهحجاوز و ضاللت 
سوق دهد و آنان را به این باور برساند که زندگی معنایی  و شرایط، همگان را به همین سمت

و پـردارتِن « لهوالحدیث»جز همین وضا موجود ندارد. در نتیجه، دستگاهی برای سارتِن 
ســرایی و  کنــد حــا دنیــا و شــهواا آن را موضــوِع داستان قّصــه و داســتان ضــرورا پیــدا می

های زندگی  هماند که چگونه باید از عقبهسازی، به مردم بف پردازی قرار دهد و با قهرمان قصه
در زندگی کوحـاه دنیـا، نـه حنهـا بـا  تنوععبور کرد. اما دستیابی به شهواا مختلف و م مادی
موا  و نوامیا و ارتیاراا شود بلکه مستلزم آن است که ا پذیر نمی های طبیعی امکان حالش
 عنوان بـه، کسـانی مـادیسـازِی  . لذا در دستگاه فرهنگبه نفا قشر حاکم منح  شوندمردم 

اندازی بـه حقـوق غیـر باشـند و بتواننـد در  شوند که اه  حجاوز و دسـت قهرمان معرفی می
ی  حرین زمان ممکن به حمّنیاا رود دست پیـدا کننـد. یعنـی در ایـن دسـتگاه، حخلیـه سریا

یک امر  عنوان به عنوان بهاین قشر  شهواا حوسط زورمندان و حبعیت و حسلیم دیگران در برابر
شود اما این روند در قالح صداقت و عدالت و صلح و امنیـت  طبیعی و عادی جلوه داده می

ی پیچیده، کاری  گردد که موفقیت در این حرفه و سایر مفاهیم ارزشی به عموم مردم القاء می
 آید. ان بر میو کار و حالش فکری آن مادیی اهالی فرهنگ  است که حنها از عهده

در  درنقش هنر مه و مُبرز پرستش خدا یا دنیا و نها  تمدن زبان عنوان بههنر  .7

 در زندگی مردم مادی روابط اجتماعیِ برای سازی فرهنگ

 و هنر دارای اقسام مختلفی است از هنرهای نمایشـی ماننـد سـینما باید حوجه داشت که
رسـیمی )ماننـد نقاشـی، (، هنرهـای حگری و.. سازی، شیشـه هنرهای دستی )مانند مجسمه

نامـه(،  نامـه و فیلم ادبیاا )شام  شعر و داستان و نثـر و نمای  حا معماری و رطاطی و...(
حوان به مقـوالحی هماننـد طنـز،  که می . همچنان... وسیقی، حرکاا نمایشی و رقص وهنر م

نیـز حوسـعه یافتـه و بـه  سـازی هنر فیلم البته .های ویژه اشاره کرد کاریکاحور، گرافیک، جلوه
امر  اما شود. ستند و علمی نیز حولید میهای م پردازی و داستان محدود نیست بلکه فیلم قصه
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اسـت کـه در صـورا ححلیـ  دقیـع و  رسـانهی  ی این امـور، هنـر و فلسـفه مهجاما بین ه
ا بایـد دهی کرد. در این راست حوان انواع مختلف هنرهای موجود را جهت جانبه از آن، می همه

گونه که زبان انسـان و  و فرهنگ است؛ همان حمدن زباِن  مثابه بهو رسانه حوجه داشت که هنر 
ی شخصیت اوسـت. لـذا اگـر  دهنده م او، ُمبِرز هوّیت و عقالنیت انسان و نشانکلکیفیت ح

زبـاِن  عنوان بهباید  و رسانه باشد، هنر« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»جامعه دارای سه وصِف 
ها  ها و حعاد  ی نظم کننده های اجتماعی و منعکا شده گ و پسند جامعه و ُمبِرز پذیرفتهفرهن

ای که در هر جامعه جریان پیدا کرده است، حلّقی شود. البته در مباحث گذشته گفته  و حوسعه
ها یا محیط سجده بر ردای متعا  و یا محیط سجده و انقطاع نسبت به ابلیا  حمدنشد که 

زبـانی اسـت کـه  و رسـانه آورند و بر این اساس، هنر ها به وجود می امتها و  انرا برای انس
کند و هوش و سـنج   یاجتماعی حبدی  م فرهنگدو نوع پرست  و انقطاع را به یکی از این 
قدرا و اطالع و  حروری حولیداری برای ابز مثابه بهو  نماید مبنا هدایت میاین  براجتماعی را 

 کند. ثروا عم  می
بـه  برای جواما امـروزین، سازی مهمترین عام  در فرهنگ عنوان به هنر مدرن رو، از این

؛   شود حبدی  می آنای برای نمای   آینهپردازد و به  می جاری در حمدن موجود روابط انعکاس
مدرن حناسح نداشته باشد زیرا راستگاه هنـر و  حمدنحواند با  یعنی هنر و فرهنگ مدرن نمی

است.  حمدنافزارهای مربوط به آن، همین  افزارها و نرم و فیلم و سینما و سخت فرهنگ مدرن
به عبارا دیگر، رنسانا در سیاست و علم، رنسانا در هنر و فرهنگ را نیز در پـی آورده و 

و هنـر  در زندگی شک  گرفته و جایگزین شعر و کالم ححو صنعت سینما اساسًا متناسح با 
جا که پا از رنسانا، حضور ارتیاراا مردم در جامعـه پذیرفتـه شده است. لذا از آن قدیم

پـذیر  امکان حمـدنها، مدیریت این  ی اقشار و اصناف و حخصص شده و بدون مشارکت همه
های مختلف پردارتـه و قهرمانـان را در  سازی در عرصه نیست؛ صنعت سینما نیز به قهرمان

 .کشد ها به حصویر می حمامی اقشار و اصناف و حخصص



542  سبک زندگی 

پردازی و  ی اصلی بـرای قصـه رو، روابط اجتماعی مدرن است که امروزه دستمایه از این
شده و به این صورا، زمینه را بـرای پـذیرش آسـان ایـن سـبک از  و سایر هنرها سازی فیلم

موضوعی  مثابه بهزندگی از سوی عموم جامعه فراهم کرده است چرا که اگر روابط اجتماعی 
ر نگیرد و به زبان هنر در نیاید و بـه فـیلم و شـعر و داسـتان و نقاشـی سازی قرا برای فرهنگ

 عنوان بـهحبدی  نشود، پذیرش قوانین و عم  به آنها برای مردم سخت و سنگین رواهد بـود. 
شده و مـردم  نمونه در پی  از رنسانا، ارذ ررا  و مالیاا از مردم با قهر و غلبه انجام می

ودند اما امروزه پردارت مالیاا در کشـورهای پیشـرفته بـه یـک ناراضی ب متنفر و از این امر
ر فرهنگ حبدی  شده؛ به نحوی که ررید کاالهای ُررد و جزئی نیز بدون پردارت مالیاا بـ

، مسنولیت حعلیم ها و قهرمانان آن فیلم یعنی هنر مدرن در قالح ارزش افزوده ممکن نیست.
سازی در امـور  فرهنگ مدرن، موجح حمدنبا  در حناسح و عهده دارد و پرورش عمومی را به

 کند. عی را برای مردم حسهی  میپذیرش روابط و قوانین اجتما شود و مختلف می

و تبدیل هنر مدرن به هنهر   قبل و بعد از رنسانس در دوران تفاوت هنر مادی. 1

 اف ارمحور و محوریت سینما در آن سازمانی و سخت

و... انجام  سرایان، شعرا شهواا حوسط داستان ی برایساز البته پی  از رنسانا، فرهنگ
یـا نقاشـی، رطـاطی، حهـذیح،  شده و بیشتر در قالح ادبیاا گفتاری و عروض و قافیـه می

در یک بیـت،  مادییافته و انعکاس زندگی  ظهور و بروز می کاری، هنرهای دستی و.... آیینه
ی و فرهنگی در میـان عمـوم جریـان شده حا این کار هنر رباعی، قصیده، غز  و... باعث می

جاری شود و پسند اجتماعی را به رود جلح نماید  و در فرهنگ آنها پیدا کند و بر زبان مردم
و به این صورا، سرنِخ فرهنگ جامعه را به دست گیرد. در این میان، کسـانی کـه در سـلح 

سـتی و...حبّحـر دو ت و وطنملیها از طریع ارعاب و رشونت و ححت لوای  ارتیاراا انسان
شـدند و  قهرمان معرفـی می عنوان به مادیرسیدند و حوسط هنر  داشتند، به مقام سلطنت می

شد کـه ایـن  بکارگیری ادبیاا و شعر و... در مدح و منقبت آنان، این باور در مردم ایجاد می
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 ، بـهملـتای هستند که قوام و سعادا و امنیِت قوم و قبیله و  و ویژه راصاشخاص عناصر 
در آن  و هنـر مـادی ی آنها وابسته است. یعنی بخ  بزرگی از اشـعار راندان و نس  و نطفه

دوران، حاکی از نوعی روابط اجتماعی است که در آن، جمعی از اه  دنیـا بـر محـور یـک 
ها و حهدیدها سایر اقشـار  شدند و پا از دستیابی به قدرا، با انواع حطمیا شخص جما می

ی  کردند و حمـامی ابعـاد حیـاا را منـوط بـه اراده بعیت از رود وادار میو اصناف را نیز به ح
انبیای کردند. لذا حنها  عهد دانسته و زندگی بشری را به همین شیوه منحصر می سلطان و ولی

محـیط و ارحکـازاا  هـا و فرهنگ و قهرمانان حوحید بودند که با افشاگری نسبت به این الهی
زدند و برای رهایی مردم از بردگی و بیگاری قدرحمندان، جـان  میبرآمده از آن، دست به قیام 

 دادند. و ما  و آبروی رود را در معرض رطر قرار می
در فهم و منطع بشری، مقیاس هنر و ادبیاا نیز حغییر پیدا  ححو گیری رنسانا و  با شک 

ـ حرکیح شد.  ی ارتراع دوربین و حکام  آن است کرد و با صحنه و حصویر متحرک ـ که نتیجه
این در حالی بود که حا پی  از ارتراع دوربین، افراد ناچار بودند حـا پـا از شـنیدن شـعر و 

حرین سـطح ـ کـه بـه سـالطین و پردازی شوند یا در باال داستان، در ذهن رود مشغو  ریا 
سـازان، حصـویری  حوانستد با استخدام نقاشان و حصویرگران و مجسمه می منحصر بود ـ اغنیا

ها باشد، در برابر رود مشاهده کنند.  را که متناسح با اشعار و قصه مادیهای  ابت از جاذبهث
پردازی در آن زمان از سـنخ کـالم و گفتـار بـود و در بهتـرین حالـت، حصـاویر و  یعنی قصه

حوانست این هنر گفتاری را پشتیبانی کند. اما پا از رنسانا  های ثابت می ها و نق  حندیا
در علوم پایه همانند شیمی و فیزیـک، بشـر حوانسـته دنیـا را بـه حصـویر بکشـد و  ححو و با 

صنعت بزرگی به نام سینما را پدید آورد و حرـاحر و رمـان و موسـیقی و... را در رـدمت فـیلم و 
ی  سـرایی در دوران مـدرن، بـه یـک مجموعـه پردازی و داستان سینما قرار دهد. در واقـا قصـه

تلف حبدی  شـده کـه محوریـت در آن بـا حصـویربرداری و نمـای  شده از هنرهای مخ حرکیح
متحـرک و غیرثابـت اسـت؛ بـه نحـوی کـه اگـر  صـورا بههای مختلف زندگی امروز  محیط



541  سبک زندگی 

های سـینمایی و طراحـی صـحنه و  های مّدنظر وجود نداشته باشد، به سـارت شـهرک محیط
 حمـدنمدرن یـک  حمدنکه  شود. یعنی متناسح با این واقعیت لباس متناسح با آن مبادرا می

محور اسـت افزار سخت ای آیینه این حمدن مقوله مثابه بههنر مدرن نیز  افزار محور است، سخت
گـذارد، حـرف  را به نمای  می حمدندوربین و حصاویر حاص  از آن که محیط یک  از طریع و

م و دیـالوگ و آن، بـر کـال حنـوعزند و کیفیت حصویر و  سازی می ی هنر و فیلم او  را در عرصه
 افزارها را به ردمت رود درآورده است. نامه و موسیقی و حراحر و... حاکم شده و نرم فیلم

 اف ار هنر مدرن نرم عنوان ، بهنامه و... تحلیل از تئاتر، رمان، فیلم .4/1

بازی مخصوص سالطین بوده حا فضـایی بـرای  لذا اگر در گذشته حماشای نمای  و سیاه
آنان فراهم آید و سپا این نوع از حفریح و سرگرمی وارد زنـدگی ثروحمنـدان و رنده و شادی 

روانین شده و به حدریج عموم مـردم نیـز از آن بهـره بردنـد، امـروزه صـنعت فـیلم و سـینما 
ی یک کار سازمانی است. یعنی حقسیم کار به نحو حخصصی در  جایگزین آن شده که منتجه

ی مواد اولیـه و حجزیـه و  ها برای حهیه ِه روندی که در کاررانههنر نیز جریان پیدا کرده و مشاب
فاده قـرار شود، در سارت فیلم نیـز مـورد اسـت حرکیح آنها طّی شده و به حولید کاال منجر می

، هنر حراحر زمینه را برای حمرین و پرورش بازیگران و کسح حخصص در همین راستاگیرد.  می
گونـه کـه سـایر هنرهـا نیـز در ابعـاد دیگـری از  ا همانکند ی ی بازیگری فراهم می در عرصه

 عهـده بهنامـه، حـأمین محتـوای فـیلم را  سارت فیلم نق  دارند، فّن نویسندگی رمان و فیلم
ها معمواًل با هـدف انتقـا  اطالعـاا  گیرد. البته حفاوا رمان با کتاب آن است که کتاب می

اوی حخّیالحـی هسـتند کـه در قالـح هـا حـ شـوند امـا رمان جدید به رواننـدگان نوشـته می
های داستان و حوصیف زوایای روحی و فکری و جسمی آنان شک  گرفته و از ایـن  شخصیت

ی ححریر در  محیط اطراف او را به رشتههای مختلف زندگی یک قهرمان و  یهطریع، ابعاد و ال
است  کتاب وی باها دارای حفاوا ماه انکنند. لذا ادبیاا رم آورند و در کالم منعکا می می

بخشیدن بـه حخّیـ  در زوایـای  های مختلف زندگی و جریان و با پردازش اولیه نسبت به الیه
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آورد. این حوانایی، ناشـی از منطـع  نویسی را فراهم می ای برای فیلمنامه متعّدد حیاا، مقدمه
ه ی آنهـا در جاذبـه اسـت کـ ها در یکدیگر و مالحظـه نگری و قدرا حرکیح پدیده مجموعه

 شود. های جدید می موجح سارت پدیده

 هنر مادی اف ار سخت عنوان به، پردازی و... صدا، صحنه ،تحلیل از صنعت دوربین .2/1

نویسـی و  نامه نویسـی و فیلم هایی از قبی  رمان پا روند سارت فیلم حتما به حخصص
کـه بـه  همچنانافـزاری نیازمنـد اسـت؛  حراحر و موسیقی و طراحی صـحنه و سـایر امـور نرم

های ضـبط حصـویر و صـدا احتیـا  دارد کـه سـارت ایـن  افزارهایی همانند دستگاه سخت
؛ یعنـی هنـر قدرا ارحباط را افزای  داده به جلو حوسعه یافته و ها نیز در یک روند رو دستگاه

پیـدا کـرده اسـت. در نتیجـه،  ُبعدی ارحقـا فیلم سـه سارت فیلم صامت به مدرن از سارت
و جداگانه پیرامـون آنهـا حنهـا سـطح  مستق نرهای مختلف از یکدیگر و بررسی ی ه حجزیه

پردازی ماهیتی سازمانی پیدا کـرده و حمـامی  دهد زیرا امروزه قصه اولیه از بحث را شک  می
های سـینمایی و حلویزیـونی را  ای با یکدیگر حرکیح شده و فیلم هنرها به شک  بسیار پیچیده

ای  ی مـاهواره هزاران شـبکه حعلیمی و پرورشی برای اساس، محتوای آورند و بر این پدید می
ی  در علـوم پایـه اسـت کـه رشـد و حوسـعه ححـو موجود،  حمدندر در واقا  شود. حأمین می

هایی  نمونه، امروزه و در مناطع سردسیر نمایشـگاه عنوان بهزند.  گانه را رقم می هنرهای هفت
پذیری  شود که دوام یخ، شفافیت و شـک  برگزار میهای یخی در آشکا  گوناگون  از مجسمه

بخـ  به دستاوردهایی اسـت کـه حوسـط  ها و... وابسته آن، ابزار الزم برای ُبرش و حراش یخ
 ای جدید بکارگرفته شده اسـت.ه آوری حاص  شده و در قالح فّن  مهندسی و مهندسی مواد

ندسی مواد و بالتبا در حکنولـوژی و مه ی اساسی درحأثیرهرگونه حغییر در علوم پایه،  در واقا
رو، متغیـر اصـلی در هنـر مـدرن،  بـه دنبـا  دارد و از ایـن را ی اقسـام هنـر همـه آثار آن در

 افزارها هستند. حکنولوژی و سخت
ی پیچیـده و سـازمانی حبـدی   روشن است که اگر هنر و در رآس آن سینما، به یک مقوله
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ندگی بسیط و ساده در جذب مخاطح موفع شـود و حواند با نمای  یک ز گاه نمی شود، هی 
ها در محیط یک  پردازی و به حصویر کشیدن قّله فروش باالیی داشته باشد بلکه باید با قهرمان

 حمـدنی ابعـاد  محور، جذابیت ایجاد کند و از طریـع پـردازش همـه و شهوا مادیزندگی 
مثـا ، یـک  عنوان بـهلـذا  و حفصی  آن، کش  و حمایـ  بـرای حماشـاگران پدیـد آورد. مادی

ی زندگی آنـان  حخصص برای طراحی لباس بازیگران و حخصص دیگری برای طراحی صحنه
گیرنـد و  ی قـرار میتنوعآید زیرا بازیگران در طو  فیلم در فضاهای مختلف و م به وجود می

 شـود، هایی که در فیلم به حصـویر کشـیده می های آنان و هر کدام از محیط هر یک از لباس
کننـد و پسـند و روابـط اجتمـاعی را در  ی را منتقـ  میراصای دارند و معانی  جزئیاا ویژه

دهند. البته این امر انعکاسی از جریان واقعـی زنـدگی اسـت  های متعّددی شک  می نسبیت
هـای  زیرا مدرنیته موفـع شـده حـا از طریـع حکنولـوژی و رفـاه، زنـدگی شـاهان را بـه بخ 

 پادشـاهان امکانـاا و حمّنیـاحی کـه حنهـاان حعمـیم دهـد و انـواع ای از جمعیت جه گسترده
ای  ند، در دسترس عموم قرار دهد و زندگی مردم را به مقولـهنبه آنها دست پیدا ک ندحوانست می

شدن چند نفـر از بسـتگان و  نمونه، در گذشته با جما عنوان بهپیچیده و چندالیه حبدی  کند. 
گرفـت امـا  شد و مح  سکنای یک رانواده قرار می ای گلی و ساده سارته می دوستان، رانه

امروزه سارت رانه به یک امر پیچیده حبدی  شده که عـالوه بـر ضـرورا ارـذ مجّوزهـای 
و فعالیت و نظارا بپردازند حا های متعّدد از ابعاد مختلفی به طراحی  مربوطه، باید حخصص

یک رانه به محلی قاب  سکونت حبدی  گردد. این روند در حمامی موضوعاا زندگی جریـان 
شود بلکه بـا حکیـه بـر علـم و  یافته و حأمین نیازهای زندگی دیگر به نحو استاحیک انجام نمی

 پذیرد. ورا میهای ناشی از آن ص حخصص و پیچیدگی

با تعری  هویت ملی بر اسا   یپیرامون هویت ملادی مسازی  فرهنگتفاوت  .5

 ایمان و تقوی

های رـود  که هویت رود را حفظ کند و به حوانمنـدی ی برای اینملتهر قوم و نژاد و  پا
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کنـد؛  ها و شعائری که متناسح با این هدف طراحی شـده اسـتفاده می ببالد، از زبان و نشانه
المللی قرار  های او  جهانی و بین و اطالع در رده حتی اگر بداند که از لحاظ قدرا و ثروا

محور  عنوان به هویت ملیی هنر است حا  عهده شعائر بهها و  نشانه آثار و اینرلع ندارد. لذا 
های عینی و متجّسـد )هماننـد سـرود و  دار شود و به مقوله اجتماع مردم یک سرزمین، زبان

د و حافظه و هوش اجتماعی را بر این اساس و حشریفاا مربوط به آن( حبدی  گرد ملیپرچم 
های قـدرا و ثـروا در  رغم مشخص بودن قطح رو و علی ساماندهی و حفظ نماید. از این

جهان و حعیین سرنوشت مردم عـاَلم حوسـط کشـورهای صـاحح حـع وحـو، پـرچم حمـامی 
نـژاد و ها القاء شود که قوم و  ملتکشورهای عضو سازمان مل  در مرکز آن نصح شده حا به 

 است. و جداگانه مستق و هویت  حأثیری آنها دارای نق  و  جامعه
موضـوعیت و دارند امـا  اهمیتاما در دستگاه دینی، قوم و نژاد و سرزمین و وطن گرچه 

شـود و صـرِف انتسـاب بـه نـژاد و قـوم  محوریت ندارند و وطن به وطن ایمانی حعریـف می
ها و  حوان وجـود بررـی حوانمنـدی . البته نمیی، باعث افتخار و کرامت و برحری نیستراص

ها در هر قوم و نژادی را نفی کرد و روشن است کـه ضـعف و قـّوا در میـان اقـوام و  ناحوانی
های آنها، امری واقعی و عینی است اما نزاع و ححقیـر بـر سـر  ف و ارتالف بین ویژگییطوا

آیـد زیـرا آنچـه کـه  شـمار میها است که رفتاری نادرست به  ها و حفارر به حوانمندی ضعف
ها و جواما است، چیزی جز ایمان نیست. یعنی ممکن اسـت نـژادی از  افزار رشد انسان نرم

برحرین استعدادها بهره ببرد، اما نه حنها شایستگی حاکمیت بر سایر نژادهـا را نداشـته باشـد 
دهـد و  می های بشری شده باشد. پا آنچه به بشریت امنیت بلکه مرحکح بزرگترین جنایت

گیـرد، ایمـان و  کنـد و جلـوی حجـاوز و حعـّدی را می هوای نفا و ارالق رذیله را مهـار می
َد ال»شود و لذا فرمود:  و هدایت الهی ناشی می انبیاحقواست که از دستگاه  َرَمُکم  ِعن  ک  ـِه ِإنَّ َآ لَّ

قاُکم   . در همین راستا، زباِن ایمان و حقوی و ُمبِرز پرست  رـدای متعـا ، قـرآن کـریم و 1«َآح 

                                                           
 .69سوره حجراا، آیه  .6

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
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ی معصومین است و این حقیقت باید مبنای هنر در  و ائّمه انبیای مأثوره و رفتار و گفتار  ادعیه
 1نظام اسالمی قرار گیرد.

ارتبهاط بها   »محوریهت  ی و شناسی مهاد  ییشناسی الهی با زیبا ییزیباتفاوت . 6

اف ار محوری در هنر  مقابله با سخت»برای وضع م لوب و  هنر اسالمی در« خدا

 دوره گذار برای «مادی

متجّلـی شـده  انبیای الهیو معنوی در  مادیهای  ی زیبایی در حوضیح باید گفت که همه
نبری که از است؛ از زیبایی در صورا و قّد و قامت آن فرستادگان آسمانی حا بوی مشک و ع

ها را  رسیده است. ولی آن بزرگواران این زیبایی به مشام دیگران می اکرم نبیحعریع بدن مبارک 
ها بـه اذن  کـه حمـامی قـدرا رغم آن در راه دعوا مردم به دستگاه الهی صرف کردند و علی

ها و  ردای متعا  ححت حسـخیر آنـان قـرار داشـت، هنگـامی کـه در معـرض انـواع هجمـه
های حکـوینی اسـتفاده  قرار گرفتند، نه حنها برای نابودی دشمنان رود از این قدرا ها حهمت

ی کفر و  و ائّمه اشقیانکردند بلکه حا آررین لحظه دست از حالش برای هدایت عموم مردم و 
ها در حالی بـود  ـ دست برنداشتند. حمامی این نفاق ـ که در واقا مراکز حولید شهواا هستند

، از قـدرا الهـی انبیـاآمیز در رفتار و کردار  های معجزه ی این حوانایی شاهدهکه همگان با م
نگذاشـتند  جانبه با فرسـتادگان رـدا را کنـار آنان باربر بودند اما عناد و انکار و دشمنی همه

هـای ظلمـت و لجاجـت عبـور داد. در واقـا  رود را از ایـن طوفان ولی ردای متعا ، اولیا
شناسی الهی در ایـن دنیـا و در یـک زنـدگی گـذرا و  است که زیبایی ارالق و سّنت پیامبران

ها و  منـدی از برحـرین قـدرا رغم بهره کند زیرا این قهرمانان حوحید علی کوحاه را حعریف می
حرین دشمنان به منطع و گفتگو و دعـوا و احتجـا   نمای  آن به مردم، در مواجهه با پست

ی رود، باالحرین سطح از بردباری و حلم را برای  مندانهمتوس  شدند و با رفتار و ادبیاا هنر

                                                           
ی هنر، رار  از موضوع این سلسله مباحث است ولی بیان اجمالی از  البته بحث حفصیلی پیرامون فلسفه .6

 و اقسام آن ضرورا داشت. ها و انواع و اشاره به سرفص  حمدنجایگاه هنر و نسبت آن با فرهنگ و 
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گیری دیگران به نمای  گذاشتند. لذا پیامبری مانند حضرا موسی حوانست  هدایت و دست
او جدا کند و نجاا دهد یا نـوح نبـّی بـا صـبر نهصـد و  مادیی فرعون را از دستگاه  سحره
ا در پو  و فرزند و زمین و آب رالصـه ی رود به آن قوم گمراه نشان داد که قدر ساله پنجاه
رغم حسلط بر این نعماا، آنها را از قوم رود سلح نکرد حا آنـان بفهمنـد  شود و لذا علی نمی

قدرا حقیقی در ارتیار و عقالنیتی است که حسلیم دستگاه الهی شود و سّر ضعف و آسیح 
 آنان نیز در عدم پذیرش این حقیقت نهفته است.

الهـی  یانبیـا و اولیـای  زیبایی حقیقی در رفتار بزرگوارانه و صـبورانهپا هنر اسالمی و 
شدند بلکه عناصـری را  حجّلی یافته که نه حنها از ورود به آحشفشان مصیبت و بال منفع  نمی

کشـاندند و یـا قلـوب  ور کردن این آح  شهوا مشارکت داشتند، به انفعـا  می که در شعله
حر شمرده شده ـ ذوب و به دسـتگاه حـع متمایـ   سنگ سخت را ـ که در قرآن کریم از اشقیا

ت حجـاز آنان کـه انکـار کردنـد و از حـع روبرگرداندنـد، احمـام  ای عدهنمودند و یا بر  می
حرین  اسـت کـه در بـدحرین محـیط و پیچیـده« قهرمـان»کردند. این معنای حقیقی یـک  می

حرین موانا عبور کنـد و بـا  ز سختشرایطی که حوسط دیگران ایجاد شده، به حنهایی حوانسته ا
ی اجتماعی و سازمانِی هوی و شهواا، دیگران را در مسـیر حقـوی  ایستادگی در برابر هجمه
های کفـار و منـافقین بـر  ی ضـربه ها شود و همه امتها و  ی انسان قرار داده و بالگردان همه

ز فداکاری و ایثـار و وفـا ارتیاراا و نوامیا و اموا  رود را ححم  کند و به باالحرین سطح ا
حرین  در راه پرست  رـدای متعـا  اقـدام نمایـد حـا حمـامی بنـدگان را نجـاا دهـد و پـایین

 حقـربها را که به انواع ضعف در رانواده و نژاد و... مبتالست، بـه درجـاا اعـالی  ظرفیت
برز آن سازی است که مُ  البته این واقعیت جاری در حاریخ، دارای یک دستگاه فرهنگ برساند.

ادبیاا ردای متعـا  بـرای هـدایت بنـدگان حجّلـی یافتـه و بـه  مثابه بهبوده و در قرآن کریم 
 .پردازد ها می حرین قلح حرین قلوب حا رقیع گیری از شقی دست

ای  در دستگاه دینی و در وضا مطلوب )دوران ظهور و عـاَلم رجعـت(، هنـر مقولـه لذا



600  سبک زندگی 

نقـ  اصـلی نـدارد بلکـه  ،در آن اط انسان با انسـانیا ارحب است و ارحباط با طبیعت معنوی
گیرد و لذا هنر حقیقـی، ُمبـِرز پرسـت  رـدای  قرار می حمدنارحباط با ردای متعا ، محور 

ی مـأثوره ظهـور و بـروز یافتـه و  متعا  و ایمان به او رواهد بود که در قـرآن کـریم و ادعیـه
ی دیگری زائد بر این کلماا نورانی موضوعیت نخواهد داشت. البتـه ایـن هنـر الهـی  مقوله

های شریفه(  )مساجد و نمازهای جمعه و حرمی معنویت  زباِن ایمان و حقوی با شبکه مثابه به
 اللـه صـلواای معصومین  ی نورانی ـ که همانا ائّمه حرکیح رواهد شد و بر محور این شبکه

های نمـاز جمعـه و  هستند ـ شک  رواهد گرفت. یعنی در آن دوران، رطبـه اجمعین علیهم
یمانی د و لذا هنر شکلی ای هدی ایراد رواهد ش نماز عید فطر و نماز عید قربان حوسط ائّمه

ی رواهد یافت؛ بـه ایـن معنـا کـه برحـرین و رده و در گفتار آن بزرگواران حجلپیدا ک و معنوی
شـود، در  ی انسان با رـدا کـه در عبـادا معصـوم )ع( محقـع می حرین نوع از رابطه پیچیده

یـدا رواهـد جریان پ روابط اجتماعیی  ها منعکا شده و در شبکه ی او با دیگر انسان رابطه
 مادیکرد حا هنر به ابزاری برای هدایِت ارتیار و فهم بندگان ردا حبدی  شود و جایگزین هنر 

های جسمی غیرمعقو  و نامتعاد  ندارد. این نمـایی اجمـالی از  لذاگردد که حاصلی جز 
هنر الهی در دوران ظهور و عاَلم رجعت بود اما جمهوری اسالمی نیز باید به سمتی حرکت 

مقاومتی قب  از ظهور( بـه  حمدنهای آینده و در هنگام ححقع وضا مطلوب ) که در سده کند
 .این نوع از هنر نزدیک شده باشد

بها   دوران گهذار  در« هنر مهدرن مهادی  »در مقابل  «هنر مقاومتی»مهندسی  .3

 و« وقه  بخش » و اشاره به سهمبخش دولتی  به «هنر هفتم»مدیریت  واگذاری

 ین عرصهدر ا «صیخصوبخش »

اجتمـاعی اسـت و لـذا نظـام  و گـزین  پا هنر عاملی اساسی در انگیزش و پـرورش
اسالمی باید بررسی راه ررو  از وضعیت موجود در هنر و طراحی الگوی انتقا  برای ایـن 

ی انواع و اقسام  عرصه را در دستور کار رود قرار دهد و بر این اساس، حکلیف رود را با همه
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امروز وجود دارد، روشن کند. البته در دوران رژیم طاغوا، متّصـدی ایـن هنر که در دنیای 
وزارا فرهنگ و ارشاد »بود که در نظام جمهوری اسالمی به « وزارا فرهنگ و هنر»بخ  

، نشانی از والیت بر فرهنگ و هنـر نیسـت. «ارشاد»حغییر نام یافت اما در حعبیر به « اسالمی
شده و  ی فرهنگ و هنر، به حبلیغ و ارشاد حعریف در عرصهیعنی جایگاه دین و ادبیاا مذهح 

داران بـه  به حبلیغ و ارشاد مربوط به زمانی است کـه دیـن و دیـن این در حالی است که اکتفا
قدرا و حاکمیت نرسـیده باشـند. امـا بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی، مکتـح در جایگـاه 

ی است که باید والیت بـر فرهنـگ و رانه نیز یک نهاد حاکمیت حاکمیت قرار گرفته و وزارا
وزارا فرهنگ  مثابه بهدر زمان شاه،  مادیگیرد و به جای وزراا فرهنگ و هنر  عهده بههنر را 

 و هنر اسالمی عم  کند.
برای حبیین جایگاه فیلم و سینما در طراحی سبک زندگی اسالمی بـرای  در همین راستا و

  نقد فیلم و سریا  اکتفا کرد بلکه بایـد بـه بررسـی حوان به مباحثی از قبی دوران انتقا ، نمی
پردازی از منظر حاکمیت پردارت و شنارت صـحیحی  قصههنر و حولید و حوزیا و مصرِف 

ای  آینـه مثابـه بهگونه که فیلم و سـینما  گیری آن را حغییر داد. زیرا همان از آن پیدا کرد و جهت
یـک  عنوان بـه و دارد عهـده بهسازی برای مدرنیته را  کند و فرهنگ مدرن عم  می حمدنبرای 

د و مردم و فرهنگ عمـومی بخش می مادی سهولت روابط اجتماعِی به جریان هنر سازمانی، 
نیز بایـد اسالمی  حمدندهد،  پرورش می سبک زندگی غربیبرای هماهنگی و همراهی با را 

سازی  نگو به الزاماا فره اس روابط اجتماعی اسالمی بپردازدکه به انعک پدید آورد هنری را
 .برای زندگی الهی عم  کند

افزارهایی است  در این صنعت، مربوط به سخت ساسیاز سوی دیگر بیان شد که نق  ا
که بر اثر دستیابی به صنعت عکا و فیلم و حوانایی بشر در انتقا  حصویر و صـدا بـه وجـود 

 مـدرن و محـیط زنـدگی حمـدن، نمای  فضای یـک هنر هفتماصلی  اند و لذا محتوای آمده
شود که از آسـمان حـا زیـر  برداری انجام می دوربین و فیلم صنعت ی است. این کار به وسیله
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کشـد و سـایر  های ویـژه را بـه حصـویر می های سینمایی حا جلوه ها و شهرک و از سازه دریاها
صدابرداری، نوازندگی، طراحـی صـحنه و... را بـه  نویسی، بازیگری، نامه هنرها از قبی  فیلم

های رود، فضاهای جدیدی از لحاظ زمـانی و  گیرد و همزمان با حکیه به قابلیت ردمت می
هـای  اصـلی در سـارت فیلم حـأثیرسـهم  یعنـیکنـد.  مکانی را برای فعالیت آنها فراهم می

است و پا از  رداری و...، صدابدوربینصنعت افزارهایی از قبی   سینمایی، مربوط به سخت
 عنوان بـهکند و سپا نوبت بـه حرـاحر  نامه است که محتوای فیلم را حأمین می آن، رمان و فیلم

رسد و موسیقی و گریم و طراحی صحنه و سایر هنرها بـا  ای برای پرورش بازیگران می زمینه
ی آنها را بـا  ن همهآورند که کارگردا ای را به وجود می ایفای نق  رود در این میان، مجموعه

پردازی و  کنــد. لــذا آنچــه امــروزه متغیــر اصــلی در قصــه محوریــت حصــویر مــدیریت می
هـای  افزارهای مربوط به آن )دوربین، جلوه شود، حصویر و سخت سازی محسوب می فرهنگ

های فّنی متناسح با آن است. پا بـرای رـرو  نظـام اسـالمی از وضـا  ویژه و...( و دان 
حمرکز کرد و  1افزارها و حکنولوژی سینما جهت در صنعت فیلم، باید بر سخت موجود و حغییر

در ایـن عرصـه را در دسـتور کـار اصـلی قـرار داد. در غیـر  ححو در طراحی دوران انتقا ، 
مفاسد موجود در این عرصه، بررورد حذفی و متحجرانه بـا آن حوصـیه  دلی  بهصورا یا  این

اردهای جهانی سینما در دستور کار قرار رواهد گرفـت کـه رواهد شد و یا حبعیت از استاند
انقالب اسالمی را افزای  رواهد داد و در بلندمـدا رطـر  فرهنگ عماًل هجمه و ضربه به

                                                           
گیرد و شاهد بـر ایـن  باید حوجه داشت که باالحرین سطح حکنولوژی فیلم، در سینما مورد استفاده قرار می. 6

های  سازی، مربوط به فیلم ی فیلم های جهانی در عرصه ها و جشنواره مطلح، آن است که بزرگترین جایزه
حر  های سینمایی پیچیده زیونی. به عبارا دیگر، سارت فیلمهای حلوی ها و سریا  سینمایی است و نه فیلم

سـازی قـرار گرفتـه  ی هنـر و صـنعت فیلم های حلویزیونی بوده و این سینماست که در قّله از حولید سریا 
ی سـینما مشـخص  کنندگان ابتـدائًا در عرصـه است. به همین دلی ، بهترین بازیگران و کارگردانان و حهیه

های سینمایی در صنعت سینما به فروش رفتند،  که فیلم ای حلویزیونی نیز حنها بعد از آنه شوند و شبکه می
 کنند. ی پخ  آنها را پیدا می اجازه
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موجـود  حمـدنگونه که  زیرا همان مدرن را پدید رواهد آورد. حمدنانحال  نظام اسالمی در 
ی شهوا ححلیـ  شـد، هنـر  حوسعه افزارهای آن در جهت و سخت مادی حمدنیک  عنوان به

افزارها و حکنولـوژی  با آن هماهنگی و حناسح دارد و لـذا سـخت حمدنی  آینه مثابه بهموجود 
و حتـی در محـیط مـنمنین حواند شهواا را با سرعت لیزر به حمامی جهان صادر کند  هنر می

شـک  دهـد و طغیـان و گری  مادیی او را بر محور  گانه ی بشر و حواّس ش  نفوذ کند و ذائقه
داری را در پوش  صلح و آزادی و برابری به بشریت ححمی  نماید. بنابراین بحث  حجاوز و برده

شـود بلکـه  ی غنا، رقص و... و حکم فقهی آن محـدود نمی فین در عرصهکلاز هنر به اعما  م
مـت، در سطح حاکمیت اسـت. ایـن حر مادیی هنر  بزرگترین فع  حرام در این عرصه، اقامه

یک حکم اعتقادی است زیرا سبک زندگی غربی در هنر، موجح هجمه بر اعتقاداا حّقه شده 
 دینی را در معرض کفر و نفاق قرار رواهد داد. امتو 

یک نیاز اساسی در  عنوان بهقرار گرفته و  مادیی هنر  در رآس و قّلهامروزه سینما  در واقا
هـا باعـث  اسر جهان حوسعه یافته و فـروش فیلمصنعتی درآمدزا، در سر مثابه بهشهرنشینی و 

گردش مالی شده و عالوه بر ایجاد قدرا مالی برای نیروی انسانِی فعا  در این عرصه، سود 
 کند. های ححقیقاحی و علمی در بخ  هنر می گذاران مالی و دستگاه زیادی را نصیح سرمایه

، حکنولـوژی اداره کشورای ه در این چارچوب و متناسح با الگوی انتقا  در سایر بخ 
 ؛دم و الگـوی مصـرف عمـومی رـار  شـودی هنـر نیـز بایـد از زنـدگی مـر برحر در عرصه

ی هنر و در رآس آن سـینما، بـه معنـای آن اسـت کـه  کردِن حکنولوژی برحر در عرصه متوقف
ی بخ  رصوصی رار  شده و در ارتیار بخ  دولتی )بـا حعریـف جدیـد  سینما از سلطه

ی آن، حمایـ  بـه ارـالق حمیـده و  رد حا حرکت به سوی هنر اسالمی ـ کـه جـوهرهآن( قرار گی
های سـینمایی جریـان دارد،  ای که در فیلم دوری از ارالق رذیله است ـ آغاز شود. زیرا جاذبه

 مادیدر کنار یکدیگر برای دستیابی به یک هدف  مادیهای  ی زیبایی شدن همه مبتنی بر جما
جـذابیت گونه که بیان شد  همانی نوعی از شهواا است. اما  و حخلیه و ححقع یک ُرلع رذیله
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ماهیتی کاماًل متفاوا دارد و لذا بـه حصـویر کشـیدن آن حنهـا از  ،معنوی شناسی  الهی و زیبایی
ی انقالبی و حعّلع به دستگاه ایمان باشد که طبع  آید که در او  روحیه ی دستگاهی بر می عهده

 رویکرد جدید، بخ  دولتی از چنین فضایی برروردار است.الذکر در  حعاریف سابع
درآوردِن زیبایی الهی  در وضا فعلی و در دوران انتقا  باید از سینما برای به نمای  یعنی

و جذابیت معنوی استفاده کرد که ححقع آن، در گرو سپردن صنعت سینما و حکنولوژی برحـر 
ـ که به حکنولوژی متوسط نیاز دارد ـ به بخ  و واگذاری حولید سریا   1در آن به بخ  دولتی

گونه که برای  ها به نمای  درآید. به عبارا دیگر و همان وقف است حا ارالق حمیده در فیلم
ها، حکنولوژی برحر به بخ  دولتی سپرده شد، برای حولیـد  حأمین نیازهای نظام در سایر بخ 

نعت سـینما بایـد از حکنولـوژی برحـر و در ص انبیاهای فارر و به حصویرکشیدن دستگاه  فیلم
افزاری در سطوح باال استفاده کرد حا هم اثرهای ماندگاری  افزاری و نرم سایر امکاناا سخت

 ی معنوی و الهـِی  ی این آثار هنری در حمامی ابعاد حداوم یابد و جاذبه سارته شود و هم بهینه
ان دارلی و رارجی ر چشم حماشاگرهمواره با کیفیت بهتری در براب ،زندگی قهرمانان حوحید

 عـام نـوابو  ی او  شـام  فقهـا ن غیبت، در درجـه. البته قهرمانان حوحید در دوراقرار گیرد
شود که با جان و ما  و آبروی رود به دفـاع از دیـن پردارتنـد و حمـام  عصر می حضرا ولی

های دستگاه طغیان فدا کردند. همچنین  دینی در برابر هجمه امتهستی رود را در راه حفظ 
ی کفـر و نفـاق  شهدایی که در این راه به رون رود غلطیدنـد و مـنمنینی کـه در برابـر ائّمـه

های فـارر محسـوب  ی ایمانی رود، موضوعی برای حولید فیلم با جاذبه د نیزایستادگی کردن
حر )اصـناف و  نظام اسالمی در سطوح پـایین های شوند. اما عناصری که برای رفا چال  می

یت حولید در مسنولها هستند که  هایی برای سارت سریا  کنند، سوژه ها( فعالیت می رانواده

                                                           
در دوران گذار، سفارشـاا « بخ  دولتی»مباحث گذشته نیز مرحبًا اشاره شد، منظور از  گونه که در . همان6

طلح و با الگوی  از طریع عناصر ایثارگر و شهاداو مطالباا حاکمیت براساس ادبیاا انقالب است که 
 شود. زاهدانه و انقالبی محقع می
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این عرصه، به بخ  وقف سپرده رواهد شد. البته موضـوعاحی کـه بـه نظـم زنـدگی، رفـاه، 
ی فعالیــت بخــ  حواننــد بــه موضــوعی بــرا شــوند، می زیســتی و... مربــوط می آســای ، به

 .یلم با هدف کسح درآمد حبدی  شوندرصوصی در صنعت ف

تغییهر جههت    از ال امات اصلی بهرای هویتی،  و سیاسی های ه ینهپرداخت  .8

 حاکم بر بخش فرهنگ و اقتصاد

کـه فضـای  این پیشنهاد با یک چال  مهم روبروست و آن این»ممکن است گفته شود: 
ی  هـای انقـالب اسـالمی نـدارد و عـّده حناسبی با آرمان ی سینما فکرِی اغلح فعاالن عرصه

هـای فّنـی و  کنند، از لحاظ قابلیت ی انقالبی فعالیت می معدودی که در این عرصه با انگیزه
ی فیلم و سینما مـانا از آن  هنری دچار ضعف هستند. لذا وضعیت نیروی انسانی در عرصه

در پاسخ باید گفت « ه همراه داشته باشد.رواهد شد که حقسیم کار پیشنهادی، نتایج روبی ب
گیری که باید بـر صـنعت سـینما حـاکم  چال  اصلی نظام در این عرصه آن است که جهت

بودِن  ن روشــن نشــده اســت و اال روشــنمســنوالکنــد، هنــوز بــرای  تحــو شــود و آن را م
گیری در بخ  سیاسی و امنیتـی و دفـاعی و حرکـت بـر اسـاس آن، باعـث شـده حـا  جهت

ی سیاسی، نهادهایی  یعنی در عرصه 1ها نصیح نظام شود. های بزرگی در این بخ  قیتموف
ی  شـده یـا در عرصـه طراحـیاز قبی  والیت فقیه، شورای نگهبان و... در سـارتار قـدرا 

ی اساسـی بـرای  گرایـی زمینـه طلبی و آررا ی مقاومـت و شـهادا نظامی، حکیه بر روحیه
شیمیایی را فراهم آورده و دکترین جنگی جدیـدی در برابـر ای و  های هسته اثرکردن سالح بی

ی فرهنگـی و  دنیا قرار داده اما حوانایی علمی و فکری برای طراحـی حغییـر جهـت در عرصـه

                                                           
کردن دسـتاوردهای نظـام  ی سیاسی و امنیتی و دفاعی محقع شده اما حروریزه گرچه حغییر جهت در عرصه .6

کادمیک از آنها ضرورحی انکارناپذیر است که عدم حوجه به آن،  اسالمی در این بخ  ها و حبیین علمی و آ
از قبیـ  فرهنـگ  هایی بوده است. لـذا روشـن نشـدن حکلیـف پدیـده 55ی  ی حوادثی از قبی  فتنه ریشه

 حواند حهدیدهای دیگری را برای نظام رقم بزند. ها و... در آینده می ، رسانهححزب
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ی بـر حـأثیراقتصادی هنوز پدید نیامده است. البته این بدان معنا نیست که انقالب اسـالمی 
شـده در ایـن بخـ ، یـا بـه  هـای انجام تسارتارهای فرهنگی و اقتصادی نداشته امـا فعالی

نمونـه، بسـیاری از  عنوان بـهروزمّرگی دچار شده و یا حغییراا مهمی را در پی نیاورده است. 
های حولید شده با موضوع دفاع مقّدس حـوفیقی در نمـای  شخصـیت واقعـی شـهدای  فیلم

 مثابـه بهاران را موجـود، ایـن بزرگـو مـادیهـای  سـازی از قالح اند و یا بـا کپی جنگ نداشته
ی شــجاعت و جســارا و جنگنــدگی و  انــد کــه صــرفًا دارای روحیــه عناصــری نشــان داده

ی الهِی شهدا و فرماندهان دفاع مقـدس را  اند انگیزه اند و یا حداق  نتوانسته رطرپذیری بوده
 از جنگیدن در آن شرایط دشوار به حصویر بکشند. زیرا امروزه در دنیا برای ححریک نظامیـان

)پو ، ریاست، شهوا جنسـی  مادیهای  به حضور در جنگ و عملیاا نظامی، از انگیزش
شود اما چنین محیطی در برابر شهدای هشت سا  جنـگ ححمیلـی  و...( دنیایی استفاده می

هـای نظـامی،  حرین چال  قرار نداشت و با این حا ، آنان موفع شـدند حـا در برابـر پیچیـده
شود که بتوانـد ایـن  ها را رقم بزنند. لذا کمتر فیلمی پیدا می مدیها و کارآ بزرگترین موفقیت

ای به حصویر بکشد و جذابیت معنوِی  ی الهی را به شک  هنرمندانه ی ایمانی و انگیزه جوهره
 های اکشن و زدوروردهای نظامی فرونکاهد. دفاع مقدس را به صحنه

بودِن هنر مدرن  دائًا مهاجمی هنر آن است که ابت ی اساسی در مدیریت عرصه پا مسأله
و فیلم هالیوودی و... بر اعتقاداا حّقه روشن شود و بر این اساس، چگونگِی حغییـر جهـت 
حاکم بر این عرصه مورد حوجه قرار گیرد. امـا روزمّرگـی در بخـ  فرهنـگ باعـث شـده حـا 

دیریت نمونه، صداوسیما برای مـ عنوان بههای کالن رخ دهد و  اشتباهاحی در سطح مدیریت
ای و... استفاده کند. این در حالی اسـت  های امریکایی، کره های پرحعداد رود از فیلم شبکه

که چنین اشتباهاحی در مدیریت میدانی جنگ در سوریه و عراق و سایر موضوعاا امنیتـی و 
ها  شود زیرا راهی که حضرا امام برای زندگی سیاسِی مستق  از ابرقـدرا دفاعی دیده نمی

ر بشریت قرار داد و حغییر جهتی که در این مسیر ایجاد کرد، واضـح و روشـن اسـت. در براب
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گیری الهـی نظـام بـروز و  اساسًا عظمت حضرا امام و مقام معظم رهبری در حفظ جهـت
گیری بایـد در بخـ  فرهنگـی و اقتصـادی  ظهور یافته و برای حداوم انقالب، همـین جهـت

به این هدف بزرگ، کار سخت و دشواری اسـت و  جریان پیدا کند. روشن است که دستیابی
نیروی انسانی متناسح با آن وجود ندارد امـا ایـن چـال  در ابتـدای پیـروزی انقـالب و در 

های سیاسی و امنیتی و دفـاعی نیـز وجـود داشـت و نیـروی انسـانی موجـود در ایـن  بخ 
یافتـه بـود. امـا  ... پـرورش، شهربانی، ژانـدارمری وهایی همانند ارح  ها، در محیط بخ 

ایمان قوی و یقین پوالدین حضرا امام به قدرا اسالم و حوانایی مکتـح بـرای ایجـاد یـک 
ی جوانان را به صـحنه آورد و حنهـا بـا ححّمـ   ی سیاسی، همه سبک زندگی جدید در عرصه

های سنگین از جمله سـقوط دو دولـت  های زیاد از سوی آن ابرمرد و پردارت هزینه مرارا
صدر( و بررورد با چند مرجـا )هماننـد آقـای شـریعتمداری و  ازرگان و دولت بنی)دولت ب

آقای منتظری( و شهادا بزرگانی مانند شهیدان بهشتی، مطهری، رجایی، باهنر و... بود کـه 
ها در برابر من  حضرا  این راه جدید و مسیر نوین شک  گرفت و حثبیت شد و اال مخالفت

و حأمین نیازهای  اداره کشورپذیرفتند که  جما زیادی از نخبگان نمیامام بسیار زیاد بود. زیرا 
موجـود بـرای  هـای های مسلط بر دنیـا و بـدون حکیـه بـر روش مردم، بدون حعام  با قدرا

 پذیر باشد. امکان مادیدستیابی به حکام  
هـای  ی اقتصادی و فرهنگی نیـز قطعـًا بـا مقاومت لذا حالش برای حغییر جهت در عرصه

رو رواهد شد و نباید گمان شود که در ابتدای این حرکت، محصوالا فرهنگی  وانی روبهفرا
ی فرهنگـی و اقتصـادی و بـه  و هنری جدیدی پدید رواهـد آمـد بلکـه اصـ  ایجـاد جبهـه

رساندِن حقانیت آن در جامعه و به وجود آوردن باور اجتماعی به امکـان حرکـت در  پذیرش
برد. پا از این مرحله است که حعداد کمی از عناصری که این مسیر، چندسا  زمان رواهد 

ی جنـگ فرهنگـی و اقتصـادی قـرار  جاذبـه حـأثیراند، ححت  در محیط متداو  پرورش یافته
رواهند گرفت و به این راه ایمان رواهند آورد و به این جبهه رواهند پیوست و به آمـوزش و 
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گونه که حنهـا افـراد  را رواهند کرد. همانحربیت نیروی انسانِی متناسح با نیاز انقالب مباد
معدودی از ارح  )همانند شهید کالهدوز، شهید صـیاد شـیرازی، شـهید فکـوری، شـهید 
ستاری، شهید بابایی و...( بودند که حوانستند با ارالق و من  نیروهـای انقالبـی در سـپاه و 

ای  منتق  کننـد و زمینـه ها و حجربیاا الزم را به آنان بسیج همراه و هماهنگ شوند و آموزش
برای همکاری مشترک بین نهادهای کالسیک و نهادهـای انقالبـی ایجـاد نماینـد. از سـوی 

ها در مرزهای کشور پا از پیروزی انقالب، حعداد کمـی از نیروهـای  دیگر، با آغاز ناآرامی
هـای  انقالبی بودند که برای مبارزه با ضدانقالب راهی منـاطع درگیـری شـدند امـا پیـروزی

رو نفـا  آمده در آن حواد ، بستری برای جذب نیـروی بیشـتر ایجـاد کـرد. از ایـن بدست
گیری، محیطی برای پـرورش هنرمنـدان جدیـد  درگیری با فرهنگ هالیوودی در سطح جهت

پدید رواهد آورد حا این عناصر در آینده، فضا را برای طراحی سارتارهای نوین و جـایگزین 
های مسّلط بر جامعه بدون ِعّده و  برای مبارزه با قدرا انبیای الهیا آماده کنند. اساسًا دعو

ی مادی و با حکیه به قدرا الهی آغاز شده و از آنجا که انقالب اسالمی از جنا دعوا  ُعّده
در دار  و رار ، بر ایمان مردم ایران حکیه کـرد  مادیهای  بوده، به جای حکیه بر قدرا انبیا

که حعداد معـدودی از رـواّص  همراهی و فداکاری مردم به پیروزی رسید. همچنان دلی  بهو 
روحانیون، دانشگاهیان، ارحشیان، بازاریـان و سـایر صـنوف بـه امـام ایمـان آوردنـد و امـور 

ّیــاا و نظــراا حضــرا امــام را متناســح بــا  عهــده بهمختلــف را  گرفتنــد و اهــداف و منو
به پی   اداره کشورحرجمه کردند و این روند موجح شد  افزارهای موجود افزارها و نرم سخت

جلح سایر اقشار و طبقاا گردید و  علتها  هایی به دست آید که این موفقیت رود و موفقیت
های امنیتی و دفـاعی  های انقالب، استقال  سیاسی و نفوذناپذیری در دستگاه استحکام پایه

 را رقم زد.
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دو  امام و دسهتاوردهای فلسهفه نظهام والیهت،     حضرت تجربه مدیریتاندیشه و  .4/8

 سرمایه ب رگ برای تغییر جهت فرهنگ کشور

اما از آنجا که ایـن حغییـر جهـت در سـارتارهای فرهنگـی و اقتصـادی محقـع نشـده و 
ی شرع دانسته شـده و بـه کارشناسـی  و رار  از دایره عقالییها از امور  مدیریت این عرصه

ها پدید آمـده و دشـمن  های مختلفی در این بخ  شرقی و غربی محّو  گردیده، ناهنجاری
ــا  حوانســته ضــربه ــرای رف ــد. پــا ب ــه نظــام اســالمی وارد کن های فرهنگــی و اقتصــادی ب

ی حضرا امام در  بههای فرهنگی و اقتصادی راهی وجود ندارد مگر عم  به حجر ناهنجاری
ی سیاسی و امنیتی و دفاعی و دعوا عموم مـردم و نخبگـان بـه  حغییر جهت حاکم بر عرصه

ی فرهنگـی و اقتصـادی و جـذب نیـرو بـرای جهـاد در  حکرار این دستاورد مبارک در عرصـه
گرفتن هدایت و والیت آنها  عهده بهی جنگ فرهنگی و اقتصادی بر اساس این دعوا و  جبهه

گونه کـه حضـرا امـام بـرای  ع حبیین چگونگی ررو  از سارتارهای موجود؛ هماناز طری
کارهایی را در مقاب  نیروهای انقالبـی گذاشـت و هـدایت  بازشدن مسیر سیاسی جدید، راه

ــا را  ــده بهآنه ــه آیت عه ــوم عالم ــتاوردهای مرح ــه دس ــت. البت ــیدمنیرالدین  گرف ــه س الل
های حولید معادلـه و مـد   جدید و سارت روش ی الهاشمی در حولید منطع و فلسفه حسینی

حوانـد بـه هـدایت ایـن جبهـه یـاری برسـاند و  برای پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی، می
ی سیاسی و امنیتی و دفاعی برای یـافتن راه جدیـد حـاد   ورطاهایی را که در عرصه آزمون

شـده بـرای  ادهای ارائهی پیشـنه نمونه باید حوجه داشـت کـه پایـه عنوان بهشد، کاه  دهد. 
کیـف » مثابه به« علم»ی هنر، به حعریف آن استاد فرزانه از  ررو  از وضا موجود در عرصه

گـردد. در ایـن صـورا، هنـر نیـز  بـاز می« ُمبرِز ارتیـار» عنوان به« هنر»و حعریف « ارتیار
بررـورد  شود و حقسیم می« الحادی، التقاطی و الهی»همانند ارتیاراا انسانی، به سه قسم 

گفتـه،  شـود بلکـه حعریـف پی  پذیرفتـه نمی عقالیـیی عرفـی و  یـک پدیـده هماننـدبا آن 
رورا حأسـیا هنـر اسـالمی را مـدّل  دینی و ضـ امتبودِن هنر مدرن و حهاجم آن بر  مادی

 .آورد های جامعه فراهم می ی عرصه به همه« نه شرقی؛ نه غربی»سازد و زمینه را برای حعمیم شعار  می
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و ضهرورت طراحهی    «معمهاری مهدرن  »و  «معمهاری سهنتی  » نبودنِ اسالمی .4

 برای دوران گذار «معماری مقاومتی»

جدی در متن جامعه دارد، هنر معماری اسـت.  حأثیریکی دیگر از هنرهایی که حضور و 
باید حوجه داشت که از ارحکازاا رایج پیرامون معماری اسالمی، حعریف آن به معمارِی پی  
از رنسانا و بناهای سّنتی و باسـتانی باقیمانـده از آن عصـر اسـت کـه امـروزه بـه یکـی از 

نبوده و این نـوع معمـاری ی قاب  پذیرش حصورهای گردشگری حبدی  شده؛ اما چنین  جاذبه
قاب  انتساب به اسالم نیست بلکه برراسته از زیباشناسی و مهندسِی متناسح بـا دوران قبـ  

رفتـه و  های سالطین و پادشـاهان بکـار می از رنسانا است که برای سارت قصرها و رانه
صفوی های شریفه ـ که متناسح با مهندسِی عصر  صرف استفاده از این نوع معماری در حرم

حواند دلیلی بر استناد آن به شارع مقّدس محسوب شود. یعنی از لحـاظ  و قاجار است ـ نمی
و امیرالمــنمنین علیهماوآلهماالســالم در دوران  اکــرم نبیمعــارف نقلــی روشــن اســت کــه 

ی مربـوط بـه دیـن را بـر اسـاس فرهنـگ معمـاری  حاکمیت رود، مسجدالنبی و سایر ابنیه
نشینی از زمان معاویه در عاَلم اسالم روا  یافت. البته  ه فرهنگ کاخسالطین بنا نکردند بلک

های دقیع اجتهادی و حفّقـه پیرامـون  حبیین دقیع این مسأله از لحاظ شرعی، وابسته به بررسی
ی ارباری اسـت کـه در ایـن موضـوع نقـ  شـده اسـت. همچنـین معمـاری مـدرن و  همه

شهرها را رقـم زده و  ها و کالن در پایتخت دیمازیباشناسی متناسح با آن که جال  و جما  
های نوین و... را پدید آورده، ارحباطی به دیـن  طبقه و میادین جدید و بوستان های چندده بر 

مبین اسالم ندارد بلکه طبع مباحث گذشته، این معماری متناسح بـا سـبک زنـدگی غربـی 
 التزاید را مبنای رود قرار داده است. است که رفاه دائم

بر این اساس و برای حعیین حکلیف هنر معماری در دوران انتقا  باید به ایـن نکتـه حوجـه 
کرد که هنر معماری از علم مهندسی قاب  حفکیک نیست و مهندسـی در ایـن دوره بایـد بـر 

پذیری شـهرها از حمـالا دشـمن  مبنای امنیت و مقاومت شک  بگیرد؛ به نحوی که ضربه
های کشـور را  ی زیرسارت کوحاهی همه مدار جهانی نتواند در بسیار پایین باشد و استکبا
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حخریح کند. البته حأمین امنیت در این عرصه همانند دوران گذشته نیست که با سارت قلعه 
 ت مورد نظر در مهندسـی شـهرها بـاو کشیدن دیوار بر دور آن محقع شود. همچنان که امنی

حکیـه بـر حکنولـوژی برحـر و ایجـاد حمرکـز  کند و با مدرن حبعیت نمی حمدنروا  معمو  در 
های جنگی  پذیرد بلکه محوریت در این بخ  به حکیه بر مردم و حعمیم آموزش صورا نمی

گردد. در واقا دسترسی عموم مردم به  به عموم و طراحی دکترین دفاعی بر این اساس باز می
ی شهرها  امکان محاصرهشود حا  ی آذوقه و امکاناا باعث می اسلحه و بررورداری از ذریره

گونه که با حغییر دکتـرین نظـامی  آنها حوسط دشمن از بین برود؛ همان مدا یا اشغا  طوالنی
بخشی به نیروی زمینی و جایگزینی آن با نیروی هوایی،  دنیا در طو  دفاع مقّدس و محوریت

ــ  شــد و ســالح ــا ححمی ــه دنی ــر روی زمــین ب ای و شــیمیایی و ســایر  های هســته جنــگ ب
ی  این راهبرد در عرصه احخاذند. پا  افزارهای نامتعارف، راصیت رود را از دست داد نگج

دهـد و آن را بـا مقاومـت مردمـی متناسـح  دفاعی، وضعیت مهندسـی شـهرها را حغییـر می
در معماری را رقم رواهد زد و آن را بـه سـمت و سـوی ایثـار و  ححو سازد و این روند،  می

سوق رواهد داد. البته نظام اسالمی در دنیای امـروز همچنـان بـه فداکاری و آمادگی دائمی 
سازمان و عملکرد سازمانی و ححقیقاا سـازمانی نیازمنـد اسـت؛ یعنـی در شـرایط فعلـی 

 اداره کشـورالسالم در یک بنای کوچک مث  مسجدالنبی به  حوان مانند معصومین علیهم نمی
رای حـأمین الگـوی مصـرف دولتـی ی بـهندسـی م ذا حکنولـوژی برحـر در عرصـهپردارت. ل

 بکارگرفته رواهد شد و عدم استفاده از آن، مربوط به الگوی مصرف عمومی است.

 هنرِ ادبیات و کتاب، به تبعیت از تغییر جهت در هنر هفتم   من لتتغییر در  .40

نویسـی و رمـان،  روانی و داستان پیرامون هنر ادبیاا قباًل بیـان شـد کـه کتـاب و کتـاب
و در منتجـه، در  کنـد پیـدا می سـازی نامـه و صـنعت فیلم فیلمدر  منزلت جدیدی حعریف و

گیرد. در واقـا نبایـد ایـن هنـر و  های حلویزیونی قرار می های سینمایی و سریا  ردمت فیلم
مدرن در این مرحله از حیاا  حمدنجداگانه بررسی کرد زیرا  صورا بهسایر هنرها را حنها و 
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دهد و هنرهای  عمومی را از طریع سارت فیلم و سریا  ارحقاء میرود، هوش جامعه و درک 
کنـار سـایر هنرهـا وانی در ر سازی ندارند. یعنی کتاب و کتاب دیگر نق  اصلی در فرهنگ

روانی، بـه قشـر رـاص و کشـورهای راصـی  دارای کارآمدی هستند و لذا اقبا  بـه کتـاب
ارحباط مسـتقیمی ندارنـد بلکـه  هنرها هروندان معمولی با سایراکثر ش اما یابد ارتصاص می

بودن قـدرا  پایین دلی  بهشود و سایر اقشار  مند می ی برروردار از این امور بهره عمدحًا طبقه
ماننـد. لـذا بحـث و  ررید، عمدحًا در استفاده از ادبیاا و کتاب و سـایر هنرهـا محـروم می

ن انتقـا  موضـوعیت نـدارد های هنری در ابتـدای دورا بررسی پیرامون مدیریت سایر عرصه
متغیـر اصـلی در  مثابه بهدر هنر هفتم  حصرفی فرهنگ و  بلکه پا از حغییر جهت در عرصه

هنر مدرن، نق  صنعت فیلم و سینما در اثر رویکرد جدید کاه  یافته و جایگـاه جدیـد و 
 باالحری برای سایر هنرها از قبی  ادبیاا و... ایجاد رواهد شد. حأثیرسهم 

هنرههای دسهتی و   » سیاسی در تولید و صادرات و ارزآوریِ رویکردورت ضر .44

 در نظام فرهنگی جایگاه این هنرهاتغییر  و «سنتی

گری  سازی، شیشه همچنین باید حوجه داشت که بخ  سّنتی از هنرهای دستی )مجسمه
، و...( و هنرهای حرسیمی )رطاطی، نقاشی و...( که مربوط به دوران قب  از رنسانا اسـت

های موجود برای ورود آنها به سبد کاالی مصـرفی  قاب  انتساب به اسالم نیست و لذا حالش
الما  را به این  های دولتی، ضرورحی ندارد و نباید بیت مردم از طریع حولید صنعتی و حمایت

ی  ها حخصیص داد. از سوی دیگر بخ  اعظِم مشتریان هنرهای دستی سّنتی، طبقـه فعالیت
شدن نیروی کارگر  رروردار در کشورهای رارجی هستند که این به معنای صرفثروحمند و ب

دار اسـت کـه بـا عنـاوینی از قبیـ   ایرانی مسلمان در جهت اهواء و حمّنیـاِا قشـر سـرمایه
شود. این در حالی است که جهت حاکم بر صادراا  صادراا غیرنفتی و ارزآوری حوجیه می

روند متداو  جهـانی متفـاوا باشـد و در جهـت رفـا یک کشور انقالبی و اسالمی باید با 
نیازهای معقو  بشر و جذب قلوب مستضعفین و ضربه به رلع و روی استکباری دشـمنان 
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گـاه در برابـر نظـام اسـالمی  ی شهواا گروهـی کـه هی  ای برای حخلیه قرار گیرد و نه زمینه
تی از منظر حاکمیت باید ی پردارتن به هنرهای سنّ  انعطاف به رر  نخواهند داد. پا فلسفه

هـا و  ملتی آن بـا حوانـایی سـایر  مشخص باشد و صرفًا برحری ذوق و هنر ایرانـی و مقایسـه
حواند دلی  مقبـولی بـرای حعیـین میـزان اولویـت ایـن هنرهـا در  ها نمی نژادها در این عرصه

 گذاری و عملکرد حاکمیت دینی حلّقی شود. سیاست
یمی و... نیز که با حکیـه بـر حکنولـوژی برحـر و صـنایا بخ  مدرِن هنرهای دستی و حرس

مثا  وزارا آموزش و  عنوان بهمرحبط در الگوی مصرف عمومی وارد شده، باید متوقف شود. 
یک نهاد حاکمیتی، نقاشی را در میان عموم کودکـان حعمـیم داده و آن را بـه  عنوان بهپرورش 

به این  را هایی بودجه ها نیز رانه سایر وزارا و بالتبا است بخشی از آموزش آنان حبدی  کرده
. شود میلوژی مربوط به آن ایجاد و گردش مالی در صنایا و حکنو دهند میبخ  ارتصاص 

ی آن بـا صـنعت، حکنولـوژی و میـزان  رابطـه دلی  بـهلذا شنارت صحیح از نّقاشی موجـود 
کند حا بر این اساس،  یدا میالما ، برای نظام اسالمی موضوعیت پ مندی این هنر از بیت بهره

جایگــاه آن در مقایســه بــا دیگــر صــنایا و هنرهــا مشــخص شــود و منزلــت آن بــر مبنــای 
 یافته یا کاه  پیدا کند. های حکومتی ارحقا بندی اولویت



11 
بهینه و در فرهنگ مدرنیته و کیفیت « موسیقی»از مقوله  تحلیل

 برای دوران گذار آن اکم برجهت ح تغییر

 از منظر حاکمیتاستنباط حکم شرعی موسیقی  . ضرورت4

« موسـیقی»ی  دیگری که باید در بحث سبک زندگی به آن پردارتـه شـود، مقولـه  مقوله
هایی که با مجالا لهو و لعـح حناسـح داشـته باشـد،  های عملیه، موسیقی است. در رساله

کند و حکم رفتـار عمـوم  می معینفین را کلکلیف آحاد محرام شمرده شده است. این فتوی، ح
ها  حمدنها و  ی موسیقی حوسط حاکمیت نماید. اما اقامه مردم نسبت به موسیقی را مشخص می

موضوع دیگری است که نظر شارع پیرامون آن باید استنباط شود؛ یعنی موسـیقی نبایـد حنهـا از 
رد بلکـه نقـ  نظامـاا اجتمـاعی در حولیـد ُبعد مصرف آن حوسط عموم مورد مالحظه قرار گی

به عبارا دیگر، آنچه باید بـه دقـت بررسـی شـود،  موسیقی و حوزیا آن اهمیت بیشتری دارد.
 کند. ها در جامعه روا  پیدا می فرهنگ موسیقی است که بوسیله زیرسارت

در این راستا بایـد حوجـه داشـت کـه گرچـه در بررـی روایـاا ذکـر شـده کـه یکـی از 
شود، آواهـای بهشـتی اسـت کـه لـذا و  ایی که در عالم آررا نصیح منمنین میه نعمت

رسـد ایـن مطلـح نـاظر بـه وضـعیت  بهجت و سرور بهشتیان را در پی دارد اما به نظـر می
در  موسیقی در این عاَلم نیست. لذا در برری روایاا، استماع موسیقی موجح قساوا قلح
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که قابی  بـرادر رـود  ، پا از آنذی  آیاا وارد شده روایاحی که درشده یا طبع  انسان دانسته
، از اموری مانند موسیقی بهره برد حا سایر فرزندان حضرا و کافر شد هابی  را به قت  رساند
پا در بحـث شـرعی،  1جما کند. کفری جدا کرده و آنان را بر محور آدم را از آن پیامبر اله

آوری شده و موضوع حفّقـه قـرار گیـرد حـا  روایاا مربوط به موسیقی جما آیاا و باید حمامی
 ی موسیقی در سطح حاکمیت و نظام روشن شود. حکم فقهِی اقامه

قبهل و   دوران با زندگی مادی در ن و سازگاریِ فرهنگ موسیقیبود جهت هم .2

 بعد از رنسانس

شود  م هنگامی مشخص میمحور، حکلیف موسیقی در این عالَ  اما از منظر عقالنیت دین
ن دنیا یـک که ارحباط آن با حعریف زندگی دنیوی مالحظه شود. قباًل بیان شد که زندگی در ای

است؛ زیرا انسان و جّن، عهد نسـبت  ها و مصائح همراه با امتحاناا و سختیحیاا موّقت 
کوحـاه و در  مـدایک  اند حا طی د و وارد این دنیا شدهان و امامت را پذیرفته نبوابه حوحید و 

درگیری با هوای نفا درون و دستگاه ابلیا در بیرون، از امتحاناا سربلند بیـرون بیاینـد و 
ی آن بهره ببرند. پا این دنیا دار امتحان است و  راهی بهشت دوم شوند و از نعماا جاودانه

سرشار از چارچوب زندگی در آن باید بر احتیاط و حقوی و مراقبت استوار شود زیرا محیط آن 
جریان ارالق رذیله و حجاوز و ظلم و غارا و چپاو  و وساوس و ححریکاا مسموم است و 

شـده  شود که حمامی حقوِق برحرین مخلوقـاا رـدای متعـا  در آن غصـح لذا مشاهده می
ی مصیبت است و لذا موسیقی و آوایـی  فلسفه ،زندگی دنیوی  است. به عبارا دیگر، فلسفه

ی کفر و نفاق  ناسح دارد، آواهای غمبار رواهد بود. زیرا حا زمانی که ائّمهکه با این واقعیت ح
                                                           

ابلـیا و قابیـ  از مـرگ او اظهـار شـادمانی  ،از دنیا رفت هنگامی که آدم)ع(»االسالم:  . امام صادق علیه6
شک  طنبور ارتراع نمـود و کردند و در زمین به هم پیوستند برای همین شیطان اولین آلت موسیقی را به 

پا هرچه در زمـین از  ،شروع به نوارتن کرد و قابی  با شنیدن نوای ساز شیطان اقدام به روانندگی نمود
برند از همان زمان منشإ می گیرد و آنها از پیروان راه ابلـیا  این قبی  وسائ  باشد که مردم از آن لذا می

 .996صفحه ، 69جلد  ،وسائ  الشیعه ؛496صفحه  ،4 جلد ،فروع کافی «باشد. و قابی  می
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هدی و علما و امـت ی  بر ضد پیامبر و ائّمه و دستگاه ابلیا حیاا دارند و به ظلم و جنایت
قراردادِن شادی و روشی و... در زندگی امری نـامعقو  اسـت.  دهند، اص  ادامه می اسالمی

ی زنـدگی  قی و آوایی که از جنا طرب و لعح و لهو باشد با فلسـفهی موسی در نتیجه، اقامه
ی روایـاحی باشـد کـه پیرامـون  دهنده حواند حوضیح که این نکته می در این دنیا ناسازگار است
هـای آن دور  انسان را از محیط زندگی و واقعیت در واقا موسیقی، موسیقی وارد شده است.

آورد  ای را فراهم می کند و به این صورا، زمینه نی وارد میکرده و او را به عاَلمی ریالی و ذه
 عنـوان بـهکه انسان هر نوع فریح و حجاوز و ظلم را بپذیرد. اگر شادی و روشی در این دنیـا 

های  مبنای موسیقی قرار گرفت، بین انواع آن حفاوحی نخواهد بود و حکثیر موسـیقی در شـک 
، رانه، ورزش و...( حغییری در این واقعیت ایجاد کاررانه، ادارهمحیط مختلف )متناسح با 
اند؛ گرچه  ی شهوا و حعّلع به دنیا قرار گرفته ی انواع آن در ردمت اقامه نخواهد کرد که همه

 های غمناک نیز حولید شود. ی این روند، برری موسیقی در حاشیه

ربهی و  عنوان یکی از ال امهات سهبک زنهدگی غ    تبیین جایگاه موسیقی مدرن به .4/2

 تمدن مدرن و نقش آن در جهت تخدیر روحیِ جوامع

گیری  ی شـهوا و لهـو و لعـح بـا شـک  البته حبدی  شدن موسیقی به ابزاری برای اقامه
 حمـدنروشن شد که در  که در مباحث گذشته رغم آن علی مدرن کاماًل حشدید شد زیرا حمدن

دسـتاوردهای مدرنیتـه  ی بردگی مدرن افتاده است، اما غرب، انسان از بردگی ساده به ورطه
چنین حوّهمی را به بشر القاء کرده که به یک زندگی زیبا و مرّفه دست یافته و بهشت موعود را 

و حعمـیم  لـذا حوسـعه. دنیـوی سرمسـت شـده اسـت لذای زمین محقع کرده و از  در کره
گیری  ایر موضــوعاا از طریــع حکنولــوژی واقــا شــده کــه در شــک موســیقی هماننــد ســ

های جدید از قبی  پاپ، جاز و... قابـ  مشـاهده اسـت. یعنـی موسـیقی موجـود،  موسیقی
کردن کام مـردم از  ها و شیرین کند و با ححریک انسان پشتیبانی می حمایت و زندگی مدرن را

از روشـی و  موهـوم د و بشـر را در فضـاییزدای دنیا، آالم و دردهای آنان را از راطرشان می
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کند کـه ارضـاء  ون حکم میمادیبرد. اما واقعیت زندگی در مبنای  و لهو و لعح فرو می لذا
نیازها و دسترسی به لّذاا و شهواا، به پو  محتا  است و لذا افراد و اقشار و جوامعی که با 

ی شهواا رود ندارند، حنها رـود  همالی برای حخلی یاند اما حوانای موسیقی موجود انا گرفته
اند بدون آن که قدرا ارضاء داشته باشند. این بـدان معناسـت  را نسبت به دنیا ححریک کرده

موجـح  موادمخدردارد با این حفاوا که  مخدر موادی همچون مخربکه موسیقی موجود اثر 
کند  کشاند و آن را فلج می شود اما موسیقی مدرن، روح را به حا  حخدیر می حخدیر جسم می

نه حنها سـودی  لذاپا موسیقی در دستگاه شهوا و  1گیرد. می سانناو قدرا ححّرک را از 
کنـد کـه قـدرا رریـد  ای می به حا  عموم مردم ندارد بلکه بیشترین ضررها را متوجه طبقه

 دهند. نیازها را ندارند و بخ  بزرگی از جمعیت جهان را حشکی  میبسیاری از 

با ساختارهای موسیقی مدرن در سهبک   در برخورد« فقه فردی»ناکارآمدی  .7

 زندگی غربی

با حوضیحاا فوق روشن شد که بحث و بررسی پیرامون موسـیقی از منظـر حاکمیـت و 
حرمـت موسـیقی را حناسـح بـا  ، همانند رویکرد فقه فردی نیست که مناط حکـم بـهحمدن

کنـد بلکـه در  داند و حکلیف مکلف را در آواهای مبتالبـه روشـن می مجلا لهو و لعح می
ُمقـّومی بـرای زنـدگی مـدرن و  مثابـه بهها  ححلی  مختار، موسیقی موجود از منظر حاکمیت

هـا را  محور است که لهـو و لعـح و روشـی و فراموشـی غم لذاو  مادیمتناسح با حیاا 
دهد و حنها به ابزاری برای حفریح در برری مجالا  و اساس زندگی در این دنیا قرار می یشهر

ــ کـه  یکی از الزاماا زندگی مدرن عنوان بهشود. لذا در دنیای غرب، موسیقی  منحصر نمی
شود و با ححقیع و نـوآوری در شـعر و آوا و  ـ حلّقی میـ و شهوا طراحی شده لذابر مبنای 

گیـرد و  ی مـداوم آن در دسـتور کـار قـرار می سایر ابعـاد موسـیقی، حوسـعه سبک و آالا و
دادن  گردد. این روند در گوش ی در این زمینه مرّحبا به بازار ارائه میتنوعمحصوالا جدید و م

                                                           
 حواند موضوعی برای مطالعاا و ححقیقاا میدانی قرار گیرد. لذا وضعیت روحی موسیقدانان مشهور دنیا می .6
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شود بلکـه بـه معنـای  افراد به موسیقی که متناسح با مجالا لهو و لعح باشد، محدود نمی
است که متناسح بـا سـبک زنـدگی  حمدندر سطح حاکمیت و ی موسیقی لهو و لعح  اقامه

کند. بنابراین نیاز جوامـا  غربی بوده و نه حنها افراد بلکه جواما را از حالت طبیعی رار  می
شـود  و متناسح با آن محسـوب می مادیامروزین به موسیقی، نیازی ناشی از سبک زندگی 

 ی موسیقی است. ی شهوا، از نظر عینی مالزم با حوسعه زیرا حوسعه
حوان بر این اساس حکم کـرد کـه افـراد از رادیـو و حلویزیـون در منـز  رـود  حا  آیا می

های  ی برنامـه استفاده نکنند یا نظام اسالمی را موظف نمود که صدا و سیما را ـ که در همـه
 کند ـ حعطی  کند یا اسـتفاده از موسـیقی را متوقـف سـازد؟! یـا رود از موسیقی استفاده می

موجود و سبک زندگی غربی در حیاا  حمدنحضور سارتارهای  دلی  بهواقعیت آن است که 
ناپذیر اسـت؟ اساسـًا  ی جامعه نیز امکان اجتماعی ما، حذف دفعی موسیقی مدرن از عرصه

ی  های مدرن با احکام شرعی و اقتضـائاا آنهـا حعـارض دارنـد امـا نحـوه بسیاری از پدیده
کـه در ایـن عرصـه بایـد از  ر و طالبـانیزم باشـد کمـا اینحجـتنی بر حبررورد با آنها نباید مب

روشنفکری و حأوی  و انحراف به شّدا دوری جست و مبنـای حرکـت را مقاومـت دینـی و 
عقالنی در برابر مدرنیته قرار داد. در این راستا و متناسح با رویکرد جدید اقتصادی در حوقف 

گیری از این سـطح حکنولـوژی در  رف عمومی، بهرهاستفاده از حکنولوژی برحر در الگوی مص
موسیقی باید متوقف شود و محصوالا مبتنی بر آن از سبد مصرف عمومِی موسیقی رـار  

ها کـه از طریـع  ای از آواهـا و سـبک که حرکیح بسیار پیچیـده گردد؛ رصوصًا با حوجه به این
نفی موسیقی )از قبی  قساوا ای جز حعمیع و حشدید آثار م آید، نتیجه حکنولوژی به دست می

اجتماعی، حخدیر اجتماعی و...( نـدارد و اساسـًا حکنولـوژی اسـت کـه موجـح حوسـعه در 
های متعـددی از  های مختلف و زیرشاره گیری انواع جدید و سبک مقیاس موسیقی و شک 

 آن شده است.
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بر اسا  تکنولوژی سهاده و متوسهط،   « و مردمی موسیقی مقاومتی»طراحی  .1

 جمهوری اسالمی نظام ضرورت دوران گذار برای نوانع به

شـود و نـه حمایـت از  تی دنبا  میران انتقا ، نه احیاء موسیقی سنبه عبارا دیگر در دو
گیــرد بلکــه  های مــدرن از قبیــ  جــاز و پــاپ و راک و... در دســتور کــار قــرار می موســیقی

 سـیقی مبتنـی بـر حوقـفی مو ر عرصـهگیری نظام )صداوسیما، وزارا ارشـاد و...( د جهت
ی آن است حـا بـا شکسـتن  ی موسیقی و حرکت به سمت حجزیه حکنولوژی موجود در عرصه

کادمیـک  حمرکز و پیچیدگی و حقسیم کار سـازمانی در ایـن عرصـه، وجهـه ی حخصصـی و آ
هایی از مردم بتوانند به حولید موسیقی پردارته و بـدون نیـاز بـه  موسیقی کمرنگ شود و گروه

ی رـود بـه فعالیـت در ایـن  ه و منطقـهحلقیمت و...، در م ای مجّهز و آالا گراناستودیوه
عرصه بپردازند. در نتیجه، موسیقی مقاومت که مبتنی بر حکنولوژی ساده و متوسط است، در 

، درگیـری اداره کشـورگیری رویکرد جدیـد در  میان عموم مردم حرویج رواهد شد زیرا با پی
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حشدید شـده و فضـای جامعـه را  های نظام با دشمن در عرصه

کنـد؛  متأثر سارته است و زمینه را برای حولید موسیقی متناسح با زندگی مقاومتی فراهم می
اسـت، فضـا را بـرای حولیـد  لـذاگونه که سبک زندگی غربی که مبتنی بـر شـهوا و  همان

کـه  رو موسیقی مقاومـت بـه جـای آن موسیقی لهو و لعح و روشی آماده کرده است. از این
همانند موسیقی مدرن، جامعه را از حالت طبیعی رار  کرده و از واقعیاا دور کند، جامعه 

البته ایـن  کند. رواند و آن را در حالت مقاومت حفظ و حثبیت می را به واقعیاا زندگی فرامی
آید و صـرفًا بـرای رـرو  از وضـا موجـود و طـّی  امر یک وضعیت مطلوب به حساب نمی

دینی قبـ  از ظهـور،  حمدنشود چرا که در وضا مطلوب و با ححقع  دوران انتقا  پیشنهاد می
دینی و حاکمیت اسالمی حوانسـته دشـمن را از نفـوذ سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی  امت

 مادیزندگی غربی و سارتارها و الزاماا آن رهایی یابد و لذا نیازهای  مأیوس کند و از سبک
رود را به سادگی و بدون پیچیدگی حأمین رواهد کرد و در عـوض، زنـدگی معنـوی پیچیـده 
رواهــد شــد. در نتیجــه، موســیقی مطلــوب در زنــدگی معنــوی، آوای مــنمنین و علمــاء و 
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انعکـاس ایمـان و حالـت  دلی  بـهبود کـه  پرچمداران حوحید در حالوا قرآن و ادعیه رواهد
روحی در لحن و صدای گوینده، حقّلح احـوا  و حالطـم معنـوی در میـان عمـوم را در پـی 

ی  و ائّمـه اکـرم نبیگونه که طبع نق ، مردم با شنیدن آیـاحی کـه حوسـط  رواهد داشت. همان
 شدند. شد، دچار دگرگونی در حاالا می معصومین حالوا می

و سـایر  ملـیی  گیری حاکم بر موسـیقی در رسـانه انتقا  ابتدائًا باید جهت اما در دوران
های مـرحبط،  های صدا و سیما با استفاده از حکنولوژی ها را حغییر داد زیرا امروزه برنامه رسانه

های متفاوا  موسیقی جاز و پاپ و... متناسح با اقشار مختلف و مذاق حنوعدر حا  حکثیر و 
انـد کـه از  جانبـه از آن را ایجـاد کرده ی موسیقی، پوششـی همه با حوسعه در جامعه هستند و

گیرد. این روند به وضعیتی که در سبک زنـدگی غربـی جریـان  کودک حا کهنسا  را در بر می
ی شهوا  ی انقالبی ایران را به ابزاری برای اقامه دارد، منتهی رواهد شد و موسیقی در جامعه

ی جامعـه  ی موسیقی از صحنه یکباره ما در سوی مقاب ، حذفو غفلت حبدی  رواهد کرد. ا
ها نیز قاب  قبو  نیست زیرا جایگاه فعلی موسـیقی بـا زنـدگی شهرنشـینی و الگـوی  و رسانه

ی این  حوان بدون مالحظه اقتصادی و آموزشی و پرورشی حاکم بر اجتماع حناسح دارد و نمی
این مجموعـه  ک برد بلکه حدابیری الزم است که پیوسته، اجزاء آن را از بین  هم ی به مجموعه

آرام انا و عادا مردم  گیری الهی همراه کند و آرام حدریجی حغییر داده و با جهت صورا بهرا 
 به موسیقی را کاه  دهد.

های نظهام   تامین نیازمندی تکنولوژی برتر در موسیقی برایاز  گیری بهرهضرورت  .4/1

 در این عرصه

ی  ی اجتماعی دیگر، باید حاوِی نسـخه د با موسیقی همانند هر مقولهی بررور پا نحوه
جانبه برای رفتار حاکمیت آن باشد و حکلیف نهادهای مختلف را مشخص کند و  عملِی همه

ن ناچـار مسـنوالکـرد و اال  حلیت یا حرمـت بـرای افـراد اکتفـاحوان حنها به بیان حکم  نمی
، آررین حجـارب و دسـتاوردهای جهـان را در ایـن سعههای حو همراه با برنامهد بود حا رواهن
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المللی را  های بین عرصه دنبا  کنند و در حعام  با کشورهای پیشرفته، استانداردها و شارصه
مالک عم  قرار دهند. البته حوقف در حکنولوژی موسیقی در دوران انتقا ، مربوط به الگـوی 

یـن عرصـه )ماننـد موسـیقی حماسـی، مصرف عمومی است اما برای حأمین نیاز نظـام در ا
و...( بایـد از بـاالحرین و  ملـیآواهای مربوط بـه امـور جنگـی و نظـامی و امنیتـی، سـرود 

 بهره برد. در سارت موسیقی آوری حرین سطوح فّن  پیچیده



11 
در تئوری تولید  «اوقات فراغت، تفریحات و سرگرمی»تحلیل از 

 در این عرصه رفت از وضع موجود برون راه بیان غربی و اطالع

در  «ها تفریحات سالم و سرگرمی ،ت فراغتاوقا»بررسی و تحلیل تخصصی از  .4

 سبک زندگی غربی

موضوع دیگری که در بحث سبک زندگی باید به آن پردارتـه شـود، حفریحـاا سـالم و 
ی حفـریح مـنمنین و ابعـاد و انـواع آن  سرگرمی و اوقاا فراغت است. البته روایاحی در زمینه

ی احادیـث مربـوط و حفّقـه و  آوری همـه وارد شده که درک صحیح از آنها، وابسته بـه جمـا
منـد  قاعده صورا بهحا استنباط احکام حکومتی در این موضوع  بررورد اجتهادی با آنهاست

 انجام شود و انتساب آن به شارع مقّدس احراز گردد.
هـایی  از سوی دیگر روشن است که مقصود از اوقاا فراغت در ادراکاا موجـود، زمان

یـافتن سـاعاا کـار و فعالیـت  اند و بـا پایان است که شهروندان از کـار روزانـه فـارغ شـده
ی رود بپردازنـد.  حوانند با فراغ با  به امور مورد عالقه حشکیالحی در کاررانه و اداره و...، می

هـا و  شود، مدیریت بر اوقاا فراغـت و ایجـاد نظم اما آنچه در سبک زندگی غربی دنبا  می
در اوقـاا فراغـت، بـا  ملـتهای مطلوب در آن است حا رفتار افراد و اصناف و عموم  حعاد 
غت، دچار حنبلی آنها در محیط کار هماهنگ شود؛ به نحوی که پا از پایان اوقاا فرارفتار 
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ارحقاء پیدا نه حنها حنز  نیافته بلکه راندمان فعالیت آنها از نظر کّمی و کیفی  وو سستی نشوند 
کار محدود نشـده و در سـطحی بـاالحر و در « کیفیت»و « کّمیت»کند. این روند به افزایِ  

ی کـه در جایگـاه ملتـشـود؛ یعنـی اوقـاا فراغـت بـرای  گیـری می نیز پی« سعهحو»مقیاس 
منتهـی  حمـدن هـای آرمان در پیشـبرد ملـتآن  ارحقای ظرفیتسازی قرار دارد، باید به  حمدن

موجـود، بایـد بـرای  حمـدنصاحبان  عنوان بهگردد. مثاًل عموم مردم در هفت کشور صنعتی 
، کارمندی ،شناسی نسبت به مشاغ  کارگری وانهای ر یها الگو باشند و لذا بررس ملتسایر 

ها بـه نحـو مـداوم  گیرد و سنج  و ارزیابی شارصـه انجام می ردماحی، هنری، علمی و...
هایی در هر هفتـه و  ها و برنامه سازی، حوصیه پذیرد و با حشویع و حوبیخ و فرهنگ صورا می

 اندازها چشـمی پیشـبرد  ت آنها در عرصـهارکشود حا مش ماه و سا  به افراد و اصناف ارائه می
 افزای  یابد.

ثروت، » در تولید ارتقااغت در سبک زندگی غربی برای ضرورت مدیریت اوقات فر .4/4

 «اختراع، اکتشاف

ی حأمین نیازهای اولیـه از قبیـ  رـورد و  سازی، مربوط به نحوه یک سطح از این فرهنگ
قبی  استفاده از غذاهای آماده در رانه، رفتن روراک، پوش ، نظافت، شستشو و... است از 

ها بـه رشکشـویی،  لباس نظافت به رستوران برای روردن غذا در یک محیط مفّرح، سپردن
هـا عمـاًل  شـهرها و پایتخت مندی از کارگر برای حنظیف منز  و... . لذا امـروزه در کالن بهره

و  های شام نیز در بیرون از رانـه شود و بسیاری از وعده صبحانه و ناهار در منز  صرف نمی
رغم وجـود انـواع و اقسـام لـوازم  شود و علی می  می ها ها و هت  ها و غذاروری در رستوران

شود. ایـن رونـد در  ها، اغلح شرایطی برای استفاده از آنها فراهم نمی رانگی مدرن در رانه
 سـکونت در رود کـه اساسـاً  شهرهایی مانند نیویورک و لندن و حوکیو و... حا به آنجا پی  می

دهد و سفرهای کاری متعّدد به شـهرهای مختلـف  رانه نیز موضوعیت رود را از دست می
ی از زندگی رـود را مهمشود حا افراد بخ   برای حجارا و ححصی  و حدریا و... باعث می
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ها بگذرانند. این بدان معناست که دستاوردهای حکنولوژی و رفاهی و قـدرا رریـد  در هت 
دهـد و  یافته، اوقاا فراغت بیشتری را در ارتیار آنها قـرار می هروندان در کشورهای حوسعهش

اعضای رانواده اعّم از زن و مرد مجبور نیستند حا هماننـد دوران پـی  از رنسـانا، بخـ  
 ی غذا و سایر نیازهای اولیه صرف کنند. اعظم وقت رود را برای حأمین آب و سورت و حهیه

ها  ورزش، حراحر، سینما، موسیقی، بوستان اوقاا فراغت در قالح مندی از هدر نتیجه، بهر
گونه  کند و همان و سایر مراکز حفریحی و سرگرمی در سبک زندگی غربی موضوعیت پیدا می

ی روحی  که در بحث حروری حولید اطالع غربی بیان شد، این مراکز و امکاناا موجح بهینه
حولیـد و  رانـدمان ا پـرورش انسـان جدیـد، حغییـر درد حـشـون و فکری و جسمی در افراد می
اکتشـاف( را بـه سـطحی بـاالحر در طبیعت )ارتراع و  حصرفحکنولوژی را به دنبا  بیاورد و 

 حمـدنهای فرهنگـی در  مندی مردم از آن، شارصه دهد. لذا این حفریحاا و میزان بهره ارحقا
مرّحـح مـورد  صـورا به ملـیید ثـروا آنها در افزای  حول حأثیرشوند که  مدرن محسوب می

 گیرد. ارزیابی قرار می

رفتارههای   بر اسا  تفری  و سرگرمی در سبک زندگی غربی برخی انواعِ تعری  .2/4

 خشن، خ رناک و ناهنجار

شـود  اما باید حوجه داشت که حفریحاا در سبک زندگی غربی به امور فوق منحصر نمی
الزاماا  ... وهای کارگری و کارمندی و متناسح با محیط ی افراد زیرا روحیه و حوانمندِی همه

گونه که در مباحث پیشین گفته شد، برری عناصر هسـتند کـه زنـدگی  آن نیست بلکه همان
کننـد و لـذا انسـی بـا  پسندند و در باندهای مافیـایی فعالیـت می مند را نمی منضبط و قاعده

رفتارهـای رشـن و  یح و سـرگرمی بـهحفریحاا سالم و فضای آرام ندارند. بلکه بـرای حفـر
طبا شرور و ناآرام رـود حنهـا در  دلی  بهمندند و  رطرناک و نابهنجار و رار  از عرف عالقه

 حمـدنکنند و لذا  و نشاط دست پیدا می لذاشوند و به حالت  هایی سرگرم می چنین محیط
ها را  یحاا و سـرگرمیی این نوع از حفر گیرد و زمینه موجود، روحیاا این قشر را در نظر می



 625  «گذار دوران» و «م لوب وضع» در اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

ریزی بـرای ایجـاد  همچنین این نکته نباید فراموش شود کـه برنامـه کند. برای آنان فراهم می
یک صنعت سودآور مـدنظر  عنوان بهمراکز حفریحی و سرگرمی در سبک زندگی غربی، رود 

 گیرد. قرار می

 با توسعه پایدار و همه جانبه «اوقات فراغت، تفری  و سرگرمی» سبتن .7/4

ای پیدا کرده  پا اوقاا فراغت و حفریح و سرگرمی در سبک زندگی غربی، ابعاد گسترده
بندی شده و بسترهای متناسـح بـا هـر یـک  ی شهوا حقسیم ع مختلف در امر حخلیهیو سال

بخـ   شود حـا رانـدمان مـورد نظـر از ایـن های مختلفی انجام می ریزی فراهم آمده و برنامه
ی حفـریح و  رو مقولـه داری در شـک  مـدرن اسـت. از ایـن حاص  شود که بـاطن آن، بـرده
ی مستق  و ُبریـده از سـایر ابعـاد جامعـه  یک پدیده عنوان بهسرگرمی در جواما غربی نباید 

ی پایـدار و  های مـدرن بایـد در حناسـح بـا حوسـعه بررسی شود بلکه هماننـد سـایر پدیـده
 التزاید مورد مالحظه قرار گیرد. ئمجانبه و رفاه دا همه

در دو سبک زندگی  «و سرگرمی اوقات فراغت، تفری »تعری   تفاوت ماهویِ .2

 و پرچمداران توحید انبیای الهیبا توجه به سیره  غربی و اسالمی

 د به پرست  ردای متعا  منتهـی شـودبای جامعه اسالمیحمامی امور در از سوی دیگر، 
ای،  سـلیقه صـورا بهو مراکز مـرحبط بـا آن در جمهـوری اسـالمی، حفریح و سرگرمی  ولی

حوسـعه  ریزی که متناسح بـا الزامـاا ادبیـاا مند و بدون ححلی  و بررسی و برنامه غیرقاعده
این بدان معنا نیست که مدیریت این عرصـه در کشـورهای  . البتهباشد، گسترش یافته است

در سبک زندگی غربی، حفریح و سرگرمی و راندمان یافته نیز بر همین منوا  باشد بلکه  حوسعه
ساز مورد بررسی و کنتر  قرار گرفتـه و در جهـت رشـد حولیـد  های فرهنگ آن حوسط دستگاه

 شود. ساماندهی می ملینارالص 
نظـام حناسبی با کشور انقالبی و  با حوضیحاا فوق روشن شد که حفریحاا مدرن نه حنها

زندگی غربی در ُبعد حفریح و سرگرمی نیز همانند سـایر ندارد بلکه سبک  جمهوری اسالمی
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است. البته از آنجا که هویت انسـان در  مهاجماداا مکتبی و نظام اسالمی ابعاد آن، به اعتق
و  انبیـاشـود و  دستگاه الهی بر مبنای هدایت و عبـادا و رداحرسـی و امتحـان حعریـف می

اند،  را در برابر بشریت به نمای  گذاشـته الهی نیز با حیاا نورانی رود چنین هویتی یاولیا
به زندگی پرچمـداران حوحیـد را بـرای  حقربآرمانی،  حمدننظام اسالمی در وضا مطلوب و 

عموم دنبا  رواهد کرد و روشن است که حفریح برای آن ذواا مقّدس در امور دیگری ظهور 
و شده  حاص  می در مساجد ااو بروز یافته و نشاط آن بزرگواران با نماز و روزه و سایر عباد

 حمـدن. لذا گرفته است سواری و شنا مورد حوصیه قرار می در بخ  ورزش، حیراندازی و اسح
های مختلـف بسـیج  اسالمی باید عموم مردم رود را برای مبارزه و حالش و جهاد در عرصـه

ح مدرن در گیرد حا حفری ای شک  نمی کند و اوقاا فراغت به معنای مدرن آن در چنین جامعه
 آن موضوعیت داشته باشد.

تهابع تحهول    ،«اوقات فراغت، تفری  و سرگرمی مدرن»تغییر جهت حاکم بر  .7

 در مهندسی شهرسازی

شـده و سـارتارهای آن اما در هر حا ، امروزه حفریح و سرگرمی مدرن وارد زندگی مردم 
آن را از سطح جامعه حذف کـرد بلکـه بایـد  دفعتاً  حوان جریان دارد و لذا نمی نظامدر سطح 

حدبیری برای ررو  از وضا موجود و طراحی دوران انتقا  اندیشید. در این راستا و متناسح 
ی شهرنشینی  ، رویکرد جدید در مقوله1با آنچه پیرامون حعریف شهر در دوران انتقا  بیان شد

همین امر، موجح حغییر نیازهـا در  کشاورزی رواهد بود و ـ نیمه صنعتی مبتنی بر زندگی نیمه
های  ی حفریح و سرگرمی رواهد شد. یعنی حا زمانی که وضا موجود شهر و زیرسارت مقوله

هایی با  ها ناچار باشند در آپارحمان نشود و رانواده تحو آن حغییر نکند و جهت حاکم بر آن م
ونق  و  رود در بخ  حم  متراژ پایین و هوای آلوده و محیط متراکم زندگی کنند و نیازهای

آموزش و پرورش و آموزش عالی و... را با روا  متداو  حأمین نمایند، استفاده از حفریحاا و 
                                                           

 .1، عنوان9رجوع به فص  سوم، گفتار  .6
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حواند از صرف بودجه و  ناپذیر رواهد بود. لذا حاکمیت نمی های مدرن نیز اجتناب سرگرمی
ارنـد حـا در ها ناچ مثـا  شـهرداری عنوان بـهنظر کنـد و  حخصیص امکاناا به این امر صرف

ایجـاد فضـای  ،ایی را برای سارت پارک و بوسـتانه های شهری، مکان هنگام حفکیک زمین
در نظر بگیرند؛ گرچه حمرکز جمعیت و آلـودگی هـوا و... همـین  ، سارت استادیوم و...سبز

اماکن را هم به فضایی ناسالم حبدی  کنند و حفاوا امکاناا آنها بین شـما  شـهر و جنـوب 
هـا و  رواب وآمـد معتـادین و کارحن و این مراکز، محلـی بـرای رفت مشهود باشد شهر کامالً 

پـا رـرو  از وضـا موجـود در  .جوانان فراری و دهها معض  اجتماعی دیگر قـرار گیـرد
های  رواهد شد که در حعریف شـهر و زیرسـارت میسری حفریح و سرگرمی هنگامی  عرصه

گفته پیرامون حمرکز  های پی  إعما  سیاست شود و جهت حاکم بر آن حغییر کند و حصرفآن 
جمعیت، حکنولوژی، رفاه، مهاجرا و... باعث بهبود فضای شهرها شود حـا از ایـن طریـع، 

 سرپرستی و هدایت شود.مدرن آن  نیاز جامعه به حفریحاا در شک 

متناسهب بها تغییهرات    « ها صنعت تفریحات سالم و سرگرمی»ضرورت تحول در  .4/7

 ی مصرف عمومیجدید در الگو

همزمان باید با روا  حفریحاا ناسالم ـ کـه بـا روحیـاا قشـر مافیـا حناسـح دارد ـ در 
شود؛ یعنی متناسح با حوقف  تحو ی ایران بررورد شود و بافت حفریحاا سالم نیز م جامعه

رفاه در الگوی مصرف عمومی، باید استفاده از حکنولوژی برحـر در سـارت و حجهیـز مراکـز 
متوقف گـردد و بـا ممنوعیـت حمایـت دولـت از حفریحـاا پیچیـده و  سرگرمیو  حفریحی

آور و...( به وسائ  و حجهیـزاا  های پرسرعت و هیجان کابین، ماشین بر )پارک آبی، حله هزینه
وایـاا ها اکتفا شود. البته اگر حفریحاا شـرعی ـ کـه در بررـی ر ها و بوستان ساده در پارک

کید واقا شده ـ  به حکنولوژی برحر داشته باشند، باید از آن بهره جست.نیاز  مورد حأ
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 تولید تئوریدر  «های اجتماعی فضای مجازی و شبکه» بررسی
شبکه »تغییر جهت حاکم بر آن از طریق  کیفیت و غربی اطالع

 برای دوران گذار« معنویت

ههای فضهای    بستر و زیرساخت نقش بخش دولتی و بخش خصوصی در ایجاد .4

 های اجتماعی مجازی و شبکه

های  یکی دیگر از موضوعاا مطرح در بحث سـبک زنـدگی، فضـای مجـازی و شـبکه
افزارهـای  هاست که بستر آن با حولید نرم اجتماعی و ارحباط آزاد مردم با یکدیگر در این شبکه

های  کـردن زمینـه آوری اطالعـاا و فراهم ی فـن های بـزرگ در عرصـه جدید حوسط شرکت
ها شک  گرفته؛ یعنی  ی عموم از اینترنت حوسط دولت تفادهافزاری برای اس افزاری و نرم سخت
افزارها در بخ  دولتـی، موجـح  ی سخت افزارها در بخ  رصوصی و حوسعه ی نرم حوسعه

طرفه به ارحباط حعاملی شـده اسـت. در واقـا  افزای  سطح و مقیاس ارحباطاا از ارحباط یک
و حعمیم آن در میـان حمـامی  های اجتماعی آنچه باعث گسترش حضور شهروندان در شبکه

های همـراه  ها و بسترهای استفاده از اینترنـت در گوشـی اقشار مردم شده، ایجاد زیرسارت
این سیاست،  احخاذحوسط نهادهای حاکمیتی از جمله وزارا ارحباطاا است و اال حا قب  از 

رـانگی و آشـنایی بـا  های مندی از رایانه احصا  آسان و ارزان به اینترنت بیشتر وابسته به بهره
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ی ساده و سه  و دردسترس به  ی کارکرد آن بود که این امر برای عموم مردم، یک مقوله نحوه
ای فعـاًل بـه دسـتگاه گیرنـده و  های مـاهواره رفت. همچنان که اسـتفاده از شـبکه شمار نمی

ر نیسـت. پـذی راحِت چنین ابزارهایی امکان جایی جابههای ماهواره وابستگی دارد که  بشقاب
های اجتماعی در میان مردم، ناشی  در نتیجه، حعمیم حضور در فضای مجازی و روا  شبکه

ی  دهنـده های ارائه شـده از سـوی اپراحورهـای حلفـن همـراه و سـایر شـرکت از ردماا ارائه
ی مجـّوز  ها و ارائـه ها نیز به حأمین زیرسـارت ردماا اینترنتی است که فعالیت این شرکت

ی عمـوم از  منـدی گسـترده مربوطه وابستگی دارد. یعنی در حا  حاضـر، بهرهحوسط وزارا 
های اجتماعی و ورود آن به سبد کاالهای مصرفی مردم بدون حأیید و  فضای مجازی و شبکه

ای حتـی بـا وجـود  های مـاهواره البته اسـتفاده از شـبکهها ممکن نیست.  حمایت حاکمیت
های گیرنـده ـ کـه  های مـاهواره و دسـتگاه بشقاب های قانونی در دار ، از طریع ممنوعیت

ها حنها  پذیر است و دولت شوند و نسبتًا ارزان هستند ـ امکان قاچاق وارد کشور می صورا به
 ها مقابله کنند. حوانند با استفاده از اموا  پارازیت، با این شبکه می

نتهرل  ههدایت فضهای مجهازی و ک    و نقش شبکه جههانی اطالعهات در مهدیریت    .4/4

 مادی نظام ارزشیِ اسا  ربها  محتوی

ی جهانی اطالعـاا شـام   شبکه عنوان بهباید حوجه داشت که فضای مجازی و اینترنت 
ی آنها در ححلی  از حروری حولیـد  ها، عکا، فیلم و سایر اموری است که همه اربار، ححلی 

 مثابـه بهاطالع غربی مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که بخشـی از مـدیریت شـهوا )
ه شـود کـ حصـورمبنای سبک زندگی غربی( وابسته به مدیریت اطالعاا اسـت. لـذا نبایـد 

آزاد و مردمی  صورا بههای اجتماعی  گردش اطالعاا در اینترنت و فضای مجازی و شبکه
ی آنهـا  ها و قـوانین و بودجـه های حاکم بر این عرصه و سیاسـت گیرد بلکه شرکت انجام می

آوری اطالعـاا و  ی فـّن  کاماًل مشخص بوده و حتی برای مـدیریت و همـاهنگی در عرصـه
المللی در ایـن زمینـه حـدوین  ادهای جهانی شک  گرفته و اسناد بیناینترنت و... مراکز و نه
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ی کشورها از سایر دستاوردهای مـدرن از  طور که کیفیت و کّمیِت استفاده شده است؛ همان
صــورا  NPTالمللــی ماننــد  ها و معاهــداا بین ای در قالــح ســازمان قبیــ  انــرژی هســته

کنند  ها عم  می سری قوانین و مدیریت های اجتماعی در چارچوب یک پذیرد. پا شبکه می
ارحباط با مراکـز قـدرا و  ها و کنتر  آنها بی افزارهای مربوط به این شبکه و سفارش حولید نرم

ثروا انجام نشده و به همین دلی  است کـه در صـورا حولیـد محتـوای اسـالمی کیفـی و 
)ماننـد حـذف و ها  های حولیدکننده بـر ایـن شـبکه هایی از سوی شرکت جذاب، محدودیت

انـد( إعمـا  رواهـد شـد؛  های کاربری که بررالف قوانین رفتار کرده مسدودسازی حساب
وی، العـالم و ...(  حـی ای حوسط ایران )مانند پرس های ماهواره گونه که با حأسیا شبکه همان

ها پدید آمد و بـا اسـتناد بـه  افزاری برای نمای  این شبکه افزاری و نرم های سخت ممنوعیت
 های ایرانی متوقف شد. ها به شبکه ی ردماا از سوی برری ماهواره برری قوانین، ارائه

 از سهوی مرزی جمهوری اسالمی  ای برونه برخورد و ایجاد محدودیت برای رسانه .2/4

 و ساختارهای آن جهانی اطالعات مدیریت

ه و میـزان های اجتماعی و نحـو گونه نیست که ورود و ررو  در اینترنت و شبکه پا این
های ارحباطی  باشد بلکه این پدیده المللی بین استفاده از آنها، مطلقًا آزاد و بدون قواعد حاکم

هـا و  کنند و اربـار و ححلی  مدرن عم  می حمدنای برای  آینه مثابه بهها  جدید همانند رسانه
در ایـن  کـه دهند. کما این اطالعاا و فرهنگ متناسح با سبک زندگی غربی را انعکاس می

جهت با آن ارائه  ها و اطالعاحی که حوسط نظام جمهوری اسالمی یا هم فضا با اربار و ححلی 
ی حضرا امام و مقـام  شود و نه حنها در موضوعاحی از قبی  نشر اندیشه شود، بررورد می می

معظم رهبری، اثری از شعار جریان آزاد اطالعاا نیسـت بلکـه آنچـه در مـدیریت فضـای 
عیار در مقابـ  آرمـان و  ی جهانی اطالعاا جریان دارد، آرای  جنگی حمام شبکهمجازی و 

نمونه، با پیروزی انقالب اسالمی مـو  اقبـا   عنوان بهاست.  انقالب و مذهح حشیا مکتح
ای  ی از افکار عمومی جهان حساسیت ویـژهمهمبه اسالم و سایر ادیان شک  گرفته و بخ  
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بودن  زنـده علـتدهنـد و اساسـًا  جمهوری اسالمی نشان مینسبت به اربار مربوط به نظام 
ها نیز این واقعیت را  نظام، حوجه و حمای  بخشی از افکار عمومی جهان به آن است. ابرقدرا

کنی  ریشـه محو و و فیزیکی، حوانایی بررورد مستقیم از سوی دیگرکنند و  به روبی درک می
اند امـا انعکاسـی از ایـن جریـان عینـی و  دهاز دست دا در عرصه میدانی انقالب اسالمی را

های اجتمـاعی و... دیـده  ها و فضـای مجـازی و شـبکه قدرا واقعـی، در مـدیریت رسـانه
ی شهوا و سجده و  های اجتماعی ابزاری برای حوسعه شود. پا فضای مجازی و شبکه نمی

هـا و  ار و ححلی ی اربـ های الهـی هسـتند و در ارائـه انقطاع نسبت به دنیا و مقابله با ارزش
، جامعـه دینـیکنند و لذا نسبت به نظـام اسـالمی و  دار عم  می جهت صورا بهاطالعاا 

 شوند. مهاجم ارزیابی می

شهبکه جههانی   »ع ودانشهگاه و حهوزه از موضه   در ضع  تحلیهل نخبگهانی    .2

 «اطالعات

ی از مهمـبر این اساس، چال  اساسی در این عرصه آن اسـت کـه در عملکـرد بخـ  
 مثابـه بهآوری اطالعاا، فضای مجازی  نخبگان و نهادهای حاکمیتی مرحبط با اینترنت و فّن 

شـود و نهادهـای حـاکمیتی  ی مهاجم بـه نظـام اسـالمی حلّقـی نمی یک حهدید و یک پدیده
همانند وزارا ارحباطاا و صداوسیما ـ که مقابله با این حهدید به مقدوراا و ارتیاراا آنهـا 

اند. یعنـی  ی دفاعی در این عرصه مبادرا نکرده به طراحی و ایجاد یک جبهه ت ـوابسته اس
های امنیتی و دفاعی و سیاسی محدود شده اما در  چنین برروردی با فضای مجازی به عرصه

های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، اثری از اقداماا متناسـح بـا ایـن حهدیـد دیـده  بخ 
ر این زمینه متناسح با فشارهای مقطعی از سـوی نهادهـای ها د شود و عملکرد دستگاه نمی

یابد. در واقا  گیرد و حداوم نمی ای نسبت به آنها شک  می مذهبی و سیاسی و در واکن  وهله
های محتوایی  ی فضای مجازی در بخ  شود، حعام  با دنیا در حوزه آنچه در عم  دنبا  می

ها در ایـن عرصـه، باعـث  ماندگی ها و عقح افزاری است حا محدودیت افزاری و سخت و نرم



672  سبک زندگی 

مهاجرا آنان به دیگر کشورها و... نشود. همین روند در  برری اقشار ونارضایتی و اعتراض 
گیری شده و حعام  با اقتصاد منطقـه و جهـان و پـذیرش الگـوی حولیـد  بخ  اقتصاد نیز پی

شـود و  ذیر قلمـداد مییک ضـرورا انکارناپـ عنوان بهثروا متداو  در جهان و الزاماا آن 
هنوز اص  حهاجم اقتصاد غربی به نظام اسالمی و ححمی  یک درگیری و جنگ اقتصـادی از 

 داری بر جمهوری اسالمی حرسیم و حبیین نشده است. سوی نظام سرمایه
ن جامعه نسبت به چگونگی حضور جوانان در فضـای مجـازی احسـاس البته قشر متدی

و احساس رطر، هنوز منجّر به یک حرکت عمومی در جامعه  کند اما این نگرانی نگرانی می
گونه که آثار شوم حجاوز و اسـتعمار رـارجی در دوران  برای مقابله و دفاع نشده است؛ همان

شد اما حا ابرمردی همانند امام رمینی قیام نکـرده  قاجار و پهلوی از سوی مردم احساس می
های  ها و رسـارا بخشیده بود، این هجمـهن ملتبود و با ایمان رود، جرآا و جسارا به 

گرفت. این وضعیت حتی  ای در برابر آن صورا نمی بار آن حداوم داشت و هی  مقابله فاجعه
ی ادامه داشت و کارشناسان جنگ بـا حکیـه بـر محاسـباا مدحپا از پیروزی انقالب نیز حا 

بـا و  نظـام را بـه آح  دانستند و ی جنگ با رژیم صدام را ناممکن می متداو  نظامی، ادامه
کردند. لـذا بـی  از یـک  های اشغالی برای حفظ اراضی باقیمانده حوصیه می واگذاری زمین

ی  ی کارشناسـی در عرصـه حـا بدنـه طو  کشید( 12حا پاییز و زمستان  83سا  )از شهریور 
را بپـذیرد و همکـاری  مبنای مقاومت بر نظامی و دفاعی، ضرورا حغییر در استراحژی جنگ
 سپاه و ارح  بر اساس استراحژی جدید شک  بگیرد.

 تحلیل صحی  از شبکه اطالعات جهانی ارائهمقاومت مقام معظم رهبری در  .4/2

امروز نیز حنها مقام معظم رهبری هستند که با طـرح عنـاوینی از قبیـ  نـاحوی فرهنگـی، 
نـان از نظـام و جنگ واقعی در فضای مجازی برای هدف قراردادن ایمان مردم و جـداکردن آ

هایی مانند حشکی  شورای عالی فضـای مجـازی و... سـعی  هجمه به اسالم سیاسی، حالش
کنند حوجه همگان را به حهاجم مجازی دشمن معطوف کنند. اما از آنجا کـه ایـن حهـاجم  می
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دفاعی در مقاب    ی طراحی جبهه جمه و نحوههمانند جنگ نظامی محسوس نیست و ابعاد ه
حخصصی حبیین نشده، نهادهای حاکمیتی و نخبگـان بـر اسـاس  صورا بهده و آن پیچیده بو

دهنـد و  هویت حخصصی رود، حعام  با دنیا در این عرصه را در دستور کـار رـود قـرار می
هـای سرشـار فضـای  کنند. زیرا با اشاره به منافا و قابلیت درکی از اص  این هجمه پیدا نمی

ــاا عل ــهی  در ارحباط ــد حس ــازی مانن ــک و...، مج ــارا الکترونی ــک، حج کادمی ــی و آ م
کنند.  های ناشی از این فضا را در مقایسه با منافا آن بسیار کم و کوچک ارزیابی می رسارا

در واقا آنچه باعث جلـح همکـاری نخبگـان و سـارتارهای کالسـیک در جریـان جنـگ 
امنیتـی و  های سیاسـی و ای جدید در عرصـه گیری حجربه ححمیلی شد و زمینه را برای شک 

بودن حهاجم نظـامی دشـمن بـه مرزهـا و مـردم و  یافتن و محسوس دفاعی فراهم کرد، عینیت
ی بانکی، الگوی حولیـد،  های کشور بود اما فهم و درک از حهاجم دشمن در شبکه زیرسارت

کادمیک و حخصصی و پیچیده اسـت کـه اگـر  ححزبفضای مجازی، فرهنگ  و... یک امر آ
های  های علمیه و فرهنگ مذهح ارائـه نشـود، مطالبـاا و حوصـیه زهاین ادراک از سوی حو

رغم  ها محقع نخواهد شد. همین فقدان و رـأل حروریـک بـود کـه علـی رهبری در این زمینه
ی الزم بـرای حـداوم  ی دفاع و امنیت و سیاست، زمینه گیری راه و رسم جدید در عرصه شک 

شیدن جام زهر و قبو  قطعنامه وادار کرد و پـا مقاومت را از بین برد و حضرا امام را به نو
را رقم زد و حوادثی مانند برجـام یـا حـذف فقهـای انقالبـی از  55ی بزرگ سا   از آن، فتنه

 1مجلا ربرگان را پدید آورد.

                                                           
های سیاسی  رصهی حضرا امام و راه جدیدی که در برابر بشر در ع دهد که اندیشه این حواد  نشان می .6

ی میدانی باید حروریزه شده و  و امنیتی و دفاعی قرار داد، از دار  در معرض حهدید است و لذا این حجربه
ها و...(  ، رسانهححزبی علمی برای آن مبادرا شود حا حکیه بر ابزارهای متداو  سیاسی ) به حولید پشتوانه

زنِی عناصر دارلی بـه رهبـری و حردیـد در شخصـیت و  این دستاورد مبارک را به مخاطره نیاندازد و احهام
عملکرد ایشان حداوم نیابد. یعنی با حأسیا قرارگاه سیاسی، حروری حولید قدرِا فعلی که در نظـام جریـان 
یافته باید حغییر کند و ضمن مبنا قرار دادِن این اص  که قدرا و حاکمیت باید از آِن مکتـح و اعتقـاداا 
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با توجه به تبیهین  محتوای فضای مجازی بر فرهنگ انقالب و مذهب  بودنِ مهاجم .2/2

 تئوری تولید اطالع غربی ابعاد

رفت از وضا موجود در فضای مجازی و مقابله بـا حهدیـداا ناشـی از آن،  پا راه برون
پی  از هر چیز وابسته به حرسیم و حبیین و پذیرش این واقعیت است کـه محتـوای غالـح در 

استوار شده و لذا پرست  اجتماعِی ردای متعـا  را ـ کـه نظـام « پرست  دنیا»این فضا، بر 
در معرض حهدیـد قـرار داده و بـه آن  آن در دنیای حاضر است ـ جمهوری اسالمی پرچمدار

ن و مـردم و اصـناف و متـدینین و مسـاجد مسنوالور است و این گفتمان باید در میان  حمله
ی ارزشـی نسـبت بـه اثـراا فضـای  جریان پیدا کند. در واقا باید پذیرفت که وجود دغدغه

هاسـت امـا بسـیاری از نخبگـان و  حوزه مجازی، معمواًل مربوط به قشـر متـدّین و منـابر و
دانشگاهیان و بخ  بزرگی از جامعه چنین رویکردی ندارند و وضا موجود در این عرصه را 

ی علمی و فرهنگـی  های گسترده مندی از مزایا و فرصت ی عقالنیت نظام در بهره دهنده نشان
ه اسـت. اساسـًا دانند که از طریع فضای مجـازی حاصـ  شـد می و اداری و... و اقتصادی

ِن این عرصه را مسنوالوجود فشارهای اجتماعِی ناشی از همین رویکرد است که بسیاری از 
های ارزشی، واکن  درروری نشان ندهند. اما اگر گفتمـان  کند حا در برابر دغدغه ناچار می

جنگ فرهنگی فراگیر شود و با رفا شکاف بین این دو رویکـرد، وحـدحی نسـبی در جامعـه 
ون حهاجم فضای مجازی بر اعتقاداا دینی و نظام اسالمی پدید آید، همان جوانانی که پیرام

های رود شده بودند، احساس  با فعالیت نابهنجار در فضای مجازی، موجح نگرانی رانواده
طور کـه سـقوط شـاه و  ی دفاع حضور رواهند یافـت؛ همـان رطر رواهند کرد و در عرصه

شد که جوانان احساس  میسردر ابتدای پیروزی و... حنها هنگامی های امنیتی  مقابله با حوطره
 رطر کردند و با حبعیت از هشدارهای امام، وارد صحنه شدند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ها  کـردن ایـن ضـعف د حـوزه و روحانیـت نیـز ذکـر شـده و راهکـار برطرفهای عملکـر باشد، ضعف

 گردد. مشخص
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یعنی قدم او  برای ساماندهی فضای مجازی، وابسته بـه حرسـیم دقیـع از حرـوری حولیـد 
فضـای حوحید و پرست  اجتمـاعی اسـت زیـرا کلمه اطالع غربی و چگونگی حهاجم آن بر 

ها، بخشی از روندی است  ها و ماهواره ی جهانی اطالعاا نیز همانند رسانه مجازی و شبکه
ه حبیـین آن در کـ ــ شود. اگر این واقعیت که بر اساس حروری حولید اطالع غربی مدیریت می

ها همانند وجـوب  در جامعه به پذیرش رسید و مرجعیت و حوزه د ــمباحث گذشته ذکر ش
د بسـتری حوان فتوا به ضرورا دفاع از اسالم در این عرصه دادند، آنگاه نظام می نماز و روزه،

ی فعلـی را کنـار بگذارنـد و بـا  ا و متـدینین رفتـار منفعالنـهأیـایجاد کند حـا مسـاجد و َه 
افزارهای مربوطه ـ که با مدیریت و نظارا دستگاه رهبـری  افزارها و نرم شدن به سخت مسّلح

بـدی  حشد ـ به مراکز و عناصری برای جنگ با دشـمن در ایـن عرصـه و حوزه انجام رواهد 
مندنـد ـ  هایی را فتح کنند حا عموم مردم و قشر راکستری ـ که به اسـالم عالقه شوند و عرصه

ها با حرکت جدید همراه شوند. این در حـالی اسـت کـه امـروزه  ی این کارآمدی با مشاهده
از انـد و  ی انـزوا پنـاه برده ، حا حّد امکان بـه گوشـهاغلح متدّینین برای حفظ رود و رانواده

 .غاف  هستندفضای مجازی  قدرا

های اجتماعی  فضای مجازی و شبکه تهدیدات تحلیل از رفتار نهادها در مقابله با .7/2

 حضرت امام )ره( مدیریتیِو مقایسه آن با رفتار متدینین در مشروطه براسا  تجربه 

معنا نیست که در حا  حاضر هی  حالش و فعـالیتی در  روشن است که بحث فوق بدان
گیرد بلکه این عرصه نیز همانند سایر  فضای مجازی حوسط قشر انقالبی و مذهبی انجام نمی

های مورد سفارش رهبری )مانند اقتصاد مقـاومتی و...( مـورد حوجـه انقالبیـون قـرار  عرصه
ی حروریک، این  فقدان یک پشتوانه دلی  بهما اند ا گرفته و در رابطه با آن به اقداماحی دست زده

شـده منجـر نشـده اسـت. در واقـا  جانبـه و سازماندهی اقداماا به یک آرای  جنگـی همه
عدم درک عمیع از حرـوری حولیـد اطـالع غربـی، هنـوز محورهـای  دلی  بهنهادهای انقالبی 

چگونـه از دسـتاوردهای اند کـه  اند و به این بلوغ نرسیده حهاجم دشمن را به درستی نشنارته
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طلبانه در عناصر رـود، در جهـت طراحـی یـک آرایـ  جنگـی  های شهادا نظام و انگیزه
هـای دینـی موجـود در  های فرهنگی و اقتصادی استفاده کنند. زیرا انگیزه عیار در عرصه حمام

ها و هشـدارهای رهبـری از قبیـ  حهـاجم  گیری حوصـیه شود حا برای پی این نهادها باعث می
هایی  هنگی، ناحوی فرهنگی و...، به نخبگان حوزوی مراجعه کنند و این نخبگان نیز پدیدهفر

و حجـارب بشـری  عقالیـیمانند علوم دانشگاهی، فضـای مجـازی، ورزش و... را از امـور 
دانند که موضوعًا از دین و رطاباا شارع رار  است. در همین راستا ادبیاا حوزه دائمًا  می

البالغه  فشرد که مشک  اصلی در عدم آشنایی و انا مردم با قرآن و نهج یبر این نکته پای م
و سایر معارف دینی است اما واقعیت آن است که حتی بر فرض حسّلط عموم بر این معارف، 
چال  اصلی در چگونگی حطبیع آن معارف بر وضا موجود و حشخیص دقیع منافذی است 

زند. یعنی وضعیت موجود  ضربه می امعه اسالمیجکه کفر مدرن از طریع آنها به منمنین و 
های فرهنگی و اقتصادی همانند وضا متـدّینین در نهضـت  در فضای مجازی و سایر عرصه

رغم احساس رطر، دچـار یـک نـوع  است که متدّینین علی 6999مشروطه یا کودحای سا  
 ند.ی عملکرد و سازماندهی رود هست سرگشتگی برای حشخیص وظیفه و حعیین نحوه

هایی که در کتاب گفتمان انقالب اسالمی و در این سلسله بحث مطرح شـد،  لذا ححلی 
ظرفیت و منزلت جدیدی برای نهاد مرجعیت و علوم حوزوی از قبی  فلسفه، اصو ، حفسـیر 

های  مراجـا علمـی کـه دسـتگاه ارحقـای ظرفیـتدر این صـورا و بـا  1کند. و... ایجاد می
شده به نهادهای انقالبی حکامـ  رواهـد  های ارائه کنند، مشاوره حاکمیتی به آنها مراجعه می

یافت و بالتبا کیفیت جنگ و طراحی عملیاا فرهنگی و اقتصادی حوسـط عناصـر انقالبـی 
م رهبری ی هشدارهای مقام معظ رسد ریشه مثبت رواهد شد. به نظر می ححو دچار حغییر و 

ی انقالبـی و مقابلـه بـا  های علمیه و مجلا ربرگان مبنی بر ضرورا حفظ روحیه به حوزه

                                                           
و « برنامـه»هـای دیگـری بایـد  پردارتـه و در مجا « محتـوا»البته این مباحث بیشـتر بـه حشـریح ُبعـد  .6

 متناسح با این محتوا نیز بیان شود.« سازماِن »
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هـای ادبیـاا حخصصـی حـوزه  هـا و ناحوانی نیز به همـین نقص از حوزه زدایی رطر انقالب
کند امـا  گردد و گرچه این هشدارهای مدّبرانه و دقیع، فضای سیاسی کشور را متأثر می بازمی

ها  یابی این آسـیح برای بررسی الزاماا علمی و فرهنگی این هشدارها و ریشه جسارا الزم
 شود. در میان نخبگان دیده نمی

ی ماهواره یا صداوسیما نیز بـه همـین صـورا اسـت؛ یعنـی  وضعیت موجود در عرصه
پردازنـد،  دی مییـفرهنگ مـذهح و پاسـخ بـه شـبهاا عقا ای که به نشر های ماهواره شبکه

ی هجوم و دشمنی، به مباحـث نظـری و انتزاعـی ـ کـه از  ده اما حعریف از نقطهاندازی ش راه
شود ـ محدود شـده و در آن هـی   های کاذب و... طرح می سوی وهابیت، مسیحیت، عرفان

داری را  ای با سبک زندگی غربی ـ که متن جامعه را در برگرفته و از موضا عینیت، دین مقابله
هایی مانند افع در صدا و سـیما حأسـیا  شود. همچنان که شبکه به رطر اندارته ـ دیده نمی

غرب یا حبیین ادبیاا انقالب اسـالمی  حمدنها با موضوع نقد  شده که به پخ  برری برنامه
ای  کند، اما راهبردی برای آغاز یک درگیری فرهنگی با دشمن و مـدیریت رسـانه مبادرا می

ت نظـام اسـالمی در دوران دفـاع کـه موفقیـ آن در ابعاد مختلف ندارد. این در حالی اسـت
ی ابعاد پیچیده و متکّثر جنگ نظامی در زمـین، دریـا، هـوا،  س ناشی از آن بود که همهمقد

اطالعاا و عملیاا، پشتیبانی، مهندسی، حبلیغـاا و... در حـّد بضـاعت موجـود بـا یـک 
و مـوردی اداره شـده و بـه چنـد عملیـاا مقطعـی  در طو  هشت سـا  جانبه مدیریت همه
 محدود نشد.

یـک نهـاد  عنوان بهدر واقا حضرا امام با کمک یاران و همراهان رود حوانست ارح  را 
کالسیک که از نظر معادالا کارشناسی جنگ، بر عدم امکان مقاومت در مقاب  رژیم بعث 

کید می کرد، با سپاه هماهنگ کند و هر دو را برای مقابله با حجاوز صدام به وحدا عملـی  حأ
ـ و نه علمی ـ برساند. اما امروزه ادبیاا دانشگاه نه حنها با انقالبیـون بـرای مـدیریت جنـگ 

هویـت  دلی  بـهفرهنگی و اقتصادی همـراه نشـده و ورودی بـه ایـن عرصـه نداشـته، بلکـه 
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حخصصی رود، زمینه را برای جریان هر چه بیشتر ادبیـاا و سـارتارهای غربـی در جامعـه 
حوزه و ادبیاا انقالب نیز از فقدان بضاعتی علمی برای ایجـاد ایـن  کند و ادبیاا فراهم می

 برند. حغییر در دانشگاه رنج می

سیس شبکه خبررسانی أتطراحی ماشین جنگی جدید در عرصه فرهنگی با  .7

 ؛ در الگوی دوران گذارمردمی و مدیریت آن توسط شبکه معنویته  مقاومتی

مقابله با حهدیدهای فضای مجازی عمـ  کننـد و مراکزی برای  عنوان بهپا مساجد باید 
روز و  قرار بگیرند حا این قرارگاه بـا ححلیـ  بـه« قرارگاه جنگ فرهنگی»ححت مدیریت علمِی 

دقیِع فرهنگی و اطالعاحی و امنیتی از فضای ربری و ححلیلی حـاکم بـر فضـای مجـازی و 
ونگی مقابلـه بـا آن ، طراحی چگـهجمه دشمنمحورهای اساسی آن، شناسایی نقاط اصلِی 

و... متدّینین را برای ورود به جنگ فرهنگی ساماندهی کند و حعیـین وظیفـه و حقسـیم کـار و 
ها و عملکرد  که فعالیت بگیرد. لذا به جای آن عهده بهریزی و پشتیبانی محتوایی و... را  برنامه

اندازی  ها دچار قبض و بسط شود، باید به راه نهادهایی مانند وزارا اطالعاا با حغییر دولت
این قرارگاه و مدیریت علمی و فرهنگی و ححلیلی آن معطوف گردد. البته روشن است کـه در 

رهنـگ بـا نیروهـا و مقـدوراا و ف  ی جنگـی در عرصـه شمن، ایجاد جبههقیاس با قدرا د
گونه کـه نیـروی انسـانی و حسـلیحاا  شود همان امکاناا بسیار معدود و محدودی آغاز می

جنگی که برای آزادسازی ررمشهر به جنوب کشور شـتافتند، قابـ  مقایسـه بـا امکانـاا و 
مروز نیز ای از آن نبود و این واقعیت، ا های جهانی و منطقه مقدوراا ارح  عراق و پشتیبانی

یک از این معـادالا، مـانا از  هایی مانند جنگ حلح کاماًل مشهود است اما هی  در معرکه
پیروزی اعجازآمیز نظام اسالمی نشد. چنین دسـتاوردهایی کـه در سراسـر منطقـه و جهـان 

حواند به محتوای اصلی برای جنگ فرهنگی و ربرسازی و... حبـدی  شـود و  جریان دارد، می
آورِی اربـار مربـوط بـه مظـالم و  هاِی مبتنی بر حکنولوژی ساده و جما گزاریبا حأسیا ربر

مدرن در اقصی نقاط دنیا و افشـای آنهـا، مشـک  حولیـد محتـوای اسـالمی و  حمدنمفاسد 
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زه در حولیـد محتـوای جذاب و متناسح با فضای مجازی را برطرف کند و ضعف ادبیاا حو
 دینی و معارف اسالمی را مرحفا نماید. ی کّمِی اطالعاا به ارائه کیفی و اکتفا

از  «کفهر مهدرن   یافشها » با تغییر مقیا  درخبر  تولید در سازی ضرورت حادثه .4/7

 یفرهنگ عمومی به فرهنگ تخصص

لذا آنچه باید برای ررو  از وضا موجـود در فضـای مجـازی و رسـانه )حرـوری حولیـد 
  بررسانی و اربار است زیرا ارائـهی ر عرصهاطالع( در اولویت قرار گیرد، ایجاد حغییراا در 

حـوان  های نمایشی و مستند پیچیدگی زیادی دارند و در گام او  نمی ها یا سارت فیلم ححلی 
های ربـری  در آنها ایجاد کرد. بلکه جمهوری اسالمی باید به حأسیا شبکه ححو به راحتی 

ها و مفاسـد ناشـی از  الم ابرقـدرامظ یی دنیا مبادرا کند و با افشا های زنده به حمام زبان
مدرن و انتقا  دقیـع و صـحیح ایـن اربـار، اعتمـاد افکـار عمـومی را جلـح کنـد و  حمدن
ی جهانی  های رود را در جایگاه پرچمدار صدق و مبارزه با حجاوز و استکبار در عرصه رسانه

  شـوند و بـدون ها به نهادهای مردمی حبدی ی دارلی نیز باید ربرگزاری قرار دهد. در عرصه
ــه مــردم اطالع ها و نقص حــرس و واهمــه، حمــام ضــعف ــ  و  هــا ب رســانی شــود امــا ححلی

ها نیز در ارتیار مردم قرار گیرد. اساسـًا هـی  نظـامی  شناسی مربوط به این ناهنجاری آسیح
باشـد و اگـر  انبیـابودن را مطرح کند مگر آن که برراسته از دستگاه  حواند ادعای مردمی نمی
ای بر احساساا و هیجاناا مردم حکیه کننـد،  وهله صورا بهن در ابتدای حرکت رود ومادی

زننـد و منـافا عمـومی را بـه نفـا یـک قشـر  در ادامه و با رسیدن به قدرا، مردم را کنار می
عدم نیاز به امـوا  و  دلی  بهکنند. در واقا حنها ردای متعا  و اولیاء او هستند که  مصادره می

گیری از  نیستند بلکه برای هـدایت و دسـت الما  بیت، نه حنها به دنبا  چپاو  مردمامکاناا 
زنند. در همـین راسـتا بایـد حوجـه داشـت کـه  ها می دست به واالحرین فداکاری بندگان ردا

برحرین دستاورد مدیریت امام و مقام معظم رهبری، پیشبرد انقالب با حکیه بر مردم و حضـور 
اسـت. لـذا بایـد مـردم و  اداره کشـوراهگشای کشور در سایر ابعـاد آنها بوده و همین امر ر
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ی جنـگ بـا دشـمن در رسـانه و فضـای مجـازی کـرد و  متدّینین و انقالبیون را وارد عرصـه
سالح جنگی در ارتیار آنان گذاشت و همزمان  مثابه بهافزارهای مربوط را  افزارها و نرم سخت

گونـه کـه در دفـاع مقـدس بـا  زارها وضا کرد حا همانقوانین جنگی را برای استفاده از این اب
ی آنها از اطالعاا نظامی مقابلـه  ها در میدان جنگ و سوء استفاده حضور منافقین و نفوذی

 های احتمالی در این عرصه مدیریت شود. شد، برری آسیح

شبکه معنویت با ورود ائمه جمعه و جماعهات بهه جنهگ     ارتقای ظرفیتضرورت  .2/7

 گردش اطالعات اخالقیِ مدیریت فرهنگی و

و جماعـاا  ائمـه جمعـه ارحقـای ظرفیـتها و  مصلیباید با حکیه بر مساجد و  مهماین 
انجام گیرد و نمازهای جماعت و جمعه به مرکزی برای حوزیا ربر و گردش اطالعاا حبدی  

نردبانی برای رسـیدن بـه قـدرا و  مثابه بهشوند حا بررالف سبک زندگی غربی، نقد و انتقاد 
شارکت حقیقی بر محـور دیـن و گذاشتِن م منصح حلقی نشود بلکه به ابزاری برای به نمای 

ها و  اجتماعی حبدی  گردد و یـک جریـان مردمـی را شـک  دهـد کـه رسـانه گفتمان یارحقا
ج بـا در این صورا، افکار عمومی بـه حـدری 1مطبوعاا موجود ناچار به انعکاس آن شوند.

ها و فشارها موجح جدایی آنها از حاکمیت نخواهد شد. گرچه  نظام همراه شده و ناهنجاری
احی از حصـور دلی  بههای زیادی پدید آید و  ها و محدودیت در ابتدای این حرکت، مظلومیت

کردن مسـاجد و  سـو و سیاسـی حجربگـی نیروهـای جدیـد از یک قبی  حدار  وظـایف و بی
های شدیدی از سوی مراکز رسمی شـک   س آنها از سوی دیگر، مقاومتاحترامی به حقّد  بی

به حبلیغاا سّنتی )بیان احکام و اعتقاداا و ارالق  به جای اکتفا بگیرد. هنگامی که مساجد
ی ربر شوند و مدیریت  پردازی جهانی در عرصه فردی بر منابر(، وارد جنگ با دستگاه دروغ

                                                           
الگوهـای دینـی بـرای مشـارکت مردمـی در این در حالی است که فقدان درک حروریـک و حخصصـی از  .6

ها حبدی  شده کـه از طریـع آن،  ای برای روشنفکران و حکنوکراا ، به حربهاداره کشورهای مختلف  عرصه
 دین و نظام اسالمی را به ضّدیت با مشارکت عمومی مّتهم کنند.
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ای  باید با سپردن معاونت صدا به عناصر انقالبی، رادیو به آینهگیرند، آنگاه  عهده بهاین امر را 
ای از آنها را انجام دهد.  های مردمی در مساجد حبدی  شده و پشتیبانی رسانه برای ربرگزاری

طراحی یـک ماشـین جنگـی  مثابه بهی ربرسازی و ربررسانی،  این حغییر رویکرد در عرصه
های  حوانـد بـرای فضـای مجـازی و شـبکه یجدید در بخ  فرهنگ است کـه بـه حـدریج م

 قرار دهد. حأثیراجتماعی، محتوای متناسح حولید کند و آنها را ححت 

تر ارتباطی بهرای مصهارف نظهام در جنهگ     های بر ضرورت استفاده از تکنولوژی. 7/7

 مندی از آن در الگوی مصرف عمومی فرهنگی و توق  بهره

ای، موشـکی و...  آوری هسته ر دستیابی به فّن گذاری نظام د رصوصًا اگر همانند سرمایه
هایی جـدی  ها و حالش گذاری ها، سرمایه های دانشمندان ایرانی در آن زمینه و موفقیت حالش

های اجتماعی حوسط دانشـمندان  افزارهای مربوط به شبکه در سطح حاکمیت برای حولید نرم
سازی شود. در این  عرصه بومیجوان و بسیجی آغاز شده و علم و حکنولوژی جهانی در این 

های انقالبـی  ی که حوسط دشـمن بـر رسـانههای ها و محدودیت حوان با ممنوعیت صورا می
مقابله کرد و مدیریت محتوا در فضای مجازی را آغاز نمود؛ گرچه این امـر  شود، اعما  می

حأمین نیازهـای  ها، باید از حکنولوژی برحر برای نیازمند به زمان باشد. لذا همانند سایر بخ 
ای بهره برد و آن را در ارتیار کسانی قرار داد که مشغو   نظام از جمله جنگ فرهنگی و رسانه

در سـطح باید  درگیری در این عرصه هستند. ولی استفاده از آن برای الگوی مصرف عمومی
رها نس  اپراحو یهای وزارا ارحباطاا در ارحقا متوقف شود و به همین دلی ، سیاست موجود

ها ـ که ناظر به سبد کاالی مصرفی عموم  آوری و افزای  سرعت اینترنت با حکیه به آررین فّن 
 مردم است ـ باید حغییر کند.

 ؛بستر تحول در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه عنوان به .ایجاد قرارگاه فرهنگی1/7

 « رار علمیضا»از  نظام اسالمی رفت راه برون

بندی باید گفت که اگر ضعفی در حولید محتـوای متناسـح بـا فضـای مجـازی  در جما
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ی حع در  ی کلمه کشیدن از سجده در برابر ابلیا و اقامه ی محتوا به دست وجود دارد، ریشه
گردد که این حقیقت نورانی در قرن بیستم، بر قیام حضرا امام و  ی باط  باز می مقاب  کلمه

معظـم رهبـری در پیشـبرد نظـام اسـالمی حطبیـع یافتـه اسـت. پـا  مدیریت ایشان و مقام
ی دستگاه کفر و نفاق نباید حتی بـرای یـک لحظـه موجـح سسـتی و  جانبه های همه هجمه

ی حضرا امام شود بلکه باید این حرکت نورانی را ادامه داد. این امـر  حردید در راه و اندیشه
ادبیـاا حـوزه و دانشـگاه در یـاری و نیازمند یک ادبیاا نخبگانی جدید است کـه ضـعف 

اضـطرار »پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی را رفـا کنـد و نظـام جمهـوری اسـالمی را از 
نظیر حضرا امام رمینـی )ره(  رهایی بخشد. در واقا راه نوینی که با مجاهداا بی« علمی

گـاه و ی وجدانی است که با اسالم گشوده شد، یک مقوله امتایران و  ملتدر برابر  ید رودآ
در ادبیـاا  ححـو مند و حروریزه شود. نی  به این هـدف اساسـی از رهگـذر  دار و قاعده زبان

اداره ی  شـود حـا هـم حـوزه عرصـه حخصصی حوزه و ادبیاا حخصصی دانشگاه محقـع می
و رار  از رطاباا شارع حلّقی نکند و هم دانشگاه بـه جـای مبنـا  عقالییرا از امور  جامعه

مانـدگی و سـوء  نظـام بـه عقحکردن  های آن و مّتهم سبک زندگی غربی و شارصه قرار دادِن 
 ، به حأمین نیازهای علمی انقالب بپردازد.مدیریت

ی دشمن، با طراحی یک چتر اطالعاحی برای مردم جهان از طریع فضـای  در واقا جبهه
حالی  و این در کند مدرن دعوا می حمدنو حمّنیاا دنیوی و  مادیمجازی آنان را به زندگی 

هاست. اما حوجه بـه  حرین دروغ ها و زشت حرین جنایت ، مشحون از کثیفحمدناست که این 
ی نخبگـانی و  قرارگرفتن نظام در اضطرار علمی و ضرورا ورود ادبیاا انقـالب بـه عرصـه

حخصصی، دنیای وسیا و حجم عظیمی از حولید محتوای جدید و کارآمد را بـه دنبـا  دارد. 
دستاوردهای کنـونی نظـام  منثراین مطلح، نه حنها باعث ناحوانی از بیان صحیح و  غفلت از

های بزرگ را حتی در نزد افکار عمومی دارـ  کشـور بـه حاشـیه  شود بلکه این موفقیت می
فوحبـا  بـه جـام جهـانی،  ملیراند. به همین دلی  است که رویدادهایی مانند صعود حیم  می



 617  «گذار دوران» و «م لوب وضع» در اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

کند اما حواد  اعجازآمیزی از قبی  فتح حلح به  ادمانی میسراسر کشور را غرق شعف و ش
شود. این در حالی است که باطن ایـن نـوع فتوحـاا،  و عمومی حبدی  نمی ملییک جشن 

های نظـامی و  اسالم بر حمامی قدرا برحریی حضرا امام و در واقا اثباا  پیروزِی اندیشه
همچون روسیه را با نظام  مادیهای  امنیتی و سیاسی و مالِی جهان است و لذا حوانسته قدرا

المللـی و  ی قـدرا بین اسالمی همراه کند و جمهوری اسالمی را در معرض ورود به عرصه
ی علمـی و ححلیلـِی جهانی و ایفای نق  در این مقیاس قرار دهد. در واقـا اگـر از حوانمنـد

برداری کرد  ها به نحوی بهره حوان از این پیروزی متناسح با انقالب اسالمی استفاده شود، می
صا  در قرار بگیرد و به جای استی حأثیر ای در دار  و رار  ححت که فضای مجازی و رسانه

سـالح  مثابـه بهبه فیلترینگ و...، از اینترنت و مـاهواره و رسـانه  برابر فضای مجازی و اکتفا
ی متدّینین از گرفتار شدن  فرهنگی برای حمله به دشمن استفاده شود و به جای حرس و واهمه

های بکارگیری آن برای مقابله با دستگاه باطـ  بـه امـری واضـح و  به عوارض سوء آن، شیوه
 روشن برای منمنین حبدی  گردد.

نی و یـاری علمـی بـه نظـام لذا آنچه در این سلسله بحث برای جبران این ضعف نخبگا
مقدس جمهوری اسالمی انجام شد، مبنا قـراردادِن دسـتاوردهای پژوهشـِی مرحـوم عالمـه 

های جنگ فرهنگـی و اقتصـادی بـر  الهاشمی و طراحی جبهه الله سیدمنیرالدین حسینی آیت
ر گیری در قبا  وضا موجود یـا انفعـا  و حسـلیم و حبعیـت د اساس آن بود حا از انزوا و گوشه

برابر آن احتراز گردد و با شکستن انحصار بـه راهکارهـای متـداو  و طـرح پیشـنهاد علمـی 
جدید و ایجاد امید و جرآا برای حوزویان و دانشگاهیان و مدیران نظام و نهادهای انقالبی، 

 شده در بخ  سیاسی حداوم یابد. مسیر طی
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حاکم بر امور درمانی و بهداشتی در دوران  کیفیت تغییر جهت ـ1

تحلیل از مقوله  ـ2 گذار براساس ساختارهای بهداشت اسالمی
حل سیاسی و فرهنگی  و ارائه راه یغرب سبک زندگیاعتیاد در 

 آن ایبر 

. کیفیت تغییر جهت حاکم بر امور درمانی و بهداشتی در دوران گذار بر اسا  4

 ساختارهای بهداشت اسالمی

ها،  در رابطه با عدالت درمانی و بهداشتی باید حوجه داشت که این امر با حعمیم درمانگاه
شود بلکه  های حخصصی به اقصی نقاط کشور محقع نمی های عادی و بیمارستان بیمارستان

شـود،  هـا می العال  و دیگـر بیماری کنی یا کاه  شدید امراض صـعح آنچه موجح ریشه
ی و زیستی و کاه  آلودگی آب و هوا و زمین از طریـع شکسـتن های بهداشت رعایت حعاد 

ای است که بر مبنای شـهوا شـک  گرفتـه اسـت. بـه  حمرکز و همچنین حغییر الگوی حغذیه
گیرِی بخـ  بهداشـت و درمـان، حـابعی از حغییـر در حعریـف شـهر و  عبارا دیگـر جهـت

دی و فرهنگـی در اداره زیست و بهداشت و حغذیه است و به ححو  در رویکـرد اقتصـا محیط
صـورا  گونه که بهداشت و درمان در سـبک زنـدگی غربـی، به کشور وابستگی دارد؛ همان

یابـد. لـذا  مستق  قاب  مالحظه نیست بلکه به حبا دیگر سارتارهای حمدن غـرب حعـّین می
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طـّح های دینی بوده و مقصود از آن،  ها با حکیه به طّح اسالمی ـ که مّتخذ از گزاره درمانگاه
و در صـورا درمان رواهنـد کـرد  از طریع نهاد رانواده های ساده را ـ بیماری سّنتی نیست

زمینـه بـرای حأسـیا  ها و درمان آنها از سطح بیمـاری و درمـان سـاده، شدن بیماری رار 
هـایی کـه  د. بیماریشو ی آنها حوسط مساجد فراهم می ی محالا و اداره ها در همه درمانگاه

ها مورد بررسی قرار گیرند حـا بـر اسـاس یـک نظـام  یز ابتدائًا باید در درمانگاهساده نیستند ن
ارجاع دقیع و حعیین سطح پیچیدگی بیماری، بیماران مربوطه به بیمارسـتان عـادی در مرکـز 

العال  بـودن بیمـاری، بیمـاران بـه بیمارسـتان  استان معرفی شـوند امـا در صـورا صـعح
 .شوند حخصصی در پایتخت ارجاع می

های اجتمـاعی اعـّم از سـارتارهای حغذیـه،  در واقا هنگـامی کـه سـارتارها و سیسـتم
صورا سـالم و متعـاد  طراحـی  زیست، آموزش و پرورش و... به بهداشت، ورزش، محیط

های فعلی از بین رواهد  ی اصلی و عام  محوری برای حولید اکثر بیماری شده باشند، زمینه
العال ، در چارچوب عدم انضباط افراد یا  پیچیده و صعح های رفت و دچار شدن به بیماری

ها نسبت به مناسک و آداب شرعی ححلی  رواهد شد و لذا نظام در وضا مطلـوب،  رانواده
های  ها نخواهد داشـت. در نتیجـه، بیمارسـتان ی درمان این نوع بیماری مسنولیتی در زمینه

حخصصی حعداد محدودی رواهند داشت و به پایتخت منحصر رواهند شد و ممکن اسـت 
بیماری برای آنها معین نشود حا این نوع بیماران برای ای جز حعیین نوع  به جای درمان، وظیفه

مثابه  های موجود به درمان به رار  از کشور مراجعه کنند. به حعبیر دیگر، از آنجا که بیماری
صـورا غیرمعقـو  و نامتعـاد  ححلیـ   ی شـهواا به حابعی از سبک زندگی غربی و حخلیـه

دریج حغییـر کنـد و در وضـا مطلـوب، گیری نظام در ایـن زمینـه بـه حـ شود، باید جهت می
ها و ححقیع و حوسعه برای رودکفایی  گیری دان  پزشکی و دارویی مربوط به این بیماری پی

گونه که نظام اسالمی افراد  های مرحبط با آن راحمه یابد. پا همان در این زمینه و حقّب  هزینه
کنـد، در برابـر  دار نمیرا در زندگی رصوصی رود به سبک زندگی دینی و مناسک شرعی وا
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محور، حمّنیـاا نفسـانی، گناهـان و  های آنـان کـه ناشـی از سـبک زنـدگی شـهوا بیماری
های  ی مشـاوره پذیرد بلکه بـه ارائـه های شرعی بوده نیز مسنولیت درمان را نمی انضباطی بی

 نماید. حخصصی برای حشخیص بیماری آنان اکتفاء می
کالا و حأمین نیازهای عمـوم مـردم اسـت و نـه در واقا حاکمیت دینی متکّف  ح  مش

ی شـهواا و دسـتیابی بـه حمّنیـاا هسـتند؛  کردن برای قشر راصی که به دنبا  حخلیه هزینه
که این امر در بخ  سیاسی کاماًل واضح است و پشتیبانی و حمایت نظام از عناصـر و  چنان
دن حاکمیـت دینـی یـا حغییـر کر هایی که با حکیه به حروری قدرا مادی، به دنبا  سـاقط گروه

ی بهداشت  گیری نظام در عرصه ماهیت آن هستتد، معنا ندارد. البته این بحث ناظر به جهت
است و لذا برای حرکت به سـوی ایـن هـدف، طراحـی یـک  «وضا مطلوب»و درمان برای 

ی پزشکی مدرن در کشور است چـرا  ی آن، حوقف حوسعه شیح معقو  ضرورا دارد که پایه
محور و  هــای ناشــی از زنــدگی شــهوا نــوع پزشــکی در واقــا بــه درمــاِن بیماری کــه ایــن

ی جمهوری اسالمی در این عرصه،  پردازد و این در حالی است که وظیفه سارتارهای آن می
 شود. سازی سارتارهای بهداشت اسالمی منحصر می به پیاده

 عدم تبهدیل  و انبیااز منظر فرهنگ  در مقیا  تاریخی ملت ایران شدن . بیمه2

 به هویت اجتماعی ایرانیان)طالق، اعتیاد و...(  های اجتماعی آسیب

های اجتماعی مانند طالق و...، در بخ  رانواده مباحثی مطرح  ی آسیح پیرامون مقوله
ی از این چـال  در مهمرسد بخ   ی اعتیاد باید گفت که به نظر می ی مسأله شد اما درباره

زدن به کشـور و  ها برای ضربه ححمیلی است و از حالش ابرقدرا ایران، دارای منشأ سیاسی و
گیـرد.  به اروپا و دیگر نقـاط جهـان نشـأا می موادمخدرحبدی  آن به مرکزی برای حرانزیت 

، 1کتاب گفتمان انقالبایران در  ملتشنارتی از  رصوصًا با حوجه به ححلی  حاریخی و مردم
محقع شده و ردای متعا  پرچم اسالم ناب را بـه  به این قوم اکرم نبیی  روشن شد که وعده

                                                           
 رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی، فص  او ، گفتار او ، مبحث هشتم. .6
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ی  رغم روا  انواع مفاسد و مظاهر فرهنگ غربـی در جامعـه این مردم سپرده است. لذا علی
شـود و در مقابـ   ملـتایران حوسط رژیم پهلوی، کسی نتوانست مانا ریزش معنـوِی ایـن 

ی ایران جای نگرفـت و  هگاه در عمع جامع انقالب آنان مقاومت کند؛ یعنی این مفاسد هی 
رو حضرا امام با حکیه به هویت دینی مـردم کـه ریشـه در  به هویت آنان حبدی  نشد. از این

فرهنگ عاشورا داشت، حوانست نهضت را مدیریت کند و حعّلقاا عمـومی را از حـو  نظـام 
سلطنتی جدا کند و آن را بر اساس پرست  رـدای متعـا  سـاماندهی کنـد و ایـن حقیقـت 

ک نزدیک به چهار دهه نه حنها متزلز  نشده بلکه به نحو مستحکم و استوار حـداوم یافتـه مبار
 است.

 با بُعد سیاسهیِ  ی در مرزهای شرقی برای مقابلهضرورت ایجاد کمربند امنیت .7

 اعتیاد مقوله

بنابراین بررالف جواما غربی، ابتالء برری قشرها به مشکالحی از قبی  اعتیاد در ایـران، 
ی شیعه  های مصنوعی حناسبی با جامعه لذاناشی از حمای  مردم به این مفاسد نیست و این 

های امریکـا و مّتحـدان  در  بیت ندارد بلکه بخشی از این آسیح بـه شـیطنت و محّح اه 
شده، پا از اشغا  این کشـور حوسـط نیروهـای  گردد. زیرا بنابر آمار اعالم افغانستان باز می

داشته است. بر این اساس،  ای فزاینده از افغانستان رشد موادمخدرائتالف، حولید و صادراا 
ی  مـّدعی مبـارزه عنوان بـهی رسمی با سازمان ملـ  مّتحـد  نظام اسالمی باید پا از مکاحبه

های سـارت و  ارهای نظامی به بمباران و نـابودی مراکـز و آزمایشـگاهجهانی با اعتیاد، با ابز
گونـه کـه بیـداری نیروهـای  در دار  راک افغانستان مبادرا کنـد؛ همان موادمخدرحولید 

های حکفیری در دار  راک عـراق و  ی آنها با داع  و سایر گروه دفاعی و بررورد پیشگیرانه
و امنیت را در مرزهای غربی حأمین کرد و دشمن را حا سوریه، مانا از ورود آنان به کشور شد 

حوان کمربند امنیتی بـرای حفاظـت از  کیلومترها از راک ایران دور نمود. به این صورا، می
های سنگین ناشی از سارت دیوارها و طراحـی  جوانان کشور را حقویت کرد و حتی از هزینه
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 موانا در مرزها کاست.

 راه اسهالمی؛  تئهوری تولیهد اطهالع    در چارچوبان ایجاد بستر ازدواج جوان .1

 موضوع اعتیاد مقابله با بُعد فرهنگیِ

گردد زیرا هنگامی که امکان ازدوا   ی اعتیاد به مسائ  دارلی باز می اما ُبعد دیگر مسأله
حـال   لـذای دستیابی آنان به  ی کمی پا از سّن بلوغ فراهم شود و زمینه جوانان با فاصله

ی  رود و جـز عـّده هـای اعتیـاد از بـین مـی بسیاری از عل  و عوامـ  و انگیزه حسهی  گردد،
گونـه کـه در مباحـث  کند. امـا همان حمای  پیدا نمی مخدر مواد، کسی به معدودی از فّساق

محور و زیباشناسی غربی،  ، الگوی مصرف رفاهمادیقبلی بیان شد، امروزه فرهنگ مشارکت 
ها ـ که ناشی الگوی حولید قدرا و ثـروا و  به زده و این چال ی ایرانی ضر به بنیان رانواده

ی مهمـاطالع غربی هستند ـ ازدوا  جوانان را با موانا اساسی روبرو کرده است. لذا بخ  
گفته پیرامون رانواده و صیانت آن  از روند مبارزه با اعتیاد، وابسته به اجرای پیشنهادهای پی 

ی  کردن این عـوارض، بـه چنـد برنامـه است که برطرفدر برابر عوارض سبک زندگی غربی 
 1ساله نیاز دارد. پنج

یک نیاز تفریحی  عنوان به ضرورت شناخت عمیق از فرهنگ اعتیاد در غرب .5

 در مقابله با آن و اهمیت مهندسی و طراحی الگوی تولید اطالع اسالمی روزآمد

یــک واقعیــت  عنــوان بــههــا در حــالی اســت کــه اعتیــاد در ســایر جوامــا  ی این همــه
هــایی بـرای کـاه  آمـار و رسـیدگی بــه  شـود و سـپا حالش اجتنـاب پذیرفتـه می غیرقاب 

یـک نیـاز  مثابـه به موادمخـدرپذیرد. به عبارا دیگـر، اسـتفاده از  پیامدهای آن صورا می

                                                           
هایی از جامعـه قابـ  ححمـ  نخواهـد بـود و  البته کنارگذاشتن سبک زندگی غربی قطعًا برای برری گروه .6

موجح مهاجرا آنان به رار  از کشور رواهد شد اما در مقاب ، هنگامی که یک سبک زندگی متعـاد  
معنوی یا انسانی ها نفر در دار  و سایر کشورها مختلف که به زندگی  در برابر بشریت قرار گیرد، میلیون

 مندند، از این دستاورد بزرگ استقبا  رواهند کرد. عالقه
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 مـادیها و نیازهـای  لـذاحفریحی در سبک زندگی غربی است و همانند سایر حفریحاا و 
سطح و کیفیت آن  یی حوقفی برای آن وجود ندارد بلکه مراکز ححقیقاحی دائمًا برای ارحقا نقطه

های صـنعتی در میـان مخـدرو روا   موادمخـدرکنند. لذا حغییر الگـوی مصـرف  حالش می
های گذشـته، ناشـی از  های سارت آن در دار  کشور طّی سـا  معتادان و ایجاد آزمایشگاه

ی ادیان از جمله فرهنگ شیعه اسـت و  هاجم آن بر سایر فرهنگ همهسبک زندگی غربی و ح
گیرد و به درگیری کفر مدرن با دسـتگاه ایمـان بـاز  در جایگاهی فراحر از بحث اعتیاد قرار می

و حاکمیت دینی اسـت حـا بـا  جامعه اسالمی ارحقای ظرفیتگردد. لذا راه بررورد با آن،  می
از اسـاس  مـادینیازهـای مربـوط بـه سـبک زنـدگی  ی سبک زندگی جدید، طراحی و ارائه

مدرن در حمامی شرون  حمدنگونه که حا پی  از انقالب اسالمی، حضور  برچیده شود. همان
بـه انـزوا کشـیده شـوند و حتـی  ها از جملـه ادیـان فرهنگ رردهی  بشر باعث شده بود همه

ه سـردی بگرایـد و جهـان الحرام ب الله بیت حجی ردا و  نمادهای مذهبی مانند زیارا رانه
اسالم در ضعف قرار بگیرد و این قیام حضرا امام بود که وجدان عمومی بشریت را نسـبت 

 داران عّزا بخشید. به کارآمدی دین حغییر داد و به دین

فرهنهگ   برابرجانبه در  مقاومت همه کارآیی تئوری تولید اطالع اسالمی برای .6

 نظام اسالمیمدیریت مام در حضرت اتجربه موفق  ا توجه بهب یغرب

آرایی  پا از پیروزی انقالب نیز همین فشـارها شـک  دیگـری یافـت و در قالـح صـف
در مقاب  حضرا امام و یاران ایشان ظهور و بروز پیدا کرد و حنها پا  مادیطرفداران حکام  

های مذهبِی حامی این  صدر و مقابله با مجاهدین رلع و حذف برری شخصیت از عز  بنی
ی عناصر اصلی انقالب بود که یک صف واحد در کشور شـک   دیدگاه و شهادا مظلومانه

اسـت  اداره کشـورهای  ی آن به حمامی عرصه شده و حوسعه گرفت. در نتیجه، حدوم مسیر طّی 
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادِی ححمیلی از سوی سبک زندگی غربی را  حواند هجمه که می

یگر، اعتیاد صنعتی و غیرصـنعتی از حوابـا و فـروِع سـبک زنـدگی مرحفا نماید. به عبارا د
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غربی است که به سهم رود مهاجم بر نظـام اسـالمی اسـت و بایـد بـرای مقابلـه بـا آن، از 
های سیاسی و دفاعی و امنیتی و حکرار آن در بخ  فرهنگی و  ی بدست آمده در عرصه حجربه

ی انقالبـی و  فرهنـگ و اقتصـاد نیـز صـبغهاقتصادی بهره برد. در واقا اگر فضای کشـور در 
 مـادیجنگی به رود بگیرد، مقوالحی از قبی  اعتیاد و سـایر موضـوعاا برآمـده از فرهنـگ 

طور که جنگ سیاسی  شود؛ همان گیرد و بررورد با آنها حسهی  می مدرنیته در حاشیه قرار می
 داده بود.و امنیتی و دفاعی در ابتدای انقالب، کشور را به همین جهت سوق 



14 
هسته  عنوان بهرهبری( نهاد ، ها جد، مصلیا)مس شبکه معنویت

و تبیین جایگاه آن در  «تولید قدرت اسالمی»تئوری  در مرکزی
 مهندسی دوران گذار

من لهت  در من لهت معصهومین)ع( بها     «تئوری تولید قهدرت » تفاوت ماهیتِ .4

 یدوره غیبت کبرغیرمعصومین در 

بـاره بیـان شـد کـه  موضوع بعدی، بحث پیرامـون حرـوری حولیـد قـدرا اسـت و در این
است که در عصر ظهور و  و امامانحاکمیت در وضا مطلوب، از آِن ردای متعا  و پیامبران 

و  اکـرم نبیگونه که این امر در صدر اسالم و در زمان  کند؛ همان عاَلم رجعت ححقع پیدا می
کوحـاهی رخ داده اسـت. در حکـومتی کـه بـا  مدانمنین علیهماوآلهماالسالم برای امیرالم

یابد و بشریت و جواما  شود، قدرا مطلع و علم مطلع حاکمیت می می حضور معصوم برپا
شود؛ علمی  می متقومباید افتخار کنند که اجتماع و نیازهای آنان به علم ربوبی و رطاناپذیر 

دهـد.  ها قرار می امتها و  کند و بهترین راه را در مقاب  انسان ی میبین ی امور را پی  که همه
؛ یعنی شود ین مرحله از حاریخ مربوط نمیالبته روشن است که وضعیت فوق، به دوران ما و ا

الحصـو  )علـم  یدر علـم حـدریج ، امـانـدارد یهـی  کـا نقشـ گرچه در علم معصـوم،
بـه نحـو فـردی و بـه صـورا  عینـی،ک موضوع شدن وضعیت و حکم ی معینغیرمعصوم( 
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گیرد. اساسًا برای غیرمعصوم شنارت حکم و موضوع در جریان عینیت  سویه انجام نمی کی
ی هـا زمینـهی است که حتمًا زمان و مکان در آن دری  است و ، امرو با هدف حکام  جامعه
رـود  آید. لذا عموم مردم به حسح منزلـت پدید می یصورا جمع پیدای  حصمیم در آن به

گیری و  سـازی و حصـمیم در جامعه باید در جریان حکام  حضور پیدا کرده و در امـر حصمیم
 اجرا مشارکت داشته باشند. 

 در آن جریان اخالق رذیله و کیفیتبندی از تئوری تولید قدرت غربی  جمع .2

از سوی دیگر، مفاسد جاری در حروری حولید قدرا غربی حبیین شـد: حشـکی  جامعـه و 
شـود کـه  کلمه در این حروری، بر محور زندگی دنیا و حمّنیاا و شهواا آن انجام می وحدا

را در پی دارد. به حبا، حاکمیت در این حروری بـر مبنـای  جامعه مادیرسارا بزرگی به نام 
شـود امـا  آوری می حوسـط احـزاب جمـا آرای عمـومیگیرد و  ی دموکراسی شک  می فلسفه

رغم عهدبستن بـا یـک  زرواهی و امتیازدهی است؛ یعنی علی، امتیاححزبارالق حاکم بر 
دار مورد رریـد و فـروش  در جهت منافا اشخاص و احزاب و قشر سرمایه آرای مردم، ملت

ای مطلع و بدون قید نبوده و در زمان حاضر  رو، دموکراسی در هی  دوره گیرد. از این قرار می
عمومی و منافا مردم و مقدوراا جامعه به نفا  ی داری است و اراده نیز مقّید به نظام سرمایه

 شود. داران( مصادره می )سرمایه راصیک قشر 
همچنین بیان شد که وضعیت گزین  و امور استخدامی و نظام کار و کارگری که نیروی 

داری مـدرن را ححقـع  کنـد، بـرده را حـأمین می حمـدنی  مورد نیـاز بـرای سـارت و حوسـعه
آور حاصــ  از حولیــد انبــوه بــه ثروحمنــدان  ذاری و ســود سرســامگ بخشــد. زیــرا ســرمایه می

ی  آورد بلکه بـا ایجـاد فاصـله یابد که این روند نه حنها عدالت را به همراه نمی ارتصاص می
کند و به این  حبدی  می جامعه مادیدائمی بین نیاز و ارضاء، محرومیت را به امری ذاحی برای 

کشد. در نتیجـه، گرچـه سـطحی از رفـاه در  ا  رود میصورا، نیروی کار را همواره به دنب
باعـث شـده حـا  حمـدنیافته حعمیم پیدا کرده اما مدیریت جهانِی این  برری کشورهای حوسعه
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ها بـه  جانبه حوسط این قـدرا ی پایدار و همه منافا مردم در سایر کشورها ححت لوای حوسعه
از طریـع دزدی و چپـاو  آشـکار ی اسـتعمار علنـی،  یغما برود. چنـین بررـوردی در دوره

ی اسـتعمار پنهـان، از طریـع علـوم انسـانِی کـاربردی و بـا  کشورها محقع شـده و در دوره
المللـی رخ داده  هـای جهـانی و بین کردن ارالق رذیله در حعاریف، حکالیف و حطبیع حروریزه
 است.

قدرا غربی با حروری حولید « گیری جهت»که جمهوری اسالمی در سطح  لذا با وجود آن
ی سیاسـت پردارتـه، امـا ایـن  در عرصه مادیو مفاسد آن درگیر شده و به مقابله با عدالت 

ی نظـام حضـور پیـدا کـرده اسـت. زیـرا محصـوِ  ادبیـاا «سـارتارها»فرهنگ در سـطح 
ی آن  محدود شده و سطح استضـائه« فردی»حخصصی حوزه به اعتقاداا و ارالق و احکاِم 

ارحقـاء نیافتـه و حتـی حعیـین « حمدن، حکومت و امت»حفّقه در احکاِم از قرآن و روایاا، به 
ی این رـأل،  نیز در دستور کار آن قرار ندارد. در نتیجه« گروه، صنف و جامعه»حکلیف برای 

گیرنـد کـه ایـن امـر،  ی سیاسـی را بـه دسـت می علوم دانشگاهی هستند که مدیریت عرصه
ی انقالبـی ایـران نـدارد.  غربـی در جامعـه حاصلی جز جریان مفاسد حروری حولیـد قـدرا

رفـت از  اسـت و بـرای برون« اضطرار علمی»بنابراین نظام مقدس جمهوری اسالمی دچار 
این وضا، عقالنیِت حفقه باید به مقابله با عقالنیت مدرنیته بپردازد که در این راستا مباحـث 

مبنـایی بـرای طـرح ایـن الهاشـمی،  الله سـیدمنیرالدین حسینی پژوهشی مرحوم عالمه آیت
 سلسله بحث قرار گرفته است.

، شناسی آن چهاردهه گذشته و آسیبدر  «ساالری دینی مردم»تبیین تجربه  .7

 ضرورت مهندسی جدید در تئوری تولید قدرت و ساختارهای آن مبیّن

ایـران  ملـتی  شناسی، وحدا کلمـه در این زمینه باید حوجه داشت که در سطح جامعه
حو  محور اسالم شک  گرفته و در سطح حاکمیت، دموکراسی و مشارکت عمومی پذیرفتـه 

؛ یعنی مردم رواهان زندگی ححت لوای قرآن و به اسالم مقّید گردیده است آرای مردمو شده 
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احزاب پا از پیـروزی انقـالب اسـالمی، بـه  ارالق ححزب و لذا احکام نورانی آن هستند.
ی از کلـاند که نه بـه طـور  هایی پدید آمده ها و جناح اند بلکه جبهه ر نیافتهنحو واقعی استقرا

اساسی، ُبریده از فرهنـگ مـذهح هسـتند. از  صورا بهاند و نه  انفکاک یافته ححزبفرهنگ 
با حضرا امام و یاران ایشـان در  اداره کشوردر  مادیرو، گرچه درگیری هواداران حکام   این

امام و حذف مخالفین پایان یافـت  ی سیاسِی رط   با غلبهدو سه ساابتدای پیروزی، پا از 
ی عمـ   الزاماا رود را در صـحنه« مادیحکام  »شناسی فرهنگی،  فقدان آسیح دلی  بهاما 

ها لزومًا به معنای اعتقـاد نظـرِی یـک جنـاح بـه  بندی بر نظام ححمی  کرد؛ گرچه این صف
ن نباشد. لذا چال  بین ادبیاا حـوزه و ادبیـاا و انحال  انقالب اسالمی در آ مادیحکام  

یـا « روحانیت و مجمـا روحـانیون  جامعه»سیاست، با عناوینی مانند ی  دانشگاه در عرصه
حداوم یافت. به عبارا دیگر حروری حولید قدرا غربی و کیفیـت « طلح گرا و اصالح اصو »

ر ارالقـی رـود را بـه همـراه نارواه آثا ، رواهآرای عمومیآوری  متداو  در جهان برای جما
دهد. پا هرچند پذیرش اسـالم  دارد و نزاع بر سر قدرا را به متن جامعه و مردم حسّری می

ی مـا، ایـن آثـار سـوء را  ایـران و جریـان آن در جامعـه ملتناب و فرهنگ مذهح از سوی 
ار ارائـه نشـود، حکـر ححزبدهد، اما اگر جایگزینی برای فرهنگ  نسبی کاه  می صورا به

 مـادیهـای  با حکیه به روش آرای عمومیی  ـ که هدف آن، مصادره 55ی  حوادثی مانند فتنه
 ، نظام را در معرض رطراا سهمگینی قرار رواهد داد.مدابود ـ در دراز
، موجـح حاکمّیـت فرهنـگ آرای عمـومینهادی برای ارـذ  عنوان به« ححزب»در واقا 

شـود و ایـن در حـالی اسـت کـه نظـام  می اداره کشورمدرنیته و ادبیاا دانشگاه بر شروناا 
های علمیه  داری نیز حوزه و متکّف  دین و دین مسنو اسالمی به دنبا  حاکمیت دین است و 

یت امـور مسـنولپا از حشکی  نظام جمهوری اسـالمی، نیز و روحانیت هستند. البته مردم 
الشرائط در رآس قـوای  ک فقیه جامای عنوان بهدانند زیرا رهبری  کشور را متوّجه روحانیت می

ی قـدرا، ارزیـابی التـزام عملـی آنـان بـه  ورود عناصر بـه عرصـه شرطگانه قرار دارد و  سه
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جمهوری اسالمی و والیت فقیه حوسـط شـورای نگهبـان اسـت و بـررالف دیگـر جوامـا، 
 هـا در حـالی ی این عضویت در احزاب درالتی در حعیین صالحیت کاندیداها نـدارد. همـه

کردگان دانشـگاه و بـر  ها در سطح سارتارها حوسط ححصی  گیری  است که در عم ، حصمیم
شود و معضـالا و عـوارِض ناشـی از ناکارآمـدی ایـن نـوع  انجام می کاربردیمبنای علوم 

گردد. بـرای  ی انقالبی و مذهبی، به روحانیت و رهبری منتسح می حصمیماا در یک جامعه
ی شـهواا و ارـالق رذیلـه در سـبک  ثر سارتارهای حولید کننـدهرفا این ناهنجاری که بر ا

رـانواده، »آید، بایـد در دوران انتقـا  سـارتارهای نـوینی بـر مبنـای  زندگی غربی پدید می
 طراحی کرد که مباحث مربوط به رانواده و مدرسه قباًل بیان شد.« مدرسه و مسجد

پایگاه تئوری قدرت  وانعن به رهبری( نهاد ها، جد، مصلیا)مس شبکه معنویت .1

 در غرب اح ابشبکه  و جایگ یندر نظام اسالمی 

گرچه در سبک زندگی غربـی، احـزاب دارای نقـ  اساسـی در حولیـد قـدرا و حوزیـا 
نهاد و حشـّک  معنـوی و »یک  عنوان بههستند، اما آنچه  آرای عمومیآوری  ارتیاراا و جما

اسـت کـه در صـورا پـذیرش « مسـجد» ایران جریان دارد، نهـاد ملتدر زندگی « مردمی
 بر 1گیرد. جماعت حوسط اهالی مح ، نماز جماعت در آن شک  می وصف عدالت برای امام

را  جامعه اسالمیی قیام بر ضد رژیم طاغوا و ایجاد  همین اساس، مساجد بودند که ریشه
ن وهفت سا  گذشته در استقرار حاکمیـت دینـی و حفاظـت از آ شک  دادند و هم طّی سی

اند و هم باید در دوران گذار به نهادی برای جلح مشارکت عمومی در  نق  اساسی ایفا کرده
اسـالمی  حمـدنمدیریت کشور حبدی  شوند و هم در وضا مطلوب باید رکنـی بـرای ححقـع 

مرکـز حولیـد قـدرا  عنـوان بـهمسـاجد « حمدن، حاکمیت، امت»باشند. یعنی در سه سطح 
ردای متعا  و معنویت و جریان شوند زیرا قدرا در دستگاه ایمان به ارحباط با  محسوب می

                                                           
 عنوان بـهمطالبی پیرامون مسجد  (9( و همین فص  )گفتار او ، عنوان 6/9، عنوان 5در فص  دوم )گفتار  .6

 بیان شد.« ی معنویت شبکه»یکی از ارکاِن 
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شناسـِی  ی جامعه شود. یعنـی در فلسـفه حعریف می« قوه اال بالله العلی العظیمالحو  و ال»
زیـا ها حو شـود و سـپا بـین انسـان الهی کسح می نظام والیت ابتدائًا از قوهالهی، حو  و 

در طبعیـت حبـدی  شـود. امـا در دسـتگاه  حصرفی سوم، به مبنایی برای  گردد حا در رحبه می
یابد، مبنای اصلی بـرای  در طبیعت و منابا که در حکنولوژی ظهور و بروز می حصرف، مادی

دهـد و سـپا  حغییـر می عیت از حکنیـککسح قدرا است و این امر، روابط انسانی را به حب
 سازد. کند و آن را در جامعه منزوی می تعا  را نفی میرابطه با ردای م

در دوران انتقـا ، بایـد « مشـارکت عمـومی»بـا « حاکمیـت دیـن»شدِن  لذا برای همراه
ها انجام پذیرد و ارتیاراا نیـز  هحلبر اساس محوریت مساجد در م آرای عمومیآوری  جما

یت کنند. یعنی همانند ایجاد نولمس، قبو  اداره کشوربه همین نهاد سپرده شود و مساجد در 
ی دفــاعی و امنیتــی، یــک نهــاد جدیــد نیــز بــرای انجــام  نهــاد ســپاه پاســداران در عرصــه

ی سیاسی شک  بگیرد حا سارتارهای قـدرا بـه سـمت آن  های انقالبی در عرصه مأموریت
دهی شود و از این طریع، فضا برای حضور عناصر معتقد به ادبیاا انقالب )مخالفین  جهت

 ( در حاکمیت فراهم گردد.مادیبا اص  قرارگرفتن حکام  

 از طریهق غیرمستقیم در شهبکه معنویهت    صورت بهآوری آراء  احتمال اول: جمع .4/1

 و تعمیم تنفیذ رهبریائمه جمعه و جماعات توسط مردم  انتخاب

آوری آراء  بر این اساس، یک احتما  برای طراحی دوران انتقا  آن است که به جای جما
بــر اســاس ســارتارهای دموکراســی غربــی، از الگــویی مشــابه بــا دموکراســی شــرقی )آراء 

 رـاصغیرمستقیم( استفاده شود. ویژگی دموکراسی شرقی به نحوی بود کـه در آن، قشـری 
کردند و به همین دلی ، انتخابـاا و ارـذ  دست پیدا می یعنی کارگران و کشاورزان به قدرا

شـد و نماینـدگان کـارگران در  های کـارگری و کشـاورزی برگـزار می آراء در حناسح با محیط
دادند. این روند در دو یا سه  ای را حشکی  می های مختلف، مجالا استانی و منطقه کاررانه

ان منتخبان مجالا و شوراهای شـهری و یافت حا اعضای مجلا مرکزی از می الیه حداوم می
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نمایندگان نهایی رلع، رؤسـای قـوا را انتخـاب  عنوان بهاستانی برگزیده شوند و با رآی رود 
 کنند.

با حکیه بـه مسـاجد بـه حغییـر در سـارتارهای  در دوران گذار حوان مشابه با این روند، می
 یدر حـوزه و ارحقـا ححو مبادرا کرد و همزمان با  آرای عمومیآوری  سیاسی و روند جما

را بـه  ائمـه جماعـاا، انتخـاب حمدنسطح پرورش عناصر حوزوی متناسح با حاکمیت و 
یت آنـان را از طـرف دسـتگاه مسنول، حکم «حنفیذ»گذاشت و سپا با حعمیِم  آرای عمومی

و رادیـو و  ،  اقتصادهای وقفی در بخ )بنگاه« ُررد»رهبری حأیید نمود حا مدیریت در سطح 
ه بـه مسـاجد و امامـان جماعـت حلـربرگزاری مردمی در بخ  فرهنگ( در هر منطقـه و م

از میـان رـود اشخاصـی را بـرای نماینـدگی  ائمـه جماعـاای بعد،  سپرده شود. در مرحله
مجلا مرکزی، گـزین   یاعضا عنوان بهکنند حا آنان  در منطقه و استان انتخاب می فقیه ولی

گیرند و همگی در همـاهنگی بـا مـدیریت در  عهده بهرا « سارتارها»وا و مدیریت رؤسای ق
ی دستگاه رهبری است، عم  کنند. در این صورا، ارتیاراا به  که بر عهده« جهت»سطح 
ها و نمازهای جمعه و دستگاه رهبری( واگـذار مصالی معنویت )متشّک  از مساجد،  شبکه

، وارد مـادیادبیاا حوزه و مخـالف بـا محوریـت حکامـ  شود حا قشر انقالبی و آشنا به  می
هـای  شده و و نسبت به آن پاسـخگو باشـند و حوزه« ُررد، کالن و حوسعه»سطوح مدیریِت 

د قدرا یت در نظام اسالمی و درگیری با حروری حولیمسنولی قبو   علمیه حدریجًا وارد عرصه
ی جنگ فرهنگی و اقتصادی  جبهه حوزه به سرداران و ثروا و اطالع شوند و طالب و فضال

 حبدی  گردند.
و جماعـاا پـا بـه  ائمـه جمعـهگونه که در دوران دفـاع مقـّدس اگـر روحانیـت و  همان

های  گذاشتند، عموم مردم و اقشار مختلف نیز دسـت بـه آن فـداکاری های جنگ نمی جبهه
صـد شـهدای در 32کند کـه بـی  از  زدند. لذا برری آمارهای حکایت از آن می بزرگ نمی

روحانیـت و  مهـمانـد کـه ایـن عـدد، نقـ   یافتگان مساجد بوده جنگ ححمیلی از پرورش
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 مثابـه بهو جماعاا  ائمه جمعهدهد. یعنی در آن دوران،  مساجد در دفاع مقّدس را نشان می
حضور داشـتند و نقـ   اداره کشوری میدان  کردند و در میانه بازوان دستگاه رهبری عم  می

ها به امور پشتیبانی و لجسـتیک محـدود  ها و فرمانداری سیک مانند استاندارینهادهای کال
شده بود. اما امـروزه و بـا غفلـت از جنـگ فرهنگـی و اقتصـادی کـه نظـام اسـالمی بـا آن 

ها  روست، وحدا اقوام و حوزیا قـدرا در دارـ  حوسـط وزارا کشـور و اسـتانداری هروب
کنـد و  ی مشابه با دوران دفاع مقدس را ایجـاد میشود. لذا این پیشنهاد، وضعیت مدیریت می

ائمـه ی معنویـت و  با سلح ارتیاراا کالن از استانداران، حوزیا قدرا را بر اسـاس شـبکه
های نماز جمعـه و بیـان  به رطبه ز اکتفارا ا شبکه معنویتکند و نق   ساماندهی می جمعه

دهد حا ماهیـت  می سارتارها ارحقاه حضور در مدیریت احکام و اعتقاداا و ارالق فردی، ب
مشارکت عمومی و دموکراسی در کشور حغییـر پیـدا کنـد. همچنـین گفتـه شـد کـه امـروزه 

شود و  های موجود به روحانیت و رهبری و عناصر انقالبی منتسح می مشکالا و ناهنجاری
صـر حوسـط ادبیـاا دانشـگاه و عنا ،ی سـارتارها گیری درباره این در حالی است که حصمیم

پذیرد. لذا یکی دیگر از آثار مثبت پیشنهاد فوق، آن اسـت کـه  ی آن صورا می یافته پرورش
شـوند، در عمـ  نیـز  کشـور شـنارته می مسـنو  عنوان بـههمان قشری که از سـوی مـردم 

 حوانند نسبت به آن پاسخگو باشند. گیرند و می می عهده بهیت سارتارها را مسنول

آوری  عیین صالحیت کاندیداها به شبکه معنویت و جمهع احتمال دوم: واگذاری ت .2/1

 مستقیم صورت به آرای مردم

اما احتما  دیگر آن است که برای ررو  از وضا موجـود، از الگـوی مشـارکت شـرقی 
 صـورا به آرای مـردمآوری  استفاده نشود و فعاًل حغییری در شک  دموکراسی غربـی و جمـا

رای گزین  کاندیداها و معرفی آنها به مردم کـه حوسـط مستقیم پدید نیاید بلکه روند فعلی ب
ی مساجد گذاشته شـود حـا ایـن نهـاد معنـوی و مردمـی،  عهده بهپذیرد،  احزاب صورا می

مسـتقیم مـردم قـرار  یرا در معـرض آرای مقّننه و مجریه  قوهعناصر مناسح برای حضور در 
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ی نـدارد و حنهـا راصو شرط  نام کاندیداها قید دهد. در این صورا، وضعیت فعلی که ثبت
هـای نظـارا بـه بررسـی صـالحیت داوطلبـان  ترهای اجرایـی و هی ترنام، هی ز ثبتپا ا

که اشخاص برای حضور در انتخابـاا داوطلـح  کند. یعنی به جای آن پردازند، حغییر می می
 یـأا امنـاء وو َه  ائمه جماعـااطلبی قرار بگیرند،  ی ریاست شوند و در معرض ُرلع رذیله

های مکتـح  های بسیج و سایر عناصر فعا  در مساجد، کسانی را که برای ححقع ایـده پایگاه
ی انتخابـاا دعـوا نماینـد.  بینند، انتخاب کنند و از آنها برای ورود بـه عرصـه مناسح می

های پا از پیروزی انقالب، موارد قاب  حوجهی وجود داشته کـه  گونه که در طو  سا  همان
کردند که در انتخاباا حضور پیـدا  صر بلندپایه از برری افراد دررواست میها یا عنا حشّک 

کنند و اجازه دهند حا نام آنها در لیست پیشنهادی آن حشّک  برای انتخاباا قرار بگیرد. همین 
ی معنویت انجام شود و به جای طـرح ایـن دررواسـت حوسـط  رفتار ارالقی باید در شبکه

 ها صورا پذیرد.مصالمحوریت مساجد و  های سیاسی، این کار با حشک 
جماعــت مســجد از طریــع آرای عمــومی، او بــا مــدیریت  یعنــی پــا از انتخــاب امام

حشکیالحی و در گفتگو و حعام  با اعضای هیأا امناء و بسیجیان و فعالین فرهنگی و ... ـ که 
از میـان  از اهالی مسجد و سطح ارالقی و علمی آنان باربرند ـ به گزین  عناصر مناسـح

کند و کسـانی  اهالی مسجد و دررواست از آنان برای کاندیداحوری در انتخاباا مبادرا می
کاندیـدای انتخابـاا معرفـی  عنوان بـهکه این دررواست را بپذیرند، حوسـط مسـاجد شـهر 

دار رواهنـد  شوند. لذا مساجد همانند مدارس و اداراا و...، نهادی رسمی و شناسـنامه می
نام انتخابـاا عمـاًل  پردازند حا ثبت رسی کاندیداهای انتخاباحی و معرفی آنان میبود که به بر

شده شام  حعداد زیادی شوند و لذا  در مساجد واقا شود. البته ممکن است اشخاص معرفی
فقیـه  و نماینـدگی ولی ائمه جمعهها و مصالشده حوسط مساجد باید به  لیست عناصر معرفی

انـد ـ ارائـه  در هر استان ـ که رود حوسط مردم انتخاب شده و مورد حنفیذ رهبـری قـرار گرفته
گردد حا با بررسی مجّدد برای گزین  افراد کارآمدحر، فهرست نهایی کاندیداهای انتخابـاا 
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نتخاباا مشخص شود. در نتیجه، فعالیت نهادهای دولتی و حاکمیتی به نظارا بر صّحت ا
ی حعیـین صـالحیت داوطلبـان  آنـان در عرصـه وظایفو حأیید سالمت آن محدود شده و از 

گردد؛ همچنان که حبلیغاا  ها محّو  میمصالشود و مدیریت این امر به مساجد و  کاسته می
دهـد زیـرا  انتخاباحی در شک  فعلی آن، حا حدودی زیادی موضوعیت رـود را از دسـت می

ی در حلـر انتخاباا، با حکیه بر شنارت عمـومی نسـبت بـه عناصـر مکاندیداهای حاضر د
 اند. شده معینمساجد 

شهبکه معنویهت از    درجمههوری   مکانی م تعیین صالحیت کاندیداهای ریاست .4/2/1

 )پایتخت( به مرک  شبکه ها( )استان ها مصلی

جمهوری  تای در انتخاباا ریاس مرحله حک صورا بهحواند  ای می همین رونِد دو مرحله
ها و  و جماعـاا در هـر اسـتان پـا از انجـام مشـاوره ائمـه جمعـهنیز دنبا  شـود؛ یعنـی 

گیـری در شـورای  حزبی و طرح مسأله با مـردم و رآی های درون های مشابه با فعالیت رایزنی
کننـد.  استانی، دو یا سه نفر را از سوی استان متبوع رود برای حصّدی این منصح معرفی می

)یا  ائمه جمعهه رهبری یا نهادهایی مانند شورای نگهبان، شورای سیاستگذاری سپا دستگا
ی معنویت را بپذیرد و با این موضـوع  یت و مدیریِت شبکهمسنولهر نهادی که حاضر است 

کاندیدای  عنوان بهشده، چند نفر را  در حمامی ابعاد آن درگیر شود( از میان دهها عنصر معرفی
و انتخـاب مسـتقیم مـردم قـرار  آرای عمـومیند حا این افراد در معرض گزین انتخاباحی بر می

 بگیرند.

و شهبکه معنویهت    مح بی بهه مکهانی    متئوری تولید قدرت از مکانی  تغییر در .7/1

 های آن کنترل آسیب چگونگی

چنین روندی باعث رواهد شد حا باندهای قدرا و ثروا برای »ممکن است گفته شود: 
بنـدی در آنهـا روی  مسجدسازی و یـارگیری از میـان مسـاجد و جناح حفظ جایگاه رود به

ی معنویـت  اما در پاسخ باید گفت که در وضعیت موجود، ارحباط مساجد و شبکه« بیاورند.
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ی سیاسی کشور بسیار ضعیف است که این امر عماًل به سکوالریسم منجر رواهد  با عرصه
ی  مساجد و پتانسی  معنوی آنها بـه صـحنه شد. لذا برای جلوگیری از این رطر بزرگ، ورود

قدرا در کشور و حعمیع مشارکت عمومی بر مبنای دین، امری ضروری است؛ گرچـه ایـن 
ها را بـه دنبـا  داشـته باشـد. پـا بایـد بـه حـدریج و از طریـع قـانون و  امر بررـی آسـیح

 دلی  بهصرفًا  که جامعه، چنان عوارضی را کنتر  کرد و نه این ارحقای ظرفیتسازی و  فرهنگ
کـه مزّیـت ایـن  ایجاد برری عوارض از این ضرورا اساسی دسـت کشـید. عـالوه بـر این

ی قدرا و طراحی یک حزب حقیقتًا  پیشنهاد، ایجاد بستر برای حضور عموم مردم در عرصه
هـای کـالن در  را ـ که ناشی از گـردش ثروا ححزبمردمی است که نه حنها مفاسد فرهنگ 

ی ارروی و معنوِی موجود در آن ـ کـه از  آورد، بلکه انگیزه احزاب است ـ به دنبا  رود نمی
های جنـاحی را بـه  گیرد ـ انگیزه فرهنگ عبادا و مسجد و ارحباط با ردای متعا  نشأا می
اری از آن مفاسد را از بین برده و حاشیه رواهد برد و به منافا مردم اصالت رواهد داد و بسی

شـدن کاندیـداحوری بـه حقاضـای مسـاجد از  کـه منوط یا به حداق  رواهد رسـاند. همچنان
آرای آوری  طلبی و حـرص بـه قـدرا و جمـا ، ریاستائمه جمعهاشخاص و حأیید از سوی 

 های کالن را حا حّد زیادی کاه  رواهد داد. با صرف پو  و هزینه مردم

داخلی  مسؤولیت سیاستپذیرفتن  برای «شبکه معنویت» فعلیِ ظرفیت بررسی .1/1

 در نظام دینی

بنابراین و برای پیروزی در جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی، ایجاد انسجام ملی در دار  
رساندن حمامی اقشار بـر ایـن مبنـا یـک امـر ضـروری اسـت. در چنـین  کشور و به وحدا

و مسجد به مرکز حرکت حبدی  نشود، چه قشری یا چه  ای اگر روحانیت به میدان نیاید عرصه
نهادی حاضر رواهد شد به جنگ دالر و حکنولوژی و... بـرود؟! اگـر فتـوای دینـی و حکـم 
اعتقادی از سوی مرجعیت و روحانیت صادر نشود و ضرورا ححو  در سبک زندگی حنها به 

بـه ایـن معرکـه رواهـد  ای پـا امور عرفی و عقالیی ارجاع شود، چه کسی و بـا چـه انگیـزه
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والله مرحکح کبیـره »گذاشت؟! در زمان نهضت اسالمی نیز فریاد امام رمینی )ره( مبنی بر 
بود که باعث رروش مردم و فداکاری مالی و جانی آنان شـد. در « است هر کا فریاد نزند

ارحبـاط  واقا جامعه دینی حنها زمانی به حرکت در رواهد آمد که منشأ رفتار رود را در دین و
 با ردای متعا  و دستگاه الهی پیدا کند.

در نتیجه، برای ورود به جنگ فرهنگی و اقتصادی و مدیریت موّفع آن در جهـت بقـاء و 
گونه  حداوم انقالب اسالمی، باید حروری حولید قدرا و حوزیا ارتیاراا را متحو  کرد؛ همان

دفـاعی و امنیتـی، ارتیـاراا ی سیاسـی و  که حضرا امام برای پیشبرد انقـالب در عرصـه
نهادسـازی و حأسـیا نهادهـای  ی این ارتیـاراا بوسـیلهجدیدی را کسح کرده و به حوزیا 

. اما ارتیاراا الزم برای رویکرد جدید باید از نهادسازی عبـور کـرده و بـه پردارتانقالبی 
دوران انتقا   سارتارسازی و مدیریت سارتارها ارحقا پیدا کند. البته موضوع ارتیاراحی که در

شود، مقاومـت در برابـر دشـمن و درگیـری  به مساجد و ائمه جمعه و جماعاا حفویض می
فرهنگی و اقتصادی با سبک زندگی غربی است اما این ارتیاراا در وضا مطلوب، ناظر بـه 

ـر ی معنویت رواهد بود و در شبکهسطح عباداا  یریزی برای ارحقا ی احکام و برنامه اقامه  ب
 صورا سیستماحیک انجام رواهد شد. طع جدید، گردش امور معنوی پیچیده شده و بهاساس من

محهور   عنهوان  بهه . تثبیت و توسعه محور مقاومت برای ایجاد امنیت پایهدار،  5

 سیاست خارجی

از سوی دیگر باید حوجه داشت که حعریف عینـی و واقعـی از وضـعیت نظـام جمهـوری 
شکی  محور مقاومـت بـا همکـاری کشـورهایی ی سیاست رارجی، به ح اسالمی در عرصه

گردد و قدرا این محور حا جایی گسـترش یافتـه  مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و... باز می
المللی به رود جذب کرده و ایـن کشـور را بـه  یک قدرا جهانی و بین عنوان بهکه روسیه را 

ای سیاسی و سپا امنیتی ه این نتیجه رسانده که هماهنگی با محور مقاومت و صرف هزینه
ای که قدرا نظام  کند. لذا نقطه و نظامی در این مسیر، قدرا و نفا بیشتری را نصیح آن می
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زند، محور مقاومت است که باید آن را حثبیت کـرد و  اسالمی را در سیاست رارجی رقم می
ی طلب گسترش داد. البته ضرورا حثبیت این محور، ناشی از سیاسـت کشورگشـایی و جنـگ

حـع بـر سراسـر جهـان در عصـر ظهـور   کلمه ی ی حاریخ، غلبه نیست زیرا بر اساس فلسفه
ی مقاومت حنها با هـدف  شود. لذا استراحژی حثبیت جبهه محقع می )عج(عصر حضرا ولی

کردن دشمن از حداوم فشار سیاسی و امنیتی و دفاعی بر نظام اسالمی و دور کردن این  مأیوس
چرا که نظام کفر ذاحًا دسـتگاه ایمـان را بـر  شود. گیری می نوع حهدیداا از مرزهای کشور پی

ای که  ی معنوی آن است؛ جاذبه امکان به دنبا  مقابله با جاذبهحابد و همواره و حا سر حّد  نمی
ها و مقـدوراا آنهـا از معـرض چپـاو  و غـارا کّفـار و ظـالمین و  امتموجح دور شدن 

جمهور جدید امریکا از  شود. لذا انتقاد رییا ها بر محور دستگاه ایمان می شدن انسان جما
دلسوزی  دلی  به، ایاالا متحده قبلی های تحریلیون دالری برای جنگ حوسط دول 1ی  هزینه

ی مقاومـت  هایی است کـه امریکـا از جبهـه برای مردم کشورش نیست بلکه ناشی از ضربه
 ها نیافته است. دریافت کرده و راهی برای رالصی از آن چال 

کردن دشمن نباید بـه  گونه که در مباحث پیشین بیان شد، مقاومت برای مأیوس اما همان
ی سیاسی و امنیتی و دفاعی محدود شود بلکه باید به بخ  فرهنگی و اقتصادی نیز ها عرصه

های فرهنگی و اقتصادی دشمن محافظت شود.  ابر هجمهرحسّری یابد و از نظام اسالمی در ب
در همین راستا گفته شد که استفاده از حکنولوژی برحر در الگوی مصرف عمومی باید متوقف 

ی عمـوم اسـت در کشـور  آوری کـه مـورد اسـتفاده وجـود از فـّن شده و به جای آن، سطح م
سازی شود. این به معنای طرح استراحژی جدیـد بـرای حکنولـوژی و اعـالم اسـتغناء از  بومی

کند و بـا ایجـاد نگرانـی در  رار  در بخ  علمی است که نظام علمی کشور را دگرگون می
آورد.  علمـی را پدیـد مـی دشمن نسبت به چیستی و چگونگی مسـیر نـوین، یـک درگیـری

ی  های جهـان در عرصـه همچنین الزم است همانند عدم حبعیت نظام اسـالمی از ابرقـدرا
ی دالر و یورو رار  شـود کـه ایـن هـدف  نیز از سلطه ملیپو   عنوان بهریا  باید سیاسی، 
 درگیری اقتصادی را به همراه رواهد داشت. قطعااساسی 



15 
در تئوری تولید قدرت « جغرافیای سیاسی کشورها»تحلیل از 

غربی و کیفیت تغییر جهت حاکم بر آن از طریق شبکه معنویت در 
 دوران گذار

جریان پرستش خدای متعال در تئوری تولید قدرت اسالمی از طریق شهبکه   .4

 رهبری( نهاد ،ها جد، مصلیا)مس معنویت

هدف اساسی در بخ  سیاسی این است که حولیـد قـدرا بـه طبع حوضیحاا گذشته، 
ی مذهح نیز پرست  ردای متعـا  و ارحبـاط بـا او و کسـح  دست مذهح بیفتد و شارصه

ها اسـت.  کردن ارحباط بین انسان و یاری و نصرا از دستگاه الهی برای هماهنگ قوهحو  و 
ا در این دنیا ـ که موضوع آن هـدایت اسـت ـ اصـالح شـود، ه هنگامی که ارحباط بین انسان

در طبیعت نیز به نحو متعاد  و هماهنگ محقع رواهد شد. لذا مدیریت این رونـد  حصرف
شـود.  مرکز ارحباط با ردای متعـا  شـنارته می عنوان بهی نهاد مسجد باشد که  عهده بهباید 

ی  شـبکه»ریزی در جمهـوری اسـالمی  البته در وضا مطلوب، موضـوع مـدیریت و برنامـه
قرار رواهد گرفت و نق  مسـجد در آن دوران، در ایـن « ی احکام معنویت، عبادا و اقامه

د و در نهاد مسجد بـرای رـرو  از وضـا موجـو وظایفچارچوب حعریف رواهد شد. اما 
 دوران انتقا ، شکلی متفاوا رواهد داشت.
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جغرافیهای  »گیری بافت نمایندگان در مجالس غربهی بهه تبهع     کیفیت شکل .2

 در سبک زندگی غربی« سیاسی مادی

آرای باید حوجه داشت کـه در حرـوری قـدرا غربـی و در وضـا موجـود،  از سوی دیگر
ی  قوهیه و حعیین نمایندگان مردم در ی مجر قوهمستقیم برای انتخاب رئیا  صورا به عمومی

اند و یـک حـّع رآی  ی شهروندان در این عرصه مسـاوی شود و در ظاهر، همه مقّننه ارذ می
گونه  زند. یعنی این آن در بافت آراء، واقعیت دیگری را رقم می حأثیردارند اما بافت جمعیت و 
لـا باشـند بلکـه حعـداد ها دارای حعـداد کرسـی مسـاوی در مج نیست که هر یک از استان

شـود و لـذا شـهری هماننـد  می معینها  نمایندگان به حبا حمرکز جمعیت در شهرها و استان
حهران دارای سی کرسی در مجلا است. در واقا ارتالف در میزان حمرکز جمعیت شـهرها، 

ی آن،  شـود کـه در نتیجـه موجح ارتالف در حعداد نمایندگان شهرها نسبت به یکـدیگر می
شــهرها دارای نماینــدگان بیشــتری در مجلــا رواهنــد بــود و بــا قــدرا  خــت و کالنپایت

منـدی بـاالحری از امکانـاا  گیری رواهنـد کـرد و بهره حری، مطالباا شهر رود را پی افزون
کند  قابلیت طرح پیدا می مهمکشور نصیح آنان رواهد شد. در چنین چارچوبی، این سنا  

ی مقّننه می شود ـ چیست و چگونه  قوهدرا بیشتر در حمرکز جمعیت ـ که موجح ق علتکه 
حواند میزان  شود که آیا وزراا کشور نمی هایی از این دست مطرح می آید؟ یا پرس  پدید می

ها  حقریبًا مساوی در استان صورا بهسکونت در شهرها را به نحوی مدیریت کند که جمعیت 
رغم جمعیت بیشتر  شکلی حنظیم کرد که علی حوان قوانین انتخاباحی را به حقسیم شود؟ یا نمی

 ها با هم مساوی باشند؟ ی استان در برری شهرها، حعداد نمایندگان همه
در پاسخ به این سوا  باید گفت که حمرکز و پراکندگی جمعیت در دوران قب  از رنسانا، 

رسی به آب ای که موقعیت بهتری برای دست به منابا طبیعی وابسته بوده است. یعنی هر منطقه
 حـ ریز داشـته، بـه م های حاصـ  های بزرگ و زمین مناسح، هوای روب، مراحا و جنگ 

شـده اسـت. امـا پـا از  ها و اقـوام و نژادهـا حبـدی  می سکونت حعدادی بیشتری از انسـان
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گـردد و حـأمین امکانـاا رفـاهی  رنسانا، حمرکز جمعیت به رفاه و امکاناا مـدرن بـاز می
بیشـتر در  حصـرفیه و علـم و حکنولـوژی اسـت کـه موجـح قـدرا وابسته به گردش سرما

ها که موضوعیتی در حیـاا  شود. در نتیجه، بسیاری از سرزمین استحصا  منابا طبیعی می
ریز کـه  اند؛ هماننـد منـاطع نفـت حبدی  شـده« منابا طبیعی اجتماعی»اند، به  بشر نداشته
هـا و  آورانه بوده و از قبی  میوه تماعی و فّن برداری از آنها ناشی از دستاوردهای اج امکان بهره

ی، راصـآماده در طبیعت وجود دارند و بدون ابزار  صورا بههای گوناگون نیست که  سبزی
 قاب  استفاده هستند.

استراتژی تولید  ی ازتابع ،«پراکندگی بافت جمعیت» و« جغرافیای سیاسی مادی» .4/2

 در سبک زندگی غربی ثروت و ارتقاء س   تکنولوژی و رفاه

بنابراین بافت جمعیت و حمرکز آن حابا این است که ثروا و منابا اجتماعی و حکنولوژی 
مثا ،  عنوان بهدهند ـ در چه مناطقی استقرار پیدا کنند.  ـ که رفاه و زندگی مدرن را شک  می

رت با اکتشاف یک میـدان نفتـی نیـروی انسـانی و ابـزار الزم بـرای اسـتخرا  نفـت و سـا
رّطه بد آب و  شود و آن منطقه حتی اگر پاالیشگاه و پتروشیمی و... به آن سرزمین گسی  می

ی برای سکونت و حمرکز حلآوری به م مانند عسلویه باشد، با حکیه به قدرا علم و فّن  هوایی
ی بـانکی و  گردد. همچنین در مباحث پیشین بـه نقـ  سـرمایه و شـبکه جمعیت حبدی  می

ی  حجارا در ایجاد حمرکز جمعیت اشاره و روشن شـد هـر شـهری کـه بهـره الگوی حولید و
ها داشته باشد، جمعیت باالحری را به رود جذب رواهد کرد و لذا  بیشتری از این زیرسارت

ی بیشتری در مجلا رواهد داشت. عالوه بر این، نمایندگاِن چنین شـهرهایی  حعداد نماینده
گیرند و با حکیه بـه قـدرا شـهر رـود در حولیـد و  رار میاز نظر کیفی نیز در سطح باالحری ق

های کلیـدی در  کنند و ُپسـت ی مقّننه پیدا می قوهی نفوذ بیشتری در  حجارا و سرمایه، دامنه
 آورند. پارلمان را به دست می
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جغرافیهای  » ، تهابعی از های درون ح بی در تئوری تولید قهدرت غربهی   گ ینش .2/2

 «شهرها کالندر تمرک  »و  «جمعیتیکندگی بافت اپر»و « مادی

دهد که جغرافیای سیاسِی یک کشور چگونه شک   نکاا فوق، این واقعیت را حوضیح می
ی مجریـه و  قـوهی در حمرکز جمعیت، کیفیت جلح رآی مردم و حشـکی  حأثیرگیرد و چه  می

ا مقّننه دارد. همین چارچوب است که حقسیماا کشـوری و اسـتانی و شـهری و روسـتایی ر
شده حوسط شهرداری و دولت )آب،  کند و مناطع هر شهر را بر اساس ردماا ارائه می معین

برق، گاز، زمین شهری، فضای سـبز، مدرسـه، درمانگـاه، مجـّوز سـارت و...( مشـخص 
ی شهرداری به شـهروندان ارائـه  نماید. روشن است که کیفیت ردماحی که در هر منطقه می
تصاب شهردار برای بررـی منـاطع، بـدون همـاهنگی بـا شود، همسان نیست و حتی ان می
ی یـک بانـک کـه در بخـ  مرّفـه و  گونه که ریاست شعبه شود؛ همان نمی میسرنفوذان  ذی

ی ردماا در  گردد. در واقا کیفیت ارائه ثروحمند شهر قرار گرفته، به هر شخصی محّو  نمی
انـد و لـذا  دسـت آوردهشهرها وابسته به قدرا رریـدی اسـت کـه سـاکنان هـر منطقـه بـه 

اصطالحاحی مانند شما  شهر و جنـوب شـهر یـا منـاطع مرّفـه و منـاطع فقیرنشـین شـک  
و حع مساوی همگان برای اندارتن یـک  آرای عمومیآوری  گیرد. پا دموکراسی، جما می

شنارتی است کـه بـر اسـاس آن، مـردم بـرای  های جامعه رآی در صندوق، حابعی از واقعیت
کنند کـه  اند و کسانی را انتخاب می حر گرد هم جما شده ی بهتر و زندگی مرّفهرسیدن به دنیا

افـراد لیسـت رـود در  عنوان بـهدنیای آنها را به نحو بهتری حأمین کند. احزاب نیز کسـانی را 
سـطح زنـدگی در آن  یوانایی و نفوذ رود را بـرای ارحقـانمایند که ح سراسر کشور معرفی می

 کنند. منطقه، به مردم اثباا
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مهندسهی  بهرای  ارکهان اساسهی    ؛«مشارکت توسعه، بودن عدالت، مردمی» .7

با تکیه بر شهبکه معنویهت و    جغرافیای سیاسی در تئوری تولید قدرت اسالمی

 آن ارتقای ظرفیت

در نتیجه، مقوالحی از قبی  جغرافیای سیاسی، حمرکـز جمعیـت، بافـت مجلـا، بافـت 
گردد و پیشنهاد مختار مبنی بـر  مندی بیشتر از دنیا باز می ی رود به بهره احزاب و... در ریشه

گفته است حا کارکرد  ، برای حغییر در روند پی آرای عمومیآوری  حبدی  مسجد به مرکز جما
شود. یعنی طرح پیشنهاد فوق برای نزاع بر سـر  تحو گرفتن م دادن و رآی یاحزاب و بافت رآ

دادن به دیگر عناصر نیست بلکه بـا ایـن  کردگان دانشگاه و قدرا قدرا و کنار زدن ححصی 
التزایـد و  گیـری رفـاه دائم هدف مطرح شده که با دگرگونی در بافت مجلا و دولـت، از پی

مندی از دنیا ممانعت کند و زمینـه را بـرای حغییـر در  بهرهشدِن  سازی عموم و طبقاحی محروم
 های آینده فراهم آورد. حمرکز و پراکندگِی بافت جمعیت در کشور طّی دهه
انگارانه  شهر، شهر و روستا به نحـو سـاده به عبارا دیگر، نباید با حعریف پایتخت، کالن

دود نمود بلکه باید حوجـه داشـت بررورد کرد و آن را به حعداد ساکنین در هر منطقه و... مح
منـدی از دنیـا و زنـدگی  کردِن بهره حمرکز جمعیت در سبک زندگی غربی، طبقـاحی علتکه 

است و لذا برای ررو  از این وضعیت، جغرافیای سیاسی کشور و حوزیا قدرا در آن  مادی
داری  مایهباید به مساجد سپرده شود حا این نهاد معنوی در مقاب  حبعیض ناشـی از نظـام سـر

ی ردماا شهری را بر اساس عدالت سامان دهد. بنـابراین موضـوع فعالیـت  بایستد و ارائه
مساجد در دوران انتقا ، درگیری با سارتارهای سبک زندگی غربی برای ححقع عدالت است 

هـای  حا عناصری در مساجد پرورش پیدا کنند و وارد حاکمیت شوند که بـا اعتقـاد بـه گزاره
را بر مبنای عدالت حغییر دهنـد و نـه « ها و حوسعه ها و حعاد  نظم»کیه به مکتح، وحیانی و ح

که ححت عناوینی چون علوم انسانِی کاربردی، حناسباا شهوا و حعّلع بـه دنیـا را پیـاده  این
 کنند.

های علمیه به عقالنیت و علومی مسـلح رواهنـد شـد کـه  البته در وضا مطلوب، حوزه
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بخشد اما ححقع  به آنها می اداره کشوری ابعاد  حوانایی مقابله با سبک زندگی غربی را در همه
این هدف و پیروزی عقالنیت حفّقه در مصاف با عقالنیت مدرن، به زمانی بی  از یک قرن و 

نامه در موضوعاا مختلف نیازمند است. لذا حا آن زمان، مساجد باید بـه  حولید هزاران پایان
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حبدی  شوند و فضا را برای  ی برای مقاومت در جبههمرکز

دینی و حاکمیت اسالمی در برابـر حهدیـدها و  امتمبتنی بر حفظ « احکام اعتقادی»ححقع 
پرستی مدرن فراهم کنند؛ زیرا حا زمانی که این حهدیدها مرحفا نشود و منمنین از  مقابله با بت

ححقـع »ی مناسـبی بـرای  نجاا پیدا نکننـد، زمینـه مادینسبت به دستگاه سجده و انقطاع 
 پدید نخواهد آمد.« احکام فقهی

 ححـزبکـه بـر فرهنـگ  سارتارهای قدرا در نظام جمهوری اسالمی بـه جـای آنپا 
استوار شوند، باید در چارچوب فرهنـگ معنویـت شـک  بگیرنـد کـه ایـن ضـرورا، ورود 

جغرافیـای گونه کـه گذشـت  همانکند. زیرا  را ایجاب می ی سیاسی کشور مساجد به عرصه
ی  قـوهسیاسی و حمرکز جمعیت در سبک زندگی غربی، به شکلی مهندسی شـده کـه بافـت 

کنـد امـا  دهی می منـدی از آن جهـت شدِن بهره مقّننه را در مسیر رقابت بر سر دنیا و طبقاحی
ــ ــون کن ــور را دگرگ ــی کش ــای سیاس ــد جغرافی ــاجد بای ــت مس ــت محوری د و آن را در جه

پیشـنهاد اسـتفاده از الگـویی مشـابه بـا  به همـین دلیـ  بـود کـهمحوری قرار دهد.  عدالت
کـه حفـظ  همچنـان ؛غیرمستقیم ارائـه شـد صورا به آرای عمومیدموکراسی شرقی و ارذ 

پیشنهاد دوم در ایـن  عنوان بهمستقیم( و ایجاد حغییراا در آن  یالگوی دموکراسی غربی )آرا
زمینه مطرح گردید. البته باید حوجه داشت که حروری قدرا در نظام اسـالمی بایـد بتوانـد از 

ی اقوام و مذاهح و ادیان مختلف موجود در کشور نسبت به محـور قـدرا کاسـته و  فاصله
سـبک کـه گونه  ضربه رواهد رورد؛ همان ملیآنها را به این محور نزدیک کند و اال انسجام 

های مختلف را به فرهنگ حوسعه نزدیک کـرده  فرهنگ ع و ُرردهیها و سال زندگی غربی مذاق
 است.
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دوران در  «مشهارکت  توسهعه بهودن،   عهدالت، مردمهی  » یات موفقِ ناشی ازتجرب .4/7

 تحوالت آینده ای مستحکم برای رهبری پشتوانه عنوان به ،اسالمیجمهوری 

در دوران نهضت اسالمی و قیام حضرا امام، مساجد در این راستا باید حوجه داشت که 
ایران با احّصا  به رهبری نهضت، حوانستند سیاسی شوند و با ایجـاد بصـیرا اجتمـاعی، بـه 
مردم جسارا و جرآا ببخشند و آنان را در مقاب  مظالم پهلوی بسیج کنند و نقشی اساسی 

حعبیر مقام معظم رهبری، عماًل این در سقوط رژیم طاغوا ایفا نمایند. پا از انقالب نیز به 
کـه  سا  اوِ  پیروزی بـه دسـت گرفتنـد و بـدون این چندرا در  اداره کشورمساجد بودند که 

ها حفظ کردند و در حأمین  ای در این زمینه داشته باشند، امنیت دار  را از طریع کمیته حجربه
وفتع امـوری  چنان که در رحعامنیت مرزها از طریع سپاه و بسیج، مشارکتی فعا  داشتند؛ هم

بندی و کوپن و... ـ که برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ پدیـد  از قبی  سهمیه
ی معنویـت کـه مسـاجد یکـی از ارکـان آن  نقشی اساسی ایفا نمودند. در واقا شـبکه آمد ـ

آوری  مـاها، ج آرایی در برابر دشمنان، بسیج مـردم بـرای حضـور در جبهـه هستند، با صف
های مختلـف  اند و در معرکه ها و... در حواد  انقالب فعا  بوده های مردمی به جبهه کمک

ا و أییافته در مساجد و َه  عناصر پرورشنمونه،  عنوان بهاند.  بازوی رهبری عم  کرده مثابه به
هـای  و سـایر بحران 55دی  3و  75حیـر  99های بسیج بودند که در روزهـایی ماننـد  پایگاه

 روی نظام، فضا را حغییر دادند. سیاسی پی 
ی سیاسـی و دفـاعی و  اکنون نیز پا از دستیابی نظام اسالمی به امنیت نسبی در عرصـه

امنیتی و ناحوانی دشمن از حعرض نظامی به کشور، بحران دیگری در برابر جمهوری اسالمی 
ی فرهنگی و جنـگ اقتصـادی را بـر  قرار گرفته و دستگاه استکبار با یک آرای  جدید، حمله

ای از حجـارب موفـع در  ـ که حاریخچـه رده و لذا باید نق  مساجدحشدید کایران  ملتضد 
ی نوین احیاء شـود  ی رود دارند ـ در برابر این هجمه پشتیبانی از نظام اسالمی را در کارنامه

رکنی در حرـوری حولیـد قـدرا قـرار گیـرد و اال رویکـرد  مثابه بهو این نهاد معنوی و مردمی 
ر اساس علوم و معادالا دانشگاهی، وجود چنین حهاجمی متداو  در فرهنگ و اقتصاد که ب
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های حاکمیتی را بـه دسـت رواهـد  کند و به دنبا  سازش با جهان است، عرصه را انکار می
ی نظامی و دفاعی، فاقد  رغم سوابع مجاهده گرفت و عناصری روی کار رواهند آمد که علی

رسـد  سـتند. لـذا بـه نظـر میه یاقتصـاد مقاومت و یفرهنگمقاومت  برایرویکرد مکتبی 
و حوجـه بـه هشـدار  1سازی اسالمی حمدنی رهبری مبنی بر قرارگرفتن مساجد در افع  مطالبه

یابـد کـه مسـاجد در  ی عم  جریـان می ایشان پیرامون مساجد سکوالر، هنگامی در صحنه
د. بایستند و ححقع عدالت را پیگیری کننـ« مدرن حمدنسازش فرهنگی و اقتصادی با »برابر 
ی این مهم، حغییـر در جغرافیـای سیاسـی و حقسـیماا کشـوری و شـهری بـر اسـاس  الزمه

آوری آراء است حـا بـا قبـو   محوریت مساجد و انعکاس آن در حروری قدرا و کیفیت جما
، حخصـیص بودجـه و امکانـاا در شـهرها و اداره کشـوریت حوسط مساجد در روند مسنول

د بلکه مساجد به رویکرد اقتصادی جدید مبنی بـر ا، بر اساس فقر و غنی شک  نگیرحالم
التزاید و حعمیم عدالت کمـک کننـد و امکانـاا رفـاهی هماننـد حـع رآی،  حوقف رفاه دائم

 مساوی بین همه شهروندان حوزیا شود. صورا به

عناصهر مهذهبی، انقالبهی و    » ر محورضرورت ایجاد بستر برای توزیع اختیارات ب .2/7

 غربی قدرت ارهای تئوری تولیددر مقابل ساخت «علمی

شود و استعانت از رـدای متعـا   البته از آنجا که اعطاء و رحمت الهی در نماز واقا می
آید، در وضا مطلـوب و  به حساب می اداره جامعهو  امتدر نماز، محور اساسی در هدایت 

 ائمـه جماعـاااسـالمی،  حمـدنهای علمیه و پرورش طـالب در سـطح  در حوزه ححو با 
 آرای عمـومیکنند و آنان هستند که بایـد در معـرض  پیدا می جامعه دینیجایگاهی ویژه در 

                                                           
که معروف شده در زبانها واقعـًا  اهّمّیت دارد، پایگاه است؛ همچنان مسجدنابراین ب»مقام معظم رهبری:  .6

ی کارهـای  حواند پایگاه همـه می مسجد[  ی اجتماعی، ]بلکه فقط پایگاه برای فالن مسرله پایگاه است. نه
سـازی  ی بـا دشـمن و زمینه سازی، حعمیر د  و حعمیر دنیا و مقابلـه پایگاه رودسازی، انسان نیک باشد؛

 .96/8/6938دیدار با ائمه جماعاا مساجد حهران،  «ایجاد حمّدن اسالمیبرای 
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برای انتخاباا قرار بگیرند. اما در دوران انتقا  الزم نیست کـه اشـخاص منتَخـح ضـرورحًا 
های فعـا  در مسـاجد  عـهبـا حوجـه بـه مجمو ائمه جماعـاادارای این منصح باشند بلکه 

حوانند عنصری را برای انتخـاب بـه  های فرهنگی و...( می بسیج، کانونت امناء، ر)همانند هی
های مکتبـی و  گیری آرمان مردم معرفی کنند که معتقدند بیشترین اعتقاد و حوانایی را برای پی

 مقابله با جنگ فرهنگی و اقتصادی داراست.
 کـه در محـیط یعنی پرورش سرداران جنگ فرهنگی و اقتصادی ممکن نیسـت مگـر این

ا حنفا کرده باشند و با کنار گذاشتن هویت علمـی متـداو  رـود و گرفتـار أیمساجد و َه 
های مکتح و دستگاه رهبری را دنبا  کنند و به این حقیقت  نشدن به سکوالریسم پنهان، ایده

نورانی ایمان داشته باشند که درگیری با سارتارهای کفرآمیز، موجح جلح نصـرا الهـی و 
ها در زمان جنـگ  گونه که فرماندهان گردان بر مجاهدان رواهد شد؛ همانبازشدن راه در برا

ا پـرورش یافتـه بودنـد و بـه ناکارآمـدی أیـعناصری بودنـد کـه در مسـاجد و َه  ححمیلی،
معادالا جنگ کالسیک در دفاع مقدس ایمـان داشـتند و بـا ایمـان بـه فرمـان امـام بـرای 

کردند که دکترین نوین دفاعی را در مقابـ   مقاومت در برابر دشمن، حدابیر جدیدی را عملی
چشم جهانیان به نمای  گذاشت و امنیت پایدار را برای نظام اسالمی به ارمغان آورد. لذا در 

های مربوطه  گیری فضای جنگ فرهنگی و اقتصادی در کشور و طّراحی قرارگاه صورا شک 
ها بـا محوریـت  ایـن عرصـه فرمانـدهان میـانی در مثابه بهدر سطح کالن نظام، این عناصر 

کننـد کـه در  شوند و از میان رـود، نیروهـایی را انتخـاب می مساجد مشغو  به فعالیت می
فقیه در استان، قادر بـه فعالیـت در سـطح فرمانـدهی  جایگاه امامت جمعه و نمایندگی ولی

و عناصـر انقالبـی در مسـاجد  ائمـه جماعـاابـا رآی  ائمه جمعهلشگر هستند. در نتیجه، 
گیرند. البته مبنـا قـرار دادن مسـاجد  فقیه مورد حنفیذ قرار می شوند و از سوی ولی انتخاب می

برای طراحی حروری حولید قدرا در دوران انتقا  و حالش برای حفویض ارتیاراا سیاسی بـه 
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نه مقن  قوهو نق   جایگاهاین نهاد مقّدس، باعث رواهد شد حا بررالف سبک زندگی غربی، 
 مجریه حاکم شود.  قوهافزای  یافته و مجلا بر  شوراداره کدر 

حساسهیت   دلیهل  بهه  های علمیه ضرورت مهندسی تئوری تولید قدرت در حوزه .7/7

 سازی تمدن آن در عرصه های یتمسؤول

همچنین عالوه بر حبیین حروری قـدرا در نظـام سیاسـی، در آینـده بایـد رونـد حصـّدی 
مرجعیت پی  از انقالب اسالمی و حغییراا آن پا از حأسیا نظام اسالمی را بررسی نمود 

ارحقـای های علمیه را در دستور کـار قـرار داد حـا بـا  مند شدن حروری قدرا در حوزه و قاعده
اا مثبـت آن در حرـوری حـأثیردر حوزه حأمین گردد و  ححو یازهای در این موضوع، ن ظرفیت

 قدرا برای نظام سیاسی منعکا شود.



16 
برای  در تئوری تولید قدرت اسالمی «نظام اختیارات»مهندسی 

 «قانون و اجرا، رنامهب ،مدل» ح  وسطدر  دوران گذار

در تئوری تولید قدرت اسالمی برای دوران گهذار  « نظام اختیارات»مهندسی  .4

 «گذاری و اجرا قانون ه،برنام، مدل» و ِسه س  در

آوری  و الگوی مشارکت و انتخابـاا و رونـد جمـا ححزبپا از بحث پیرامون فرهنگ 
امر متداو   عنوان به، باید به بحث از چگونگی حاکمیت پردارت. آنچه امروزه آرای عمومی

گانه از یکدیگر و حعیین ارتیاراا هر یک از  شود، حفکیک قوای سه در این عرصه شنارته می
حوان با حکیـه  های پارلمانی یا ریاستی است و لذا باید روشن شود که آیا می قوا در قالح نظام

االدسـتی حرین سند ب مهم 1ای کاربردی ارائه کرد یا ریر؟ به مکتح، در این موضوع نیز نسخه
کند، قانون اساسی اسـت امـا بایـد  در این زمینه که بسترها و مقدماا حاکمیت را فراهم می

کادمیـک  شده در دانشگاه های طراحی بر اساس مد  اداره کشورحوجه داشت که  ها و مراکز آ

                                                           
قاب  طرح است کـه بـرای هـر یـک از « فع »و جریان « قانون»، جریان «حصمیم»در این رابطه، جریان  .6

مدرن حیاا نظام اسـالمی را  حمدنشود. از آنجا که  مطرح می« حولید، حوزیا و مصرف»آنها، سه سطح 
جریان حصمیم و قانون و فع  در سطح حولید، در درگیری با مدرنیته و مقاومت کشور در برابر  حابد، بر نمی

در حعیین سرنوشت رود حأمین شـود.  ملتو نفوذ اراده و ارتیار  ملیرورد حا آزادی در مقیاس  آن رقم می
 اما طراحی بخ  حوزیا و مصرف در این سه عرصه، نیازمند حولید مباحث علمی جدید است.
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ی اهـداف و  کننـده ی عمـ  و پیاده شـود؛ یعنـی مفّسـر قـانون اساسـی در عرصـه انجام می
های اداره هسـتند کـه بـه نیـروی  جود در قانون اساسی در مـتن جامعـه، مـد های مو آرمان

دیـده در احـزاب و در سـازمان  شوند و با حضور این عناصر آموزش انسانی آموزش داده می
شوند. پا سطح او  بحث پیرامون حاکمیت، به قانون اساسی و  برنامه و بودجه، اجرایی می

این مد  حاکم، سه حروری حولید ثروا و قدرا و اطالع گردد که از  مد  حاکم بر آن باز می
ی  سـاله های پنج انداز و برنامـه شود. سطح دوم مربوط به اسنادی از قبی  چشـم منشعح می

گـذاری و  های اجرایی است و در سـطح سـوم، قانون های کالن و سیاست حوسعه و سیاست
بـه سـطوح  اداره کشـوراکمیـت و های ساالنه اسـت. در واقـا ح ی اجرایی و برنامه نامه آیین
ی فوق نیازمند است و لذا نهادهایی متناسح با ایـن سـطوح طراحـی شـده و شـک   گانه سه
 گیرد که در سراسر دنیا متداو  است. می

جدیهد  من لت  و پیشنهاد برای ساخت تمدن« اداره مدل»مقوله ضرورت توجه به  .4/4

 «قانون اساسیمدل و تدوین تولید » در س  مجلس خبرگان برای 

از سوی دیگر روشن است که پیشنهادی که در این سلسله مباحث برای ررو  از وضـا 
موجود و طراحی الگوی انتقا  مطرح شد، به نهادها و حشکیالحی متناسح با رود نیـاز دارد. 

رسد نهادی که برای سطح او  حاکمیت )قانون اساسی و مد  حاکم بـر آن و  لذا به نظر می
ی منشعح از آن( ضرورا دارد، حشکیالحی مشابه با مجلا ربرگان قـانون  گانه الگوهای سه

داشت.  عهده بهاساسی است که حدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی و بازنگری در آن را 
یعنی مسائ  اصـلی کشـور از قبیـ  قـانون اساسـی، بـازنگری در آن، مـد  اداره و الگـوی 

گیرنـد و بایـد بـه یـک جمـا  زلـت مشـابه قـرار میپیشرفت، حعیین رهبری و...، در یـک من
کادمیـک و نخبگانی سپرده شوند. البته این مسائ  در سـبک زنـدگی غربـی  حوسـط مراکـز آ

ایـن  نیزنظام اسالمی  .شوند رسمی، بررسی و مدیریت می صورا بهححقیقاحی دانشگاهی و 
از حفکیک  حاکند  میگیری  موضوعاا را به نحو رسمی و علنی و شفاف و در سطحی باال پی
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مبنایی برای حدوین قـانون  مثابه به. زیرا مد  شودقانون اساسی از مد  حاکم بر آن ممانعت 
سـازی و  حمدنزیادی ندارد چون مکاحبی که مـّدعی  حنوعاساسی و بهینه و اجرای آن است و 

داری  سرمایهاند که از میان آنها بلوک شرق ساقط شده و نظام  دود بودهحی آن هستند، م اداره
 اند. و نظام اسالمی باقی مانده

و « مجلهس شهورای اسهالمی   »بها  « تشهخی  مصهلحت   معمج»ادغام  پیشنهاد .2/4

ههای   ی توسهعه، سیاسهت  ها برنامه اندازها، چشم»گیری نهاد جدید برای تدوین  شکل

 «کالن

ای ه ی حوسـعه و سیاسـت ساله های پنج انداز و برنامه برای سطح دوم از حاکمیت )چشم
مجلـا شـورای »شـود حـا دو نهـاد  حری قـرار دارد، پیشـنهاد می کالن( که در منزلت پـایین

یت این سـطح از مسنولبا هم ادغام گردند و « مجما حشخیص مصلحت نظام»و « اسالمی
انداز و  حـدوین چشـم»حاکمیتی، به این نهاد جدید سپرده شود. زیرا شأن مجلـا،  وظایف
گذاری در امور ُرـرد مشـغو   است و نباید به قانون« ی حوسعهها های کالن و برنامه سیاست

ها و شوراهای اسـتانی واگـذار  گذاری در این سطح، باید به استان شود بلکه ارتیاراا قانون
شود. البته در عوِض مجما حشخیص مصلحت نظام که با مجلا ادغام رواهـد شـد، سـه 

« شورای پو  و اعتبـار»و « منیت ملیشورای عالی ا»، «شورای عالی انقالب فرهنگی»نهاِد 
اعضای حقوقی، از  عنوان بهی مجریه است و با ورود وزراء  قوهکه اکنون ریاسِت آنها با رئیا 

شوند، زیر نظر دستگاه رهبری قـرار رواهنـد گرفـت و بـه  جمهور محسوب می بازوان رئیا
 حبدی  رواهند شد. فقیه ولینهادهای مشورحی برای 

 یاستان به شوراها و ادارات« گذاری و اجرا قانون»یت مسؤولگذاری وا پیشنهاد .7/4

« های اجرایـی نامـه ی سـاالنه و آیین گذاری، برنامـه قانون»سطح سوم از حاکمیت نیز به 
ی فعالیت مجلا شورای اسـالمی را  پردازد و بررالف وضا موجود ـ که این امور عمده می

شـود کـه متناسـح بـا  شوراهای استانی سپرده مییت این مقوالا به مسنولگیرد ـ  در بر می
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ها و  ی رود به فعالیت در این زمینه مبادرا کنند. در همین راستا هماهنگی بین استان منطقه
ها  رانـه وزاراو  جمهـور ئیاهای ستادی، به موضوع کار ر شوراهای استانی و سایر فعالیت

ه حصمیماا ُررد اجرایی نخواهند در مرکز حبدی  رواهد شد و متصّدیان این مناصح دیگر ب
ای رواهند بود کـه  های ساالنه صف، ُمجری برنامه مثابه بهها  پردارت بلکه اداراا در استان

شود. به این صورا، مجلا  ساله حدوین می های پنج حوسط شورای استانی و بر اساس برنامه
اند ـ قـادر  هشورای اسالمی و مجما حشخیص مصلحت ـ که به یک نهاد واحـد حبـدی  شـد

سـاله و  های پنج انداز و برنامـه رواهند شد حا روند اجـرای سـندهای مصـّوب رـود )چشـم
های کالن( را کنتر  کنند و نظارا منثری بـر فعالیـت شـوراهای اسـتانی و اداراا  سیاست

هایی که  ی این روند، سازمان برنامه و بودجه و سایر معاونت ها داشته باشند. در نتیجه استان
شوند و  ریزی حوسعه مشارکت دارند، حذف می ها در امر طراحی مد  و برنامه رانه وزارا در

ی مجریـه  قـوهگردد حـا ارتیـاراا  ی مقّننه در شک  جدید آن واگذار می قوهارتیاراا آنها به 
 ی مجریه حاکم شود. قوهی مقّننه بر  قوهکاه  یافته و 

متناسب با تحول در تئهوری   ،قوه مجریهها در  پیشنهاد مهندسی جدید وزارتخانه .1/4

 «قدرت، اطالع، ثروت»تولید 

در راستای رویکرد فوق و متناسح با الگوهای ثروا و قدرا و اطالع در دوران انتقـا ، 
ها حقسـیم جدیـدی پیـدا کننـد کـه شـام   رانه شود و وزراا تحو سارتار دولت نیز باید م

ها، وزراا ردماا، وزارا امنیت دارلـی،  های ذی  رواهد بود: وزارا زیرسارت دستگاه
وزارا فرهنگ و هنر اسـالمی، وزارا آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی، وزارا انفـا  

های اقتصاد، بازرگانی، کار و بانک  )کشاورزی و دامداری(، وزارا امور مالی )شام  وزارا
و سـازمان  حـجمرکزی(، وزارا رارجه )شام  دستگاه دیپلماسی، وزارا دفاع و سـازمان 

 گردشگری(
هـای متوسـط و  ی صنایا و حکنولوژی سازِی همه یت پیادهمسنول« ها وزارا زیرسارت»
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هـا، بنـادر، سـّدها،  هـا، فرودگاه دارد و سـارت راه عهـده بهُررد در حمامی ابعـاد زنـدگی را 
یی ها، استخرا  نفت و گاز، بیمارستان ها و اقالم دارو ونق ، صنایا نظامی، پاالیشگاه حم 

شود. سـپا  و حجهیزاا پزشکی، صنعت، ارحباطاا، رسانه و... از وظایف آن محسوب می
ها است ـ  های وزراا زیرسارت ی حمامی ردماا دولتی به مردم ـ که محصو  فعالیت ارائه

شود حا به حوزیا آب و بـرق و گـاز و مخـابراا و سـورت و  سپرده می« وزارا ردماا»به 
ها  زیسـت و شـهرداری بهداشتی و درمانی و مـدیریت محیط امکاناا و فضاهای ورزشی و

بپردازد و حقسیماا مختلف شهری در هر یک از اداراا آب و برق و گاز و شهرداری و... را 
مساجد سامان دهد. این در حالی اسـت  محورحبدی  کند و آن را بر  بندی واحد طبقهبه یک 

رانـه سـپرده  ها بـه یـک وزارا ولوژییت هر یک از صنایا و حکنمسنولکه در وضا کنونی، 
سـازی آن در  ای در موضـوع کـار رـود، از وارداا حکنولـوژی و پیاده رانه شده و هر وزراا

 ی ردماا مربوطه به مردم را بر عهده دارد. کشور حا حوزیا و ارائه
هـای عمرانـی،  همچنین هنگامی که وظایف مختلف و سنگینی از قبی  انتخاباا، طرح

حوانـد بـر موضـوع سیاسـت  و... از وزراا کشور سلح شود، ایـن دسـتگاه میها  شهرداری
ی معنویـت  دارلی و امنیت دارلی متمرکز شود و به پشتیبانی سارتاری از مساجد و شـبکه

وزارا امنیـت »بپردازد و با وزارا اطالعـاا و نیـروی انتظـامی ادغـام شـود و در نتیجـه، 
ها باید به مساجد سـپرده شـود  هحلد در سطح مشک  بگیرد. گرچه امور امنیت ُرر« دارلی

داِر مسائ  مربوط به اقوام و مذاهح یا مقابله با ححرکاا ضدانقالب، وزارا امنیت  اما عهده
دارلی رواهد بود. وزارا فرهنگ و هنر اسالمی شام  وزارا فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 

رواهـد بـود حـا ایـن دسـتگاه، ی امداد، اوقاف، ریراا، بهزیستی و...  ، کمیتهملیی  رسانه
یت طراحی فرهنگی برای دعوا مردم به ریراا و ارالق حمیده را بر عهده بگیـرد و مسنول

ی فیلم و ورزش و موسیقی و... را متناسح با حغییـراا فرهنگـی ذکـر شـده  مهندسی عرصه
شـود و وزارا  از ایـن دسـتگاه بـه وزارا رارجـه منتقـ  می حجانجام دهد. البته مدیریت 
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رارجه نیز منحصر به دستگاه دیپلماسی نخواهد شد بلکه حمامی امـور سیاسـی و دفـاعی و 
هـای موجـود بـین  رواهد گرفـت حـا ناهماهنگی عهده بهامنیتِی مربوط به رار  از مرزها را 

وزارا رارجه و وزارا اطالعاا و سپاه قدس و... از بین برود. وزارا آموزش و پرورش و 
ححصیالا از سّن بلوغ حـا احمـام ححصـیالا حکمیلـی اسـت امـا  مسنو آموزش عالی نیز 

 شود. ها و مساجد سپرده می آموزش پی  از سّن بلوغ، به رانواده
ها  ها اواًل با هدف شکستن حمرکز در پایتخت و حفـویض ارتیـاراا بـه اسـتان این ادغام

کـه متکّفـ  ایـن  هایی رانه و وزارا مادیبدان جهت است که زندگی  گیرد و ثانیاً  انجام می
سازی شده و اقتصادمحوری کنتر  شود و سارتار دولت بـا اسـتراحژِی  امور هستند، کوچک

معنویـت در جامعـه، بـه  یهماهنگ گردد حا زمینـه بـرای ارحقـا« التزاید در رفاه دائم حوقف»
حدریج فراهم آید. لذا حغییراا پیشنهادی در سارتار حاکمیت نشانگر این واقعیت است کـه 

حدوین شده و برای حضور نظـام اسـالمی « حاکمیت»قانون اساسِی فعلی متناسح با سطح 
 پیدا کند. ، قانون اساسی نیز باید ارحقا«زیسا حمدن»در سطح 

بهرای   بر اسها  فلسهفه نظهام والیهت    « اختیارات نظام»پیشنهاد مهندسی  .2

 م لوب وضع

گیـرد کـه در  البته در وضا مطلوب، بافت دیگری بـرای نهادهـای حـاکمیتی شـک  می
گانه و نهادهای متداو ، در آن موضـوعیت نـدارد.  مباحث گذشته به آن اشاره شد و قوای سه

رسیدن این سه نهاد بر اساس سه  و به وحدا« حوزه، دانشگاه و نظام اجرا»در  ححو یعنی با 
، «اوصاف»، نهادهای حاکمیتی نیز مبتنی بر حقسیم منطقِی «یت، معادله و مد حج»منطِع 

 حمـدنشک  رواهد گرفت. لذا رهبری در دوران ححقـع « گردش عملیاا»و « موضوعاا»
رواهـد بـود کـه سـطح او  « سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی»اسالمی، دارای سه معاونِت 

و در سـطح « انسان، ابـزار، امکـان»ت را حشکی  رواهند داد؛ در سطح دوم، حقسیِم حاکمی
 مطرح رواهد شد.« حامین، حشخیص، حصرف»سوم، 
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 «قدرت، اطالع، ثروت»سه تئوری تولید  تبدیل رویکرد آکادمیک بهضرورت  .7

 هاآمارتکیه بر تخصصی با  به رویکرد

ی یـک  ن موضوع اصلی قرار گرفته، ارائهعنوا آنچه در این بخ  از بحث سبک زندگی به
کادمیک برای برون های اداره کشور اسـت و  رفت از وضعیت موجود در حمامی عرصه طرح آ

ی اجرایی کشور و فرآیند و حرحیباا الزم بـرای آغـاز رویکـرد  لذا ورود این پیشنهاد به عرصه
آن، به سطوح باالی ی چگونگی  گیری درباره جدید، نیازمند مباحث دیگری است که حصمیم

بندی دقیع  ای، به جما شدن هر برنامه که اجرایی نظام وابستگی دارد. رصوصًا با حوجه به این
دهنـد، نیـاز دارد کـه چنـین آمـار و  از آمار و ارقام و اعدادی که وضـا موجـود را نشـان می

 اطالعاحی از دسترس این مجموعه رار  بوده است.
 



17 
در تئوری تولید قدرت غربی  «نظام اداری» تحلیل از نقاط آسیب  

در تئوری  «توزیع اختیارات»مهندسی  بر اساسحل  ارائه راهو 
 تولید قدرت اسالمی

 دلیهل  بهه تئهوری تولیهد قهدرت غربهی      فسهاد در بخهش اداریِ   بودنِ ذاتی .4
و « نگهاه ابه اری بهه قهانون    »، «توزیهع اختیهارات  تبعیض در »، «تمرک گرایی»
 «تحاکمیت سود سرمایه در گردش عملیا»

یکی از موضوعاحی که باید در سارتار حاکمیت و کیفیت مـدیریت مـورد بررسـی قـرار 
است که سبک زندگی غربی همچنان گرفتار آن است. بـه نظـر « فساد اداری»گیرد، موضوع 

هـا و سـطوح مختلـف  کـه حوزیـا ارتیـاراا در ردهرسد این چال  ناشـی از آن اسـت  می
طراحی شده و ححقیر و حبعـیض و محرومیـت و سـایر ارـالق « حمرکز»مدیریتی، بر اساس 

شـود، فسـاد اداری را در پـی آورده اسـت. یعنـی در سـارتار  ای که از آن حاصـ  می رذیله
مواجهیم و فساد « مشارکت، حوزیا ارتیاراا و گردش عملیاا»ی  حاکمیت، ما با سه مقوله

گیرد. به عبـارا دیگـر در سـبک  طراحی نامتعاد  در این سه بخ  شک  می دلی  بهاداری 
نگـاه »بـا « حوزیـا ارتیـاراا»استوار شـده، « حبعیض»بر مبنای « مشارکت»زندگی غربی، 
گـردش »ی شـهواا همـراه گردیـده و  و رفتـار مافیـایی در جهـت حوسـعه« ابزاری به قانون

شود. لذا حنهـا زمـانی کـه اصـ  و اسـاس  انجام می« سود سرمایه»رچوب در چا« عملیاا
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شـوند،  تحـو هـا و عناصـر آن م طراحی در این سـه عرصـه حغییـر کنـد و سیسـتم و منزلت
 جلوگیری از فساد ممکن رواهد شد.

جهایگ ین نگهاه ابه اری بهه قهانون،       «عقالنیهت »جهایگ ین تبعهیض،    «عدالت» .4/4

جهایگ ین تمرکه     «انسجام» و جایگ ین سودسرمایه «اتخودکنترلی در توسعه خیر»

 در تئوری تولید قدرت اسالمی

به همین دلی  بود که در مبحث گذشته پیشنهاد شـد حـا بـا حضـور مسـاجد و مـردم در 
ی سیاسی، عدالت جایگزین حبعیض شود و گردش عملیـاا بـه نفـا سـود سـرمایه،  عرصه

دهد و با کنارگذاشتن نگـاه ابـزاری بـه قـانون،  حوسعه ریرااجای رود را به رودکنترلی در 
حوزیا ارتیاراا به یک مبنای علمی و منطقی واگذار گردد. همچنین در همین راستا بود کـه 

ها  گانه در حاکمیت مطرح گردید حا با ادغام دسـتگاه نهادهای جدیدی متناسح با سطوح سه
ی فساد  و کالن و واگذار کردن امور ُررد به مردم، زمینه حوسعهو محدود کردن آنها به مسائ  

کردن حمامی امور ُررد بـه  گانه و منوط و ححقیر از بین برود. زیرا حمرکز ارتیاراا در قوای سه
و « انسـجام»ها، رود موجد فساد است. در واقـا  رانه حصمیماا مجلا و دولت و وزارا

شود و اال حفویض ارتیاراا وسیا به مدیران در « حمرکز»در سیستم باید جایگزیِن « حعاد »
سازد که هی  مدیری، حوانایی گریـز  موضوعاا ُررد، زمینه و محیطی را برای فساد فراهم می

الهی باشد! حتی در دستگاه الهی که به جای ایجاد  یو اولیا انبیاکه از  از آن را ندارد مگر این
ر معنوی مبادرا شده، رفتار بـا بنـدگان رـدای ، به ایجاد حمرکز در امومادیحمرکز در امور 

در  اکـرم نبیمتعا  در باالحرین سطح عّزا و عدالت انجام شده و همان مناسکی کـه بـرای 
شود حا به همان صورا، به عبادا ردای متعـا   معرا  حشریا شده، به سایر عباد عرضه می

 بپردازند.
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دگی غربی و آثار عدم تناسهب  ها در سبک زن ای به کیفیت طراحی سیستم اشاره .2/4

 اختیارات با وظای  در تعمیق مفاسد اداری

ها باید با علم و قدرا و صالحیت اشخاص متناسح  رو حدود ارتیاراا و منزلت از این
باشد و نه بی  از آن. این در حالی  وظایفشده در حناسح با  باشد و حجم ارتیاراا حفویض

رسد که نه حنها واجد هـی   ها به کسانی می منزلت است که در سبک زندگی غربی، باالحرین
آمیز رـود، بـرای  صالحیت علمی و انسانی نیستند بلکه با رلع و روی مافیـایی و شـرارا

حرین رفتارهـا  پذیرند و به رطرناک ها را می ی شهواا و ارضاء حمّنیاا باالحرین ریسک حخلیه
مندی در دستیابی  گرایی و قاعده به قانوندهند و عالوه بر این، عناصر حکنوکراا را که  حن می

آورند. البته باید پـذیرفت کـه ایـن رونـد  کنند، به استخدام رود در می به شهواا حظاهر می
افزارها و محاسباا علمی حبدی  شده و از طریع علوم مـدرن،  غربی، به نرم حمدنفسادزا در 

د. در این صـورا، اسـتفاده از شو های جهان ححمی  می ملتها به  فاسدحرین افراد و سیستم
کند بلکه عماًل به اهرمی برای  ها و ابزارهای نظارحی و کنترلی نه حنها دردی را دوا نمی دستگاه
رغم وجـود یـک دسـتگاه  نمونـه، علـی عنوان بـهشود.  کردن افکار عمومی حبدی  می ساکت

باشـد، آمارهـا از  ی آرام  و پنـاه مـردم عریض و طوی  پلیا در کشور امریکا که باید مایه
 کند. احساس ناامنی شدید مردم در این کشور حکایت می

های گذشـته و حبـدی  آن بـه  ها در سده ی طوالنی از سیستم رغم حجربه لذا امروزه و علی
روز عمع بیشتری پیدا کرده است.  دولت الکترونیک و کوچک، فساد و دزدی و شرارا روزبه

ها از فضای مجازی و ردماا  گیری دولت فساد، بهرهشود که راهکار کاه   گرچه ادعا می
م در فضـای ایالکترونیک است امـا حجـم متـراکم و وسـیا حخلفـاا و سوءاسـتفاده و جـر

کنـد. اساسـًا جلـوگیری از فسـاد وابسـته بـه  بودن این ادعاها را اثبـاا می مجازی، دروغین
دار امتحـان اسـت و  ی انسـانی و حوجـه بـه همراهـی آن بـا هـوای نفـا در ی اراده مطالعه

ها و  ها و سـازمان گونه که در مبحث سازمان و حشکیالا اشـاره شـد، غایـت سیسـتم همان
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اراده و  ییاا در آن باید بستری برای ارحقاحشکیالا و طراحی حوزیا ارتیاراا و گردش عمل
 ارتیار کارمندان و کارگران باشد.

 انسهانی بهرای   بسهتر رشهد   عنهوان  بهه « های اداری سیستم» مهندسی ضرورت .7/4

 نه بهینه کاال و سود سرمایه ؛کارمندان و کارگران

های موجود است و  متغیر اصلی در سیستم عنوان بهمحصو   ین در حالی است که ارحقاا
شود. اما اگر  حعریف می مادیرشد ارتیار کارمندان و کارگران حنها به حبا ارحقاء در محصو  

رشد و حهذیح نیروی انسانی منتهی شود و بـه جـای انحصـار  محیط کار و فرآیند سیستم به
امور معنوی به مساجد و عباداا، عناصر از رفتار سازمانی رود بـه احسـاس رشـد معنـوی 
دست پیدا کنند، قطعًا اثر آن در کیفیت و کّمیت و سرعت و دّقت کـار آنـان قابـ  مشـاهده 

ر یک سـازمان و فعالیت رود د امدرواهد بود ولی هنگامی که یک انسان در حمامی طو  
روحی دست پیدا نکند، هر سیستمی را به ابزاری برای منافا و حمّنیاا  یحشکیالا، به ارحقا

شناسی در حشـکیالا، بایـد در مـدیریت و  رود حبدی  رواهد کرد. متناسح با همین انسان
یـاراا وسـیا رعایت شود و اال حفویض ارت وظایفحوزیا ارتیاراا نیز حناسح ارتیاراا با 

 عادی، موجح فساد رواهد شد. وظایفبرای 

خیر أبهه ته   ی بهرای اب ار عنوان به« و دستگاه نظارتی گراتمرک طراحی سیستم » .1/4

تعهادل و   ،نظهم »هها بهرای    ورت طراحی سیستمرفساد اداری و ض اب برخوردانداختن 

 نهادها و افراد خودکنترلیِاز طریق  «توسعه

متمرکز و کارگاهی و موضـوعاا  در سطح حاکمیت نیز حمامی سارتارهای متمرکز، نیمه
، مـادیصورا و با ایجاد حمرکز در حمـامی امـور  هر یک از آنها باید روشن گردد در غیر این

ی فساد در سطوح باالحر، در موضوع کار رود اقدام بـه  مردم ححقیر رواهند شد و با مشاهده
ها باید به نحو مکتبی انجام شود و از  ها و مجموعه عنی مهندسی سیستمفساد رواهند کرد. ی

است، اجتناب گردد. لـذا  راصهایی که به نفا یک قشر  ها و حوسعه ها و حعاد  طراحِی نظم
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های مـدیریتی بـر اسـاس  افـزارِی دسـتگاه افزاری و نرم هرگونه پیشرفتی در وضعیت سـخت
کار مبارزه با فسـاد مطـرح شـود، معنـایی جـز حـذف راه عنوان بهاستانداردهای جهانی که 

 های فساد ندارد. صورا مسأله و به حأریراندارتن بررورد با ریشه
دهـد  ی مبارزه با فسـاد را حشـکی  می ها بر اساس رودکنترلی، ریشه پا طراحی سیستم

د های موجـو ی انسانی که همواره با هوای نفا درگیر است. امـا سیسـتم رصوصًا برای اراده
حناسبی با حکوین و طبیعت انسان ندارند بلکه مکانیک هستند و به حعویض قطعاا احتیـا  

 صـورا بههای اجتماعی باید مقتبا از امـور حکـوینی باشـند و  دارند. به عبارا دیگر نظام
پذیر گردد. ویژگی سیستم ارگانیـک آن  کنی فساد اداری امکان ارگانیک طراحی شوند حا ریشه

محور نیست بلکه حتی در جریان حولید محصـو  نیـز  زارمحور و محصو اف است که سخت
 یکارمندان و کـارگران را بـر ارحقـا دهد و نفا و رشد انسان را در منزلت واقعی رود قرار می

کند و  حر جلوگیری می های ضعیف یا اراده مادهدارد و از حبعیت آن در برابر  محصو  مقّدم می
وپـاش در اداراا ـ کـه  ها، مانا فسـاد و رشـوه و ریخت اراده با بسترسازی برای رودکنترلِی 

شود ـ رواهد شد. این روند در دوران انتقا   حفظ آبرو در نظام اداری حلّقی می مثابه بهامروزه 
های مختلـف  و با پیشنهادی که در مبحث گذشته پیرامون سارتار حاکمیت و ادغام دستگاه

های  کنی فسـاد و حـذف دسـتگاه لوب، موجح ریشـهشود و در وضا مط ارائه شد، آغاز می
ی نظارا و بازرسی بـه دسـتگاه رهبـری  موازی و عریض و طوی  نظارحی و واگذاری وظیفه

 رواهد شد.

 سهاالری در مهدیریت   و حهذف دیهوان  متمرک   مدیریت . حفظ مکاتبات اداری در5/4

 « شهادت عدلین»بخشی به  از طریق محوریت متمرک  و کارگاهی نیمه

ساالری حبدی  شده، باید حوجه داشت کـه  که به دیوان« مکاحباا اداری»ی  پیرامون مقوله
این نوع مکاحباا برای امور متمرکـز )سـطح او  و دوم حاکمیـت در پیشـنهاد مختـار( الزم 

متمرکز و غیرمتمرکز باید حدریجًا مکاحباا حذف شود و شهادا شهود  است اما در امور نیمه
واقا شده و مبنای گردش کار قرار گیـرد حـا اعتمـاد انسـانی جـایگزین  مورد پذیرش سیستم
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کاغذبازی و سندسازی شود. از سـوی دیگـر اسـتخدام رسـمی و دولتـی بایـد بـه فعالیـت 
برکف( منحصر شود و سایر  طلح و جان سازمانی متمرکز در رآس حاکمیت )عناصر شهادا

م به نیروهای منمن و مجاهد نیاز دارد، روزمزد باشند. یعنی از آنجا که نظا صورا بهمشاغ  
شدن عّزا و  باید نسبت به این افراِد همیشه آماده و پادررکاب متعهد باشد و مانا از لگدما 

ها و ارتالفاا سیاسی شود. لذا استخدام این عناصـر بـه  ی حغییر دولت احترام آنان در میانه
نیست زیرا گفته شد که الگوی درآمد و ویژه  راصمندی آنان از حقوق و مزایای  معنای بهره

رواهد بود بلکه به معنای حعّهد نظام نسبت بـه آبـرو و  «زاهدانه و انقالبی»در بخ  دولتی، 
 احترام و کارآمدی آنهاست.

از  «بازنشسهتگی »در نظهام اداری و حهذف    «برخورد اخالقی»ضرورت مهندسی  .6/4

 تحقیر برای جلوگیری ازسیستم اداری 

ی بازنشستگی به معنای فعلی آن باید از نظام اداری حذف شود؛ یعنی یا  همچنین مقوله
ی نیازهای رود را دارنـد یـا فاقـد ایـن حوانـایی  مندانه افراد حوانایی کار روزمزد و حأمین عّزا

ی  هستند که در این صورا، نگهداری و حمایت روحی و عـاطفی و مـالی از آنـان، وظیفـه
ریرّیه و بخ  وقف و جامعه و نظام اسالمی رواهد بود. به عبارا دیگـر، مردم و نهادهای 

از  مـادیروند متداو  در رسیدگی به بازنشستگان یـک رونـد ارالقـی نیسـت و انتظـاراا 
سیستم و ایجاد بارهای مالی سنگین برای حأمین آن در این جهت، عماًل همواره به ححقیر این 

جّر شده است. لذا ایـن موضـوع بایـد بـر مبنـای رفتـار گذاری بر آنان من قشر شریف و مّنت
 دلی  به مهمگیری شود که این  ارالقِی دولت و جامعه و مردم )نظام ارحام و همسایگان( پی

 حغییر جهت در سارتارهای فرهنگی و اقتصادی )پیشنهاد مختار( در دسترس رواهد بود.

صهنعت بیمهه در    گیهری  علت شکل مادی، اداریِ های سیستم ضع  ذاتی در .2

 براسا  جریان اخالقاسالمی  نظام اداری پشتوانه سبک زندگی غربی و تعری 

ها در سیستم اداری بر مبنـای حـأمین نفـا سـرمایه شـک   ها و حوسعه ها و حعاد  اگر نظم
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ی ریراا و رویکرد مقابله با حمرکز را دنبا  کنند، بسـیاری  نگیرند بلکه نفا انسانی و حوسعه
ای الزم در زندگی امروزین ضرورا رود را از دست رواهنـد داد و لـذا مقولـه ه از حضمین

در شک  فعلی آن ـ که به حمامی ابعاد زندگی حعمیم پیدا کرده ـ موضوعیت نخواهـد « بیمه»
ی حواد  غیرمترقبـه از قبیـ  زلزلـه و  داشت. یعنی هنگامی که رویکرد حاکمیت به فلسفه

و عمـوم غییر کند و همزمان حمرکز در شهرها شکسته شود سی  و... بر اساس فرهنگ دینی ح
کشاورزی حبدی  گردند و بالتبا در وضعیت حرافیـک، کیفیـت  ـ نیمه صنعتی آنها به مراکز نیمه

حی پدید بیایـد، بخـ  بزرگـی از حـواد  و ححوالوساز مسکن و مراکز حجاری و...  سارت
ی بیمه که به حعمیم  موجود در عرصه گیری شوند و لذا جهت رطراا متداو  رآسًا منتفی می

 کند. ها انجامیده، به حدریج حغییر می شدِن آن در حمامی عرصه الیه و الیه

بها   متناسهب  در دوران گهذار  «بیمه، مالیات، عهوارض » تکیفیت برخورد با مقوال .4/2

 رویکرد جدید

هایی رواهد  گیری در صنعت بیمه برای دوران انتقا ، بیشتر ناظر به بیمه البته حغییر جهت
اند؛ زیرا هدف اقتصاد مقاومتی با رویکرد  المل  حعریف شده بود که در ارحباط با منطقه و بین

حأمین بازارهای دارلی و ایجاد امنیت اقتصادی در دار  اسـت و لـذا بـا در گام او  جدید، 
های دارلی نیز بخ   های رارجی نیز کاه  رواهند یافت. در بیمه صادراا، بیمهکاه  

های مربوط به نهادهـای  شود اما فعالیت های کالسیک و متداو  حفظ می مربوط به دستگاه
شود، از شمو  بیمه حذف رواهند شد. زیـرا  انقالبی که بر اساس درگیری با کفر حعریف می

ی رـدای متعـا  بـرای  و غیبی هستند و اسـاس آن، وعـده معنوی ،ها در این بخ  حضمین
ی باطـ   ی حـع در برابـر کلمـه نصرا و محافظت از منمنین در صورا دفاع آنها از کلمـه

گونه که آثار این نصرا و حفظ الهی، در رفتـار و گفتـار و زنـدگی پرچمـداران  است؛ همان
 شود. عصر دیده می حضرا ولی عام نوابحوحید و 

التزاید رواهد شد و نیـاز  معنوی جایگزیِن رفاه دائم یدر وضا مطلوب، ارحقا از آنجا که
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مالیـاا و »ی  از بین رواهد رفـت، مقولـه مادیهای سنگین برای حأمین رفاه  دولت به هزینه
در شک  فعلی آن موضوعیتی نخواهد داشت و به نوِع شرعی آن )رمـا و زکـاا « عوارض

ی رـدماا متـداو  حوسـط  ران انتقا  و حا زمانی که ارائهو...( محدود رواهد شد. اما در دو
دولت، مورد انتظار مردم است، ارذ مالیاا و عـوارض ضـرورا دارد. بـا ایـن حفـاوا کـه 

گیـرد حـا چـرخ اقتصـاد  های مالیاحی در وضا موجود به بخ  رصوصـی حعلـع می معافیت
 ی جبهـهلگوی انتقا ، حنها بـه های مالیاحی در ا داری را به گردش درآورند اما معافیت سرمایه

سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بخ  وقف ارتصاص رواهد یافت و بخ  رصوصـی بـه 
 پردارت کام  مالیاا و عوارض ملزم رواهد شد.



18 
های تئوری تولید قدرت اسالمی و  تبیین برخی اوصاف و شاخصه

 مقابله با تمرکزگرایی در مدیریت شهریآثار اخالقی و ارزشی  

تعمیهق  »مبنای تئوری قهدرت اسهالمی و   « تعبد، عدالت و کارآمدی اسالم. »4

 دو شاخصه آن عنوان به« مؤمنینمشارکت مردمی و الگوی گ ینش 

کـه از  او  این  ذکـر اسـت. نکتـه پیرامون حروری قدرا در نظام اسالمی، چند نکته قاب 
ی سبک زندگی دینـی، حعمیـع مشـارکت عمـوم و حعمـیم آن بـه های حرکت به سو ضرورا

ی نظام اسـالمی وابسـته بـه  های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است زیرا اداره حمامی عرصه
. لذا بسترهایی باید طراحی شود که مردم با آراء رود راصحضور مردم است و نه یک قشر 

ی بعـد  هآن در مرحلـ یپایـان و ارحقـا ی راندمان در اهدهدر ابتدا، نظارا رود در روند، مش
یت دارند مسنولکه نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی  دوم این  حضور داشته باشند. نکته
ی آن، عـدم وابسـتگی  شکنی را به درستی مهندسی کنند که الزمـه حا سارتار مقاومت و بت

روحی و فکری آنان به سبک زندگی غربی است. یعنی کیفیت گزین  باید به نحـوی باشـد 
ی مـدیریت نظـام وارد  که حنها کسانی که به سبک زندگی اسالمی معتقدند، بتوانند به عرصه

ی زندگی غربی و شـهواا  پسندند و دلبسته که سبک زندگی اسالمی را نمی یمدیرانشوند و 
گیری کام  از امکاناا کشـور  که پا از بهره آن هستند، از ابتدا کشور را حرک نمایند؛ نه این

 یسـو و ارحقـا یـع مشـارکت مـردم از یکبه مهاجرا اقدام کنند. البته روشن است کـه حعم
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کار حشکیالحی ممکن است اما از سوی دیگر، حنها از طریع کیفیت گزین  مدیران و نخبگان 
نیست بلکه  ححزبسوم این است که کار حشکیالحی در نظام اسالمی، مبتنی بر فرهنگ   نکته

باید با محوریت مساجد انجام شود. یعنی حزب اسالمِی حقیقی، حزبی اسـت کـه ارحبـاط 
، «حعّبـد»اهنگ کند و لـذا شـعار آن، ها و حاکمیت را بر اساس ارحباط با ردا هم بین انسان

 رواهد بود.« کارآمدی اسالم در عینیت»و « عدالت»

دو شاخ  برای تعمیق مشارکت مردمی و حاکمیهت  « پذیری یتمسؤولامنیت و . »4/4

 در تئوری قدرت اسالمی مؤمنین

 رـاصدر حمامی ابعاد، به معنای عدم حاکمیِت یک قشـر  اداره کشورشدِن  البته مردمی
شود، به دنبا  حأمین  چهارم این است که قشری که در نظام اسالمی حاکم می  ت اما نکتهنیس

یک عنصر حـاریخی و حبعیـت از شدن به  رود نیست بلکه نیاز رود را با حبدی  مادینیازهای 
نماید و لذا منافا مردم و مقدوراا جامعه  حاریخی و ردمتگزاری به عموم برطرف می یاولیا

ــود ــود ر ــه س ــادره نمی را ب ــه مص ــد. در نتیج ــت و  کن ــری، امنی ــین قش ــِت چن ی حاکمی
ی  بـرداری از مناصـح حکـومتی بـرای حخلیـه پذیری حاص  شـده و فسـاد و بهره یتمسنول

کـه همـراه بـا حعمیـع  پنجم این  از بین رواهد رفت. نکته مادیشهواا و دستیابی به مطاما 
ششم   ناصح نیز ضرورا دارد. نکتهی م مشارکت عمومی، حعمیم حنفیذ رهبری نسبت به همه

ها منحصر شود بلکه بایـد حوسـعه پیـدا کنـد و اداراا،  هحلی مساجد نباید به م که شبکه این
ها، اصناف و اقشار مختلف را در بر بگیـرد کـه ایـن بـه معنـای حرکـت مسـاجد از  سازمان

کادمیک رواهد بود. یعنی همان که نمـاز گونه  فرهنگ عمومی به سوی فرهنگ حخصصی و آ
اداره جماعت به امامت مقام معظم رهبری و ارحباط معنوی حاصـ  از آن اسـت کـه محـور 

گیری است، باید مشابه این نمازهای جماعت در سطوح دیگر حکـرار  در سطح جهت کشور
شود، دیگر  ی معنویت واقا می شود و اعطاء و رحمت و هدایت الهی که در نماز و در شبکه

رود قرار دهد. لذا مساجد باید بر اساس عقالنیـت  حأثیرر را ححت های مدیریتی کشو بخ 
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بندی شوند و مساجد در مراکـز صـنفی و حخصصـی و... حأسـیا شـوند و  محور، طبقه دین
 بگیرند. عهده بهها را  جماعاا در چنین مساجدی، مدیریت اصناف و حخصص ی ائّمه

تعیهین رانهدمان، بهینهه    »ها، خودکنترلی از طریهق   . ثبات نسبی در ع ل و نصب2/4

 ، دو شاخ  دیگر در تئوری قدرت اسالمی«وری ها، بهره شاخ 

ها در نظام اداری کشور است که بایـد از حعمیـع  هفتم پیرامون جریان عز  و نصح  نکته
کند و وضا موجود که در حبعیت  ــ1ــ که در مباحث قبلی به آن اشاره شدمشارکت عمومی 

  شـود. نکتـه تحو کند، م ی مدیران مبادرا می انتخاباا به برکناری همهآن، جناح پیروز در 
ی  حعیین رانـدمان و بهینـه»ها باید بر اساس رودکنترلی طراحی شوند و  که سیستم هشتم این

و  افزارها که از طریع حکنولوژی و سخت بر این مبنا انجام گیرد نه این« وری ها و بهره شارص
، نظـارا ها حعمیـع مشـارکت در صـورا . لـذاححمی  شود ردمهای غیرمردمی بر م نظارا

 پیدا رواهد کرد. ها نیز ارحقا می بر عملکرد سیستممرد
نکاا فوق چه ارحباطی با دین و سبک زندگی دینی دارند و بـه »ممکن است گفته شود:  

ه بـه گفته با حوج اما باید حوجه داشت که پیشنهادهای پی « شوند چه آیه و روایتی منتسح می
ی آن به دستگاه ایمان مطرح شده اسـت زیـرا  جانبه ی همه ارحقاء قدرا دستگاه کفر و حمله

کند کـه یـک آرایـ   رکن رکیِن فرهنگ بعثت اقتضا می مثابه بهاص  نفی سبی  و کفرستیزی 
دفاعی در مقاب  این هجمه شک  بگیرد و دستگاه ایمان قدرحی بـه دسـت آورد کـه ظرفیـت 

افزارهای کفار را داشته باشد. البته در این میان واضح اسـت کـه  فزارها و سختا مقابله با نرم
های آن،  افزارمحور است و حمـامی شارصـه افزارمحور نبوده بلکه نرم حاکمیت دینی سخت

رو، محوریت مسـاجد  حابد. از همین انسانی و معنوی است و استانداردهای جهانی را برنمی
و  رـاصهای متداو  جهانی مبنـی بـر حاکمیـت یـک قشـر  در حروری قدرا نباید به روا 

کردن منافا عمومی به نفا آنان منصرف شود بلکه آرمان ایـن حرـوری، دسـتیابی بـه  مصادره
                                                           

 .9سوم، گفتار پانزدهم، عنوان  . فص 6
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ها  و جریان آنها در نظام حوزیا ارتیاراا و طراحی سیسـتم «معنویت و عدالت و عقالنیت»
گاهی و بهرهاست حا عموم مر با رویکرد جدید ها شارصه دستیابی به و منـدی  دم به آزادی و آ

حـاکم بـر حرـوری  عقالنِی  اصو  عنوان بهدنیا دست پیدا کنند. این نکاا،  در زندگیمعقو  
ای برای حغییراا پیشنهادی ـ که  ی استداللِی فشرده قدرا در سبک زندگی اسالمی و پشتوانه

 شوند. در مباحث گذشته بیان شد ـ حلّقی می

الگهوی تغذیهه،   »قیِ مقابله با تمرک گرایی در موضهوعات  . آثار ارزشی و اخال2

 در مدیریت شهری« زیست، دفن اموات ها، محیط ورزش، رسانه، مهاجرت

یکی از نکاا دیگری که باید در بحث سبک زندگی مـورد حوجـه قـرار گیـرد، شکسـتن 
نمونـه، حمرکـز در  عنوان بـههاسـت.  برری حمرکزهـا در امـور مربـوط بـه شـهر و شهرداری

ها باید کاه  پیدا کند و به مردم اجازه داده شود حا امواا را مطـابع میـ  رـود، در  قبرستان
ارالقـِی  ارزشی و مندی مردم از مزایای ها دفن کنند حا عالوه بر بهرهمصالرانه یا مساجد یا 

ونقـ  و  های مربوط بـه حم  ، از مشکالا و هزینهشهروندان با امواا رودناشی از ارحباط 
 کاسته شود.نیز ک حرافی

های متمرکز، انبارهـا و میـادین متمرکـز میـوه و  های متمرکز، دامداری همچنین کشتارگاه
های صنعتی پخت نان باید از دسـتور  چهارفص  و کاررانه صورا بهبار برای حأمین میوه  حره

و از سود محوری رار  شده  مادی در موضوع حغذیهکار رار  شوند حا پردارتن به نیازهای 
بر مبنای حأمین نیازهای عموم استوار شود. در نتیجـه، سـارت مسـکن و وضـعیت  مهماین 

غیرمتمرکـز  صـورا بهه بتواننـد حلـزمین شهری باید به نحوی حغییر پیدا کند که مردم هر م
کـه بـر  نیازهای معقو  رود به محصوالا کشاورزی و دامداری و... را حأمین کننـد؛ نـه این

اساس حمّنیاا و شهواا و بدون حوجه به طبیعت انسانی، به روردن هر نوع میوه و رـوراکی 
 ی حأمین نیازهـای اولیـه در هر فصلی مبادرا شود. البته این حغییر در کیفیت مسکن و نحوه

سّنتی و روستایی یا به شک  غیربهداشتی انجام شود بلکه  صورا به، نباید موضوع حغذیهدر 
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هـای نـوین در ایـن  افزارهـا و حکنولوژی های متعّددی نیاز است حـا قـوانین و نرم نامه به پایان
ایـن رونـد هـم دارای آثـار ارالقـی اسـت و هـم موجـح حفـظ  احخـاذعرصه حولید شود. 

هـای آب و هـوا و زمـین ـ کـه ریشـه در حمرکـز جمعیـت و  گیزیست و کـاه  آلود محیط
که با شکستن حمرکـز در حـأمین نیازهـای  شود. عالوه بر این امکاناا رفاهی مدرن دارد ـ می

های  و کاالهای استراحژیک رصوصًا در موضوع نـان و گنـدم، نیـاز بـه زیرسـارت ای حغذیه
وها( از بین رواهد رفت کـه ایـن امـر، پیچیده برای حفظ و نگهداری و حوزیا آن )مانند سیل

هـا یـا  بحرانها در هنگـام  حوانایی دشمن برای فشار به کشور از طریع نابودکردن زیرسارت
احوا  نیـز بایـد از فردمحـوری بـه  جنگ نظامی را شدیدًا کاه  رواهد داد. سیسـتم ثبـت

رای شناسـنامه باشـند؛ هـا دا محوری حغییر رویکرد پیدا کند و به جای افراد، رانواده رانواده
یت این امـر بـه مسـاجد سـپرده مسنولکه حمرکز در ثبت احوا  باید شکسته شده و  همچنان

 شود.
های ورزشی بایـد در سـه سـطح  بنابر مباحث گذشته در بخ  ورزش، محیطهمچنین 

کـه در بخـ   های حخصصی سازماندهی شـوند؛ همچنان ا، مراکز استان و استادیومحالم
ا و مساجد، رسانه در مراکز استان و فیلم و سینما در نهادهای دولتی و حالم هنر، رادیو در

های رادیـویی مشـارکت کننـد امـا  گیرند حا عموم مردم در سارت برنامه حخصصی شک  می
حخصصـی اداره شـوند. همچنـین زیباشناسـی  صـورا بهای  های رسانه سینما و سایر عرصه

شـود( و  هـای زیبـایی انجـام می کـه در قالـح عم موجود اعّم از زیباشناسی بـرای افـراد )
گیـری  ها پی زیباشناسی در شـهر و محـیط شـهری )کـه در معاونـت زیباسـازی شـهرداری

در حعریف شهر و حبـدی  آن بـه  ححو شود( موضوعیت رود را از دست رواهند داد و با  می
طبیعی حأمین  راصو بهزیست و فضای سبز و زیبا  کشاورزی، محیط صنعتی ـ نیمه مرکز نیمه

رواهد شد و حفاوا محیطی بین شهر و روستا کاه  رواهد یافت. لذا زیباسازی در مراکز 
گیری رواهد شد و این امر در پایتخـت، در  ها و از طریع سارت نمادهای مذهبی پی استان
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ی ایـن رونـد،  قالح سارت نمادهای اقتدار نظام اسالمی شک  رواهد گرفت حـا در نتیجـه
 یابد. ححو ی کلت گردشگری و جذب گردشگر نیز به نحو محور صنع

شـهرها و  شـدن حمرکـز در شـهر و ایجـاد رونـد معکـوس مهـاجرا )از کالن با شکسته
های جدید ضرورحی نخواهـد داشـت و  پایتخت به سمت شهرها و روستاها( سارت بزرگراه

د نیـاز ثروحمنـدان منطقـه شهری نیز بر مبنای حرانزیت کاالهای مور های بین ها و جاّده آزادراه
گیری حـاکم بـر ایـن بخـ  در آینـده، بـر محـور  طراحی و سارته نخواهد شد بلکه جهت

که  رساندن کاالهای حولید دار  به مستضعفین منطقه و جهان شک  رواهد گرفت؛ همچنان
بندی و طراحـی صـنعتی  با حغییر بازارهای صادراحی هدف در این چـارچوب، صـنایا بسـته

 شک  فعلی آن، موضوعیتی نخواهند داشت. کاالها در

. اشاره به ال امات تغییر جهت حاکم بر ساختارهای سبک زندگی غربهی در دوران  4/2

 گذار

های موجود کـه بـه حبـا  در این صورا، امکاناا و زیرسارت»ممکن است گفته شود: 
رواهند مانـد و اند، معّط  و بالاستفاده  شهرها و پایتخت پدید آمده حمرکز جمعیت در کالن

، منطـِع اداره کشوراما اوال باید حوجه داشت که در « های کشور به هدر رواهد رفت سرمایه
بررسـی « شـدن»بـا منطـِع  اداره کشـورکاربرد نـدارد بلکـه موضـوعاا « هست و نیست»

ها  در اولویت بررسی نیسـت بلکـه آنچـه دسـتگاه« امکاناحی که موجود است»شود. لذا  می
های  و حدبیر برای آن هستند، جریان و روند افـزای  امکانـاا و زیرسـارت مشغو  مطالعه

ی  شهر در حناسح با روند روبه رشد مهاجرا به شهرها در چندین سا  آینده است. ثانیًا همه
آهـن،  ها، راه هـا، سـّدها، پاالیشـگاه هـا، پ  ها و امکاناا فیزیکی از قبی  بزرگراه زیرسارت

یا آب، برق، گاز و... دارای ُعمری مشخص هستند و به همین دلی  ی حوز ها، شبکه فرودگاه
است که پا از طّی این مدا، سطح جدید از حکنولوژی جهانی بـرای سـارت آنهـا مـورد 

ها از آنها استفاده کرد و پا از  حوان حا پایان عمر این زیرسارت گیرد. لذا می استفاده قرار می
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ها حاکم کـرد و بـا حوقـف در سـطح  ری زیرسارتآن، رویکرد جدید را بر سارت و نگهدا
سـازی آن بـرای حـأمین  حکنولوژی مورد استفاده و حغییر در استراحژی علمی کشـور، بـه بومی

ی  یک مجموعه عنوان بهباید  اداره کشورهای  نیازهای دارلی مبادرا کرد. پا حمامی عرصه
ی پیوست فرهنگـی بـرای آنهـا  گیری و ارائه که حصمیم واحد بررسی و مدیریت شوند؛ نه این

 و منقطا از دیگر ابعاد صورا پذیرد. مستق  صورا به



 


