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حجت االسالم والمسلمین حمید پارسانیا
حجت االسالم والمسلمین واعظی

حجت االسالم والمسلمین لک زایی
حجت االسالم والمسلمین مریجی 

حجت االسالم والمسلمین ثنائی
حجت االسالم والمسلمین الویری 

حجت االسالم والمسلمین هاشمیان 
حجت االسالم والمسلمین صّرامی 

حجت االسالم والمسلمین مطهری فر 
حجت االسالم والمسلمین میراحمدی 

حجت االسالم والمسلمین یوسفی مقدم 
حجت االسالم والمسلمین بابایی

حجت االسالم والمسلمین یعقوب نژاد 
دکتر ابراهیم علی پور

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسالمی

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

رئیس دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسالمی

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق

رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت؟مهع؟

رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی

سرپرست پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی

رئیس پژوهشکده فلسفه و کالم

 ݡکمیته علمݡی و ناظران علمی همایش
گام دوم انقالب و تمدن نوین اسالمی  بیانیه 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
کمتــر از نــگاه تحلیل گــران و صاحب نظــران  گفته انــد. در ایــن میــان، آن چــه  ــت ایــران و چیســتی و چرایــی آن بســیار 

ّ
دربــارٔه انقــاب اســامی مل

پنهــان مانــده اســت، فــراروی رهبــران و رهپویــان ایــن نهضــت عظیــم انســانی از خواســته های مرســوم و متعــارف در دیگــر نهضت هــا و تاطم هــای 
اجتماعــی شناخته شــده در دیگــر جوامــع و سرزمین هاســت. آن چــه بــا عنــوان شــعارها و فریادهــای انقابــی، فــراز آمــد و جان هــا و اندیشــه ها را 
نواخــت، بانــگ ایمان گرایــی، اســام خواهی، حق جویــی، عدالت طلبــی، اســتقال طلبی و رهایــی یــک ملــت از چنــگال اســتبداد و اســتعمار 
گفتمــان و رســالت  بــود؛ از ایــن رو ایــن انقــاب، هویتــی فرهنگــی و وجهــی معنــوی و ایمانــی دارد و نظــام سیاســی برآمــده از آن، بــر شــالوده ایــن 
گــرو  کامیابــی و توفیــق میــراث سیاســی بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران، امــام خمینــی؟هر؟  در  ارزشــی و ایمانــی اســتوار شــده اســت. 
نگاه داشــت و پایــداری گفتمــان انقــاب در ســاحت اندیشــه و بــاور جامعــه و تحقــق عینــی و عملــی اصــول و ارکان ایــن گفتمــان در عرصه هــای 

ــت ایــران اســت.
ّ
مختلــف حیــات جمعــی مل

گام دّوم توســط رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای در بهمــن 1397 و چهلمیــن ســال پیــروزی  صــدور بیانیــه 
ــراز و فرودهــا و چالش هــای انقــاب و نظــام اســامی مــردم ایــران در  ــه و همه ســونگر ار ف ــدٔه تحلیلــی منصفان ــه ســبب آن کــه دربردارن انقــاب، ب
چهــار دهــٔه نخســت اســت، فرصــت  مناســبی پیــش روی اربــاب اندیشــه و فکــر جهــت بازاندیشــی و تأمــل در تجــارب و دســتاوردهای انقــاب 
ــدٔه توصیه هــای راهبــردی در جهــت بالندگــی و پیشــرفت نظــام و جامعــٔه اســامی  ــه دربردارن ــه ســبب آن کــه ایــن بیانّی اســامی می گشــاید، و ب
ــی  ــور، یعن کش ــی  ــی و معرفت ــی علم ــون اصل کان ــژه دو  ــی به وی کمیت ــر حا ــی و غی کمیت ــذار حا ــای تأثیرگ ــد و نهاده ــای متعّه ــه نیروه ــت، هم ماس
کاســتی ها را  کننــد، موانــع و  کــه در چگونگــی تحقــق ایــن توصیه هــا اندیشــه  حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها را بــه ایــن امــر فــرا می خوانــد 
ــه آینــده انقــاب  ــا محورهــا و توصیه هــای ناظــر ب بشناســند و فرهیختگــی و حرکــت جهــادی خــود را آشــکار ســازند و نســبت و نقــش خــود را ب

اســامی، تعریــف نماینــد.

 یادداشت رئیس همایش 
بیانیه ݡگام دوم انقالب و تمدن نوین اسالمݡی
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دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم در جایــگاه یــک نهــاد علمــی 
درگیرکــردن  هــدف  بــا  اســامی  انقــاب  متــن  از  برآمــدٔه  فرهنگــی  و 
گام دّوم،  بیانیــه  بــا درون مایــه  جامعــه نخبگانــی حــوزه و دانشــگاه 
گام دّوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« را در چهــار  همایــش »بیانیــه 

ــرد. ک ــی  ــی طّراح ــور اصل مح
گام دّوم بــا رویکــرد تمدنــی«  محــور نخســت همایــش، »تحلیــل بیانّیــه 
ــاره  گرچــه یــک متــن نگاشته شــده درب ــه  ــرا ایــن بیانّی انتخــاب شــد زی
تمــدن اســامی نیســت، اّمــا داللت هــای تمدنــی دارد و ایجــاد تمــدن 
نویــن اســامی را آرمــان بــزرگ انقــاب اســامی ایــران می خوانــد. بــه 
بیانّیــه،  ایــن  کــه  اســت  تمدنــی  داللت هــای  از  برخــورداری  ســبب 
و  امیدآفرینــی  آینده نگــری،  کان نگــری،  نظیــر  ویژگی هایــی  دارای 
همه جانبه نگــری و توصیه هــای راهبــردی بــه جــاری انقــاب اســامی 

ــت. ــران اس ــریف ای ــت ش ــت مل ــش و مقاوم و پوی
محــور دّوم همایــش، »چیســتی و چرایی و چگونگــی تحقق بیانّیه گام 
گرچــه یــک ســند رســمی توســعه و پیشــرفت  دّوم، اســت. ایــن بیانّیــه 
در عرصــه مدیریــت اســتراتژیک نیســت و بــا قالب هــا و صورت بنــدی 
مباحــث  بــر  مشــتمل  و  دارد  فاصلــه  ســندها  این گونــه  در  مرســوم 
کان و  تفکیک شــده ای نظیــر اهــداف، سیاســت ها، افق هــا، تدابیــر 
کّمــی نیســت و بــه اهدافــی نظیــر تصویر ســازی از  هدف گذاری هــای 
گاهی بخشــی، انگیزه ســازی  گذشــته و آینــده انقــاب، هدایت گــری و آ
و امید آفرینــی، توّجــه جــّدی دارد، اّمــا توصیه هــای اساســی و راهبــردی 
جهــت بالندگــی و پیشــرفت انقــاب اســامی را نیــز وجهــه هّمــت 
خــود قــرار داده اســت؛ ازایــن رو بــر فضــا و اســتادن متعّهــد حــوزه و 
ــه و راهبردهــا  دانشــگاه الزم اســت در پیش نیازهــای تحقــق ایــن بیانّی
و راه کارهــای عینّیت بخشــی بــه ایــن توصیه هــا، فکــر و تأمــل نماینــد.
بــه تحلیــل تجربــه و دســتاوردهای  بخــش ســّوم همایــش معطــوف 
یابــی وضــع  جمهــوری اســامی در توصیه هــای هفتگانــه بیانّیــه و ارز
کنونــی آن هاســت. ایــن بخــش، در واقــع، حرکــت علمــی و تحلیلــی در 
فضــای صفحــات نخســتین بیانیــه گام دّوم و نگاه وضعیت شناســانه 
بــه موضوعــات مــورد توصیــه رهبــری معظــم انقــاب در بخــش پایانــی 

بیانّیــه اســت.
ــه نقش آفرینــی بایســته و شایســته نهادهــای  بخــش چهــارم همایــش ب

کشــور به ویــژه نقــش و تأثیــر نســل جــوان ایــن نهادهــای حــوزوی  علمــی 
گام دّوم می پــردازد. و دانشــگاهی در تحقــق اهــداف بیانّیــه 

در دعــوت از اســتادان و صاحب نظــران بــدان مشــارکت علمــی و تولید 
محتــوای دانشــی در محورهــای چهارگانــه همایــش، ســعی بــرآن بــود 
گشــوده باشــد و مجــال  گفتگــو و اظهــار نظــر، متکثــر و  فضــای بحــث و 
ئق و منظرهــای فکــری متنــوع فراهــم باشــد. گمــان  مشــارکت بــرای ســا
ــتیم  ــبی داش ــود توفیــق نس ــام ایــن مقص ــه در انج ک ــت  ــده آن اس نگارن
کــه دعــوت مــا را  و در این جــا از همــه اســتادان و صاحبــان اندیشــه 
کــرده و در ایــن پویــش علمــی ســهیم شــده و مجموعــه  حاضــر  اجابــت 

را فراهــم آورده انــد قــدردان و تشــکر می کنــم.
برخــود فــرض می دانــم از دبیــر محتــرم شــواری عالــی انقــاب فرهنگــی، 
حجت االســام والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر ســعیدرضا عاملــی و 
رئیــس شــورای حــوزوی شــورای عالی انقــاب فرهنگی حجت االســام 
والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر پارســانیا جهــت همراهــی و مشــارکت 
کــه در  در همایــش و از همــکاران خــودم در دفتــر تبلیغــات اســامی 
جهــت  فراوانــی  زحمــات  علمــی  و  اجرایــی  مختلــف  بخش هــای 
برگــزاری همایــش و تدویــن و نشــر آثــار آن متحمــل شــده اند، قدردانــی 
و ســپاس گزاری می کنــم. طّراحــی محورهــای همایــش و مدیریــت و 
به سامان رســاندن محتــوای علمــی آن، مرهــون تاش هــای اعضــای 
اســام  حجــج  علمــی،  ناظــران  و  همایــش  علمــی  کمیتــه  محتــرم 
الویــری، هاشــمیان، لک زایــی، مریجــی، ثنائــی، صّرامــی، مطهری فــر، 
میراحمــدی، یوســفی مقــدم، بابایــی، یعقوب نــژاد و آقــای علی پــور 
ــان مقبــول حــق متعــال  ــه امیــدوارم زحمــات و تاش هــای آن ک اســت 

باشــد.
الحمدهلل رّب العالمین

احمد واعظی    
رئیس همایش بیانیه گام دوم انقالب    

و تمدن نوین اسالمی    



5

مدیــر کل حــوزه ریاســت دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم در جمــع خبرنگاران 
گام دوم و تمــدن نویــن اســالمی« در دهــه فجــر  بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش »بیانیــه 

امســال، بــه تشــریح اهــداف و محورهــای ایــن همایــش پرداخــت.
ســوی  از  حکمــی  طــی  کــه  ثنایــی  اصغــر  علــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــر اجرایــی همایــش ملــی  ــه عنــوان دبی حجت االســام والمســلمین احمــد واعظــی ب
»بیانیــه گام دوم و تمــدن نویــن اســامی« و عضــو کمیته علمــی این همایش منصوب 
شــده اســت در نشســت خبــری ایــن همایــش کــه بــا حضــور پرشــور خبرنــگاران در مرکــز 
همایــش هــای بیــن المللــی غدیــر برگــزار شــد، با اشــاره بــه ابــاغ بیانیــه گام دوم انقاب 
از ســوی رهبــر معظــم انقــاب در طلیعــه دهــه پنجــم انقــاب اســامی اظهــار داشــت: 
ایــن بیانیــه در حقیقــت بــه عنــوان ســند راهبــردی نظــام بــرای آینــده تلقــی مــی شــود.
وی گفت: با توجه به ویژگی های بیانیه گام دوم، ابعاد مختلف و پیچیدگی   هایی 
کــه دارد، الزم اســت ایــن ســند در مرحلــه نخســت از ســوی جامعــه نخبگانــی کشــور 

تبییــن شــود، زیــرا اهــداف و ابعــاد متفاوتــی برای آن متصور می شــود.
دبیــر اجرایــی همایــش ملــی »بیانیــه گام دوم و تمــدن نویــن اســامی« بــا بیــان اینکــه 
گام دوم را مــورد تحلیــل و  کشــور بیانیــه  امــروز بســیاری از اندیشــمندان و نخبــگان 
کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و ویژگــی هــای خــاص  بررســی قــرار داده انــد، تصریــح 
کــه یکــی از آنهــا وجــود منابــع انســانی اندیشــمند و توانمنــد  دفتــر تبلیغــات اســامی 
گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی«  اســت، همایشــی را بــا عنــوان »بیانیــه 
کــه بــا ســایر  کنیــم  گونــه ای برگــزار  کنیــم آن را بــه  کــرده ایــم و ســعی مــی  پایــه ریــزی 

همایــش هــا متفــاوت تــر بــوده و خروجــی بســیار بــا محتوایــی داشــته باشــد.
گام دوم  وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهــداف برگــزاری همایــش ملــی »بیانیــه 
گفتمــان ســازی در جامعــه  انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« تبییــن ایــن بیانیــه و 
علمــی و نخبگانــی اســت، افــزود: ایــن همایــش بــا هــدف تبییــن ابعــاد مختلــف ایــن 
بیانیــه و گفتمــان ســازی بــرای مهمتریــن مأموریــت نســل جــوان بــه ویــژه در نهادهای 
گام دوم بــرای حرکــت بــه ســوی  کشــور بــه منظــور تحقــق بخشــیدن بــه بیانیــه  علمــی 

تمــدن نویــن اســامی از ســوی دفتــر تبلیغــات اســامی برگــزار می شــود.
گام  حجــت االســام والمســلمین ثنایــی بــه تبییــن محورهــای همایــش ملــی »بیانیــه 
دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« پرداخــت و افــزود: نخســتین محــور این همایش، 
کــه شــامل بخــش هایــی همچــون  ــا رویکــرد تمدنــی اســت  گام دوم ب تحلیــل بیانیــه 
»چیســتی و ویژگــی هــای تمــدن اســامی از نــگاه مقــام معظــم رهبــری«، »زمینــه هــا و 
فراینــد شــکل گیــری تمــدن نویــن اســامی از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب«، »رویکــرد و 
بینــش تمدنــی مقــام معظــم رهبری«، »بیانیه گام دوم و اســناد کان کشــور« و »نســبت 

گام دوم بــا الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت« مــی شــود. ســنجی بیانیــه 
گفــت: عنــوان محــور دوم ایــن همایــش »چیســتی، چرایــی و چگونگــی تحقــق  وی 
بیانیــه گام دوم« اســت و مــواردی همچــون »پیــش نیازهــای تحقــق بیانیــه گام دوم«، 

»الزامــات بیانیــه گام دوم«، »راهبردهــا و راهکارهــای تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب« 
گام دوم« از بخــش هــای اصلــی آن بــه شــمار مــی رود. و »پیامدهــای بیانیــه 

ــرد:  ک ــح  ــم تصری ــه ق ــوزه علمی ــامی ح ــات اس ــر تبلیغ ــت دفت یاس ــوزه ر ــرکل ح مدی
همچنیــن »تحلیــل تجربــه و دســتاورهای جمهــوری اســامی در توصیــه هــای 
ایــن همایــش اســت  کنونــی« ســومین محــور  یابــی وضــع  ارز و  بیانیــه  هفتگانــه 
و عاقــه منــدان در ایــن محــور مــی تواننــد در بخــش هــای »علــم و پژوهــش«، 
»اقتصــاد«، »اســتقال و آزادی«، »ســبک زندگــی«، »معنویــت و اخــاق«، »عدالت 
و مبــارزه بــا فســاد« و »عــزت ملــی و مرزبنــدی بــا دشــمن در روابــط خارجــی« بــه 

پژوهــش بپردازنــد.
کیــد بــر نقــش نســل  گام دوم بــا تأ ی بــا بیــان اینکــه »نهادهــای علمــی و بیانیــه  و
نویــن  تمــدن  و  انقــاب  دوم  گام  »بیانیــه  ملــی  همایــش  چهــارم  محــور  جــوان« 
بــوده و شــامل  ایــن همایــش  ایــن محــور، بخــش ویــژه  افــزود:  اســامی« اســت، 
بخــش هایــی از جملــه »حــوزه و دانشــگاه و مســؤولیت هــای اجتماعــی«، »کار 
ــوزه  ــوان ح ــل ج ــت«، »نس ــاق و معنوی ــط اخ ــور در بس کش ــی  ــای علم ــژه نهاده وی
و  کــز علمــی و بســط عدالــت اجتماعــی  بومــی«، »مرا تولیــد علــم  و  و دانشــگاه 
مبــارزه بــا فســاد«، »حــوزه انقابــی و صیانــت از گفتمــان انقــاب اســامی« و »حــوزه 

گام دوم« مــی شــود. علمیــه، نســل جــوان و بیانیــه 
ــرد:  ک ــح  ــم تصری ــه ق ــوزه علمی ــامی ح ــات اس ــر تبلیغ ــت دفت یاس ــوزه ر ــرکل ح مدی
کنــون بســیاری از علمــا، فضــا، محققــان  کار آغــاز شــده، تــا  کــه ایــن  از زمانــی 
بــرای فعالیــت در ســه حــوزه مصاحبــه، برگــزاری نشســت هــای  و پژوهشــگران 

کــرده انــد. کرســی هــای نظریــه پــردازی و ارائــه مقالــه اعــام آمادگــی  علمــی، 
گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی«  ی بــا بیــان اینکــه همایــش ملــی »بیانیــه   و
ــار  در دهــه فجــر ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد، افــزود: آخریــن مهلــت ارســال آث
ــار  ــود و عاقــه منــدان از دو طریــق مــی تواننــد آث ۳۰ مهرمــاه ســال جــاری خواهــد ب
کننــد؛ پژوهشــکده هــا و اعضــای هیــأت  خــود را بــه دبیرخانــه ایــن همایــش ارســال 
کــه بــه دبیرخانــه ایــن همایــش دسترســی دارنــد، مــی تواننــد بــه صــورت  علمــی 
مســتقیم مقــاالت خــود را ارائــه دهنــد، همچنیــن ســایر عاقــه منــدان نیــز مــی 
تواننــد از طریــق ســایت www.gaam۲.dte.ir آثــار خــود را بــه دســت مــا برســانند.
ملــی  همایــش  دبیرخانــه  داشــت:  اظهــار  ثنایــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« در قــم، چهــارراه شــهدا، ابتــدای  »بیانیــه 
یاســت  خیابــان معلــم، پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی، طبقــه چهــارم، حوزه ر

دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم واقــع شــده اســت.
کرســی نظریــه پــردازی و مصاحبــه در راســتای  وی از برگــزاری ۳۵ نشســت علمــی، 
کــرد: ایــن  همایــش »بیانیــه گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« خبــر داد و ابــراز 

فراخــوان در ســطح ملــی اســت.

نشست خبری اعالم فراخوان همایش ملی 
گام دوم انقالب و تمدن نوین اسالمی« »بیانیه 
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معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم: 

بیانیه گام دوم یک سند راهبردی برای ادامه راه انقالب است
معــاون پژوهــش دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم گفــت: بیانیــه گام دوم یــک ســند راهبــردی 

بــرای ادامــه راه انقــالب و بــا نــگاه به گذشــته و افق گشــایی برای آینده اســت. تحقق مطالبات رهبری 

در ایــن بیانیــه بــه جهــت جامعیــت این بیانیــه امــری ضروری اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتر تبلیغات اســامی، به مناســبت برگــزاری همایش ملــی »بیانیه گام 

دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« بــه گفت وگو با حجت االســام والمســلمین نجــف لک زایی 

»معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم و عضو شورای علمی همایش بیانیه گام 

دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« پرداختیــم کــه مشــروح ایــن مصاحبــه را در ذیل می خوانیم:

* نــگاه شــما بــه بیانیــه گام دوم و ضــرورت تحقــق مطالبــات مقــام معظــم رهبــری)دام ظلــه( در ایــن 

بیانیه چیســت؟

بیانیــه گام دوم یــک ســند راهبــردی بــرای ادامــه راه انقــاب و بــا نــگاه بــه گذشــته و افق گشــایی 

بــرای آینــده اســت. تحقــق مطالبــات رهبــری در ایــن بیانیه به جهت جامعیت این بیانیــه امری 

ضــروری اســت.

* دیــدگاه ایــن بیانیــه در حــوزه کاری شــما چگونــه اســت و چــه انتظاراتــی در ایــن حــوزه وجــود دارد؟ 

بــر ایــن اســاس، چــه برنامه هــا و اقداماتــی در مجموعــه شــما در ایــن راســتا برنامه ریزی شــده اســت؟

پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی به جهت رســالتی که در پیش رو دارد به تمامی ابعاد بیانیه 

گام دوم توجــه دارد. قــدم اول بــرای معرفــی بیانیــه گام دوم تبیین و تحلیل زوایای پیدا و ناپیدای 

آن اســت. برگــزاری همایــش علمــی بیانیــه گام دوم در دفتــر تبلیغــات اســامی ایــن امــکان را 

فراهــم آورد تــا مــروری بــر ایعــاد مختلــف ایــن بیانیــه داشــته باشــیم و انتظــارات و مســائل هــر یــک 

از حوزه هــا شــناخته شــود. تحلیــل تجربــه و دســتاوردهای جمهــوری اســامی در توصیه هــای 

کــه  هفت گانــه بیانیــه گام دوم و ارزیابــی وضعیــت کنونــی آن، محــوری از همایــش مذکــور بــود 

پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی عهــده دار آن گردیــد؛ در ایــن محــور 33 مقاله و 22 نشســت 

علمــی آمــاده و بــرای نشــر ارســال گردیــد. حوزه هــای علــم و دانــش، اقتصــاد، اســتقال و آزادی، 

ســبک زندگــی، معنویــت و اخــاق، عدالــت و مبــارزه بــا فســاد و در نهایــت محــور هفتــم عــزت 

کیــد مقــام معظــم  ملــی و مرزبنــدی بــا دشــمن در روابــط خارجــی، مؤلفه هــای هفت گانــه مــورد تأ

رهبــری در ایــن بیانیــه اســت کــه جنبه هــای مختلــف آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و بــه نظر 

می رســد کــه ایــن همایــش طلیعــه ای بــرای انجــام پژوهش هــای کاربــردی در ایــن حوزه هاســت. 

افــق پیــش رو رســیدن بــه نظریــه در تمامــی حوزه هــای هفت گانــه اســت و الزمه آن تــاش علمی و 

فکــری مــداوم پژوهشــگران خواهــد بــود.

* بــا توجــه بــه تأکیــد بیانیــه گام دوم بــر اســتفاده از نیروهــای کارآمــد و مســتعد بــه عنــوان مهم تریــن 

ظرفیــت امیدبخــش کشــور، چــه برنامه هایــی بــرای تربیــت و بهــره وری بهتــر از چنیــن نیروهایــی در 

مجموعــه شــما صــورت گرفتــه اســت؟

نیــروی انســانی در امــر پژوهــش در یــک فرآینــد اندیشــه ورزی و آمــوزش علمــی تربیــت می شــود؛ 

هم اکنــون پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی بــا حضــور بیــش از 100 هیــأت علمــی و 40 

پژوهشــگر تمــام وقــت در حوزه هــای مختلــف دانشــی بــه امــر پژوهــش می پــردازد؛ عــاوه بــر ایــن 

ظرفیــت نیروهــای پــروژه ای کــه از بدنــه حوزه علمیه قم، مشــهد و اصفهان با ما همــکاری دارند، 

کــرد. خأل هــای حــوزه منابــع انســانی را پــر خواهنــد 

* بــا توجــه بــه ایــن کــه ارتقــاء معنویــت و اخــالق در جامعــه و ترویــج ســبک زندگــی اســالمی یکــی 

از ارکان و مطالبــات جــدی بیانیــه گام دوم اســت، شــما بــه عنــوان بخشــی از نهــاد فرهنگــی دفتــر 

تبلیغــات اســالمی قــم کــه بــه ســهم خــود عهــده دار ایــن مســئله اســت، چــه برنامه هــای خاصــی در 

ایــن زمینــه داریــد؟

اخاق و معنویت، یکی از محورهای پژوهش در همایش ملی »بیانیه گام دوم انقاب و تمدن 

نویــن اســامی« اســت و عــاوه بــر ایــن عنــوان یکــی از پژوهشــکده های پژوهشــگاه بــه نــام اخــاق 

و معنویــت مزّیــن اســت. طبیعــی اســت کــه ایــن عنــوان بــرای پژوهشــکده خــود بیانگــر اهمیــت 

موضــوع اســت و همــکاران مــا در ایــن پژوهشــکده سال هاســت کــه موضوع مســأله محــوری را در 

دســتور کار خــود قــرار داده-انــد و بــا شــیوه ای خــاص بــه تحقیــق در ایــن زمینــه مشــغول هســتند. 

اعضــای محتــرم هیــأت علمــی پژوهشــکده اخــاق و معنویــت به شــیوه گفتگو محــور مباحث 

علمــی خــود را پیــش می برنــد و تاکنــون موفقیت هــای خوبــی در تولیــد آثــار علمــی داشــته اند.

ســبک زندگــی هــم در بعــد اخاقــی و هــم در بعــد ســبک زندگــی قرآنــی در پژوهشــگاه مــورد 

توجــه قرارگرفتــه اســت و پژوهشــکده فرهنــگ و معــارف قــرآن در پژوهشــگاه تاش هــای خوبــی 

در موضــوع ســبک زندگــی قرآنــی انجــام داده اســت. فرهنــگ نامــه »ســبک زندگــی« از جملــه 

پروژه هــای در دســت اقــدام در ایــن پژوهشــکده اســت. 

در موضوع عدالت، از گذشته فعالیت هایی در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه 

انجام شــده اســت و با تأســیس هســته عدالت این فعالیت ها ســرعت بیشــتری به خود گرفته 

اســت. کتــاب »جســتارهای اســامی در عدالــت اجتماعــی« از جدیدتریــن آثــار همــکاران مــا 

در ایــن مرکــز می باشــد. پژوهش هــای تمــدن نویــن اســامی در پژوهشــکده اســام تمدنــی شــهر 

مقــدس مشــهد انجــام می شــود؛ موضــوع اســقال، آزادی و مطالعــات اســامی امنیــت و بحــث 

کــه از  دشمن شناســی و مرزبنــدی آن بــه پژوهشــکده علــوم و اندیشــه سیاســی اختصــاص دارد 

گذشــته کارهــای بســیار خوبــی انجــام شــده اســت و اکنــون نیــز ایــن موضوعــات در قالب هــای 

ــت  ــه »امنی ــرد. نظری ــرار می گی ــش ق ــق و پژوه ــورد تحقی ــوری م ــأله مح ــرد مس ــا رویک ــف ب مختل

کــه در ســال 1397 بــه تأییــد هیــأت حمایــت از کرســی های  متعالیــه« عنــوان نظریــه ای اســت 

نظریه پــردازی قرارگرفتــه اســت و مطالعــات مربــوط به این موضوع در قالب یک کارگروه مســتقل 

انجــام می شــود.
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»الهیــات اخــاق«، »اخــاق  از  و معنویــت عبــارت  پــروژه هــای پژوهشــکده اخــاق  کان 

»تربیــت  دینــی«،  اخاقــی  تربیــت  روانشــناختی  »مبانــی  گســتری«،  کاربــردی«، »صداقــت 

اخاقــی«، »خانــواده«، »تحلیــل و نقــد عرفان هــای غیــر اســامی«، »روش شناســی مطالعــات 

معنویــت« و »بازخوانــی معنویت هــای اســامی و معرفــی معنویــت ثقلیــن« اســت. کان پــروژه 

»الهیــات اخــاق« مشــتمل بــر »کتاب شــناخت اخــاق اســامی«، »اخــاق اســامی: مبانــی و 

مفاهیــم«، »المــدارس االخاقیــه فــی الفکــر االســامی )ترجمــه عربــی کتاب شــناخت اخــاق 

اســامی(«، »اخــاق اســامی و کاربســت قاعــده تســامح در ادلــه ســنن«، »تعارضــات اخاقــی 

ــی از »ســیره و عمــل معصــوم«، »فقــه و اخــاق  و دانــش اصــول فقــه«، »اســتنباط حکــم اخاق

گفتگــو بــا اندیشــوران«،  اســامی؛ مقایســه ای علم شــناختی«، »مناســبات اخــاق و فقــه در 

»درآمدی بر ســبک بندگی؛ اعتدال عبادی در ســیره معصومین)ع(«، »اســتنباط آموزه اخاقی 

از متــون و ادلــه لفظــی )دفتــر اول(«، »اســتنباط آمــوزه اخاقــی از متــون و ادلــه لفظــی )دفتــر دوم(« 

کاربــردی« عبــارت از »اخــاق  و »درآمــدی بــر ســبک بخشــندگی« اســت. کان پــروژه »اخــاق 

کاوش هــا و چالش هــای نویــن در اخــاق عملــی«، »منشــور اخاقــی انتخابــات  کاربــردی،  

)بــه ســفارش وزارت کشــور(«، »درآمــدی بــر زّی طلبگــی«، »اخــاق حرفــه ای و وظایــف صنفــی 

کیــد بــر اخاق فضیلت« اســت.  روحانیــت از نــگاه امــام خمینــی« و »تأثیــر ایمــان بــر اخــاق بــا تأ

کــه در ایــن  از دیگــر کان پــروژه هــای ایــن پژوهشــکده، کان پــروژه »صداقــت گســتری« اســت 

کان پــروژه 7 پــروژه در دســت اجــرا می باشــد. »راهنمــای رشــد اخاقــی؛ مانــی کیلــن و جودیث 

اســمتانا« و »نظریه هــای کاســیک شــناختی- تحولــی در رشــد اخاقــی« پــروژه های کان پــروژه 

»مبانــی روانشــناختی تربیــت اخاقــی دینــی« اســت. کان پــروژه »تربیــت اخاقــی« مشــتمل بــر 

»تربیت توحیدی؛ شــهید حســین معن« و »نقش مربی در تربیت اخاقی- معنوی« می باشــد. 

کان پــروژه »خانــواده« عبــارت از »در آمــدی بــر مبانــی و روش هــای روان شــناختی- تربیتــی 

عفــاف و حجــاب« و »جــرم تــرک انفــاق؛ نگاهــی انتقــادی بــه سیاســت های تقنینــی و قضایــی« 

اســت.  یکــی دیگــر از کان پــروژه هــای پژوهشــکده اخــاق و معنویــت کان پــروژه »تحلیــل و 

کــه عبــارت از »جریان شناســی انتقــادی عرفان هــای نوظهــور« و  نقــد عرفان هــای غیــر اســامی« 

»معنویت گرایــي جدیــد: مؤلفه هــای مفهومــی، لــوازم اعتقــادی و نشــانه های گفتمانــی« اســت. 

کان پــروژه »روش شناســی مطالعــات معنویــت«، »عرفــان و بایســته های عرفان پژوهی در گفتگو 

ــر دارد.  ــا دانشــوران« را در ب ب

ــار عرفــان اســامی« در قالــب کان پــروژه »بازخوانــی معنویت هــای اســامی  پــروژه »فرهنــگ آث

و معرفــی معنویــت ثقلیــن« در ایــن پژوهشــکده اســت. خاصــه ای ازعملکــرد مربــوط بــه کان 

پــروژه »فرهنــگ نامــه ســبک زندگــی بــر اســاس آمــوزه هــای قــرآن و اهــل بیــت)ع(  بــه شــرح ذیــل 

اســت: شــکل گیری ســبک زندگــی در حــوزه هــای گوناگــون فــردی و اجتماعــی بــر اســاس آمــوزه 

کــه علــی رغــم  هــای اســام یکــی از اهــداف و آرمــان هــای اصلــی انقــاب اســامی بــوده اســت 

تــاش هــا در طــول چهــل ســال عمــر انقــاب، تحقــق ایــن هــدف دچــار چالــش شــده اســت 

وجامعــه کنونــي مــا بــه علــت تأثیرپذیــري از فرهنــگ غــرب از یــک ســو و تحــت تأثیــر زندگــي قبل 

از انقــاب اســامي از ســوي دیگــر، متأســفانه نتوانســته اســت، میــان باورهــاي  اصیــل اســامي 

کنــد و از  و ســبک زندگــي خــود در حوزه هــاي گوناگــون، ارتباطــي عمیــق و تنگاتنــگ ایجــاد 

داشــتن ســبک زندگــي اســامي بــه معنــاي واقعي و مــورد نظر مقام معظــم رهبری محــروم مانده و 

نتوانســته اســت از میوه هــاي ارزشــمند عقایــد و باورهــاي دینــي خویــش در عرصه رفتار و ســبک 

زندگــي بهــره منــد گردد،مقــام معظــم رهبــري بــا درک صحیــح از ایــن وضعیــت نگــران کننــده، 

دربیانیــه گام دوم انقــاب فرمودنــد: »ســخن الزم در ایــن بــاره بســیار اســت آن را بــه فرصتــی دیگــر 

وامــی گــذارم و بــه همیــن جملــه اکتفــا مــی کنــم کــه تــاش غــرب در ترویــج ســبک زندگــی غربــی 

در ایــران، زیان هــای بیجبــران اخاقــی، اقتصــادی، دینــی و سیاســی بــه کشــور و ملــت مــا زده 

اســت؛ مقابلــه بــا آن، جهــادی همــه جانبــه و هوشــمندانه می طلبــد کــه بــاز چشــم امیــد در آن بــه 

جوان هاســت«.

گــروه فرهنــگ نامــه هــا و معاجــم قرآنــی پژوهشــکده فرهنــگ و معــارف قــرآن پژوهشــگاه علــوم و 

فرهنــگ اســامی تــاش نمــوده اســت تــا بــا همــکاری میزســبک زندگــی وهمــت پژوهشــگران 

فرهیختــه وبــا بهــره گیــری از آمــوزه هــای نورانــی قــرآن و اهــل بیــت )ع(، کاربــردی تریــن اطاعــات 

مرتبــط بــا حــوزه هــای گوناگــون  ســبک زندگــی )فــردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زیســت( 

ــد در  ــی باش ــار قدم ــه آث گون ــن  ــه ای ــه تهی ــد آنک ــد، امی ــرار ده ــدان ق ــار عاقه من ــه و در اختی را تهی

پاســخگویی بــه دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری دربــاره ســبک زندگــی اســامی. الزم بــه ذکــر 

اســت کلیــه فراینــد ایــن پــروژه شــامل )تهیــه آییــن نامــه تدوین،انتخــاب موضوعات،نظــارت 

علمــی، انتخــاب پژوهشــگر،ناظر و ارزیــاب ( بــا نظــارت شــورای علمــی ســبک زندگــی و شــورای 

پژوهشــی پژوهشــکده بــا همــکاری میــز ســبک زندگــی  انجــام مــی گیرد.اهــداف تدوین فرهنگ 

نامــه ســبک زندگــی عبــارت از تبییــن و ارائــه شــاخص هــای ســبک زندگــي بــر اســاس آموزه هــاي 

قــرآن و اهــل بیــت)ع(، ارائــه مبانــي و راه کارهــاي ســبک زندگــي بــر اســاس آموزه هــاي قــرآن و اهــل 

کاربــردي ســبک زندگــي، بسترســازي  بیــت)ع(، بسترســازي بــراي توســعه پژوهــش در مفاهیــم 

ــر اســاس اندیشــه هاي قــرآن و اهــل بیــت)ع( و بسترســازي  ــراي شــکل گیري تمــدن اســامي ب ب

ــه آموزه هــاي قــرآن و اهــل بیــت)ع( در جامعــه مــی باشــد.  موضوعــات  ــراي عینیت بخشــي ب ب

ــی  ــارت از مبان ــت)ع( عب ــل بی ــرآن و اه ــای ق ــوزه ه ــاس آم ــر اس ــی ب ــبک زندگ ــه »س ــگ نام فرهن

ســبک زندگــی اســامی و ســبک زندگــی  اهــل بیت)ع()ویژگــی هــا، حجیــت و قلمــرو( اســت. 

موضوعــات حــوزه فــردی را آراســتگی، آســیب شناســی ســبک زندگــی فــردی، امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر، اوقــات فراغــت، بهداشــت، بهداشــت روانی، پوشــش، تغذیــه، خواب و بیــداری، 

کار، مســکن، نمــاز، مهمانــی و  دانــش انــدوزی، دعــا، روزه، زکات، ســفر، عبــادت، کســب و 

ورزش در بــر مــی گیــرد. موضوعــات حــوزه خانوادگــی مشــتمل بــر آســیب شناســی ســبک زندگــی 

خانوادگــی، ازدواج، رفتــار بــا پــدر و مــادر رفتــار، بــا خوشــاوندان، رفتــار بــا فرزنــد و رفتــار بــا همســر 

اســت. موضوعــات حــوزه اجتماعــی عبــارت از آســیب شناســی ســبک زندگــی اجتماعــی، 

تعامــل بــا اهــل کتــاب )زرتشــت، مســیحي، یهــودي و ...(، تعامــل بــا فــرق و مذاهــب، تعامــل بــا 

جوانــان، تعامــل بــا دشــمنان، تعامــل بــا دوســتان، تعامل با بدهــکار، تعامل با نیازمنــدان، تعامل 

بــا بیمــاران، تعامــل بــا زنداني و اســیر، تعامل با ســالمندان، تعامل با مصیبت دیــدگان، تعامل با 

همســایگان، تعامل حکومت و مردم و جهاد فرهنگی اســت.  آســیب شناســی ســبک رفتار با 

محیــط زیســت، ســبک رفتــار با حیوانات)نگهــداری، بهروری، حقــوق حیوانــات و...(، رفتار با 

محیــط زیســت)آب، بــاد و بــاران، درختان و فضای ســبز، دریاها و نهرهــا، راه ها و جاده هــا و...، 

گیــرد. موضوعــات منتشــر  آداب کشــت و زرع ، موضوعــات حــوزه محیــط زیســت را در بــر مــی 

شــده عبــارت از آراســتگی، اوقــات فراغــت، پوشــش، تغذیه، خــواب و بیــداری، دانش انــدوزی، 

دعــا، ســبک زندگــی اهــل بیت)ع()دالیــل، قلمــرو(، ســفر، عبــادت، مبانــی ســبک زندگــی 

اســامی، نمــاز و مهمانــی مــی شــود. از ایــن میــان موضوعــات، مســأله هــای ازدواج، بهداشــت، 

زکات، روزه، رفتــار بــا پــدر و مــادر، رفتــار بــا خویشــاوندان، رفتــار بــا فرزنــد، رفتار با همســر، کســب و 

کار و مســکن در دســت نشــر اســت. 
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معاون آموزش دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم:

بیانیه گام دوم یک مانیفستی برای گام دوم انقالب اسالمی است/
همایش گام دوم همایش علمی و با دغدغه تحقق این بیانیه شکل 

گرفته است/ انقالب اسالمی مقدمه ای بر انقالب مهدوی است

معــاون آمــوزش دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان ایــن کــه همایــش ملــی »بیانیــه گام 

دوم انقــالب و تمــدن نویــن اســالمی« همایشــی علمــی و بــا دغدغــه تحقــق ایــن بیانیــه شــکل گرفته 

اســت، گفت: این همایش با خروجی 6 جلدی که در بر داشــته، آورده بســیار خوبی داشــته اســت. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی، بــه مناســبت برگــزاری همایــش ملــی »بیانیــه 

گام دوم انقاب و تمدن نوین اسامی« به گفت و گو با حجت االسام والمسلمین شمس اهلل 

مریجــی »معــاون آمــوزش دفتــر تبلیغــات اســامی و عضو شــورای علمی همایش بیانیــه گام دوم 

انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« پرداختیــم کــه مشــروح این مصاحبــه را در ذیل مــی خوانیم:

* نــگاه شــما بــه بیانیــه گام دوم و ضــرورت تحقــق مطالبــات مقــام معظــم رهبــری)دام ظلــه( در ایــن 

بیانیه چیســت؟

بیانیــه گام دوم یــک مانیفســتی بــرای گام دوم انقــاب اســامی اســت کــه مقام معظــم رهبری به 

عنــوان کســی کــه در شــکل گیــری و تــداوم انقــاب نقــش تعییــن کننــده داشــتند و هم گذشــته و 

هــم آینــده را بــه خوبــی رصــد کــرده انــد، بــا توجــه توانمنــدی علمــی و عملــی خودشــان این بیانیه 

را نوشــته انــد و بجاســت کــه همــه محققــان و اندیشــمندان در تبییــن این بیانیــه تاش کنند. 

مســأله تبییــن، گام اول ایــن بیانیــه اســت؛ در حقیقــت ایــن بیانیــه از منظــر جامعــه شــناختی، 

حقوقــی و علــوم انســانی در معانــی متعــدد قابلیــت بحــث و تدریــس را دارد و بیانیــه ای اســت که 

مقــام معظــم رهبــری بــا دقــت نظــر ایــن را نوشــته انــد و نیــاز به تبییــن دارد که عموم جامعه نســبت 

بــه ایــن بیانیــه آشــنایی پیــدا کننــد و ســپس هــر فــردی بــا توجــه به تــوان خــود، در تحقــق این بیانیه 

کــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن بیانیــه بیــش از همــه جوانــان را مــورد خطــاب قــرار  تــاش کننــد 

دادنــد. 

کــه بــا توجــه بــه گذشــتن چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی، مقــام معظــم  جالــب اســت 

رهبــری چهــل مرتبــه از جــوان در ایــن بیانیــه نــام بردنــد، یعنــی جــوان اســت کــه بایــد بــا توانمنــدی 

خــود در چلــه بعــدی ایــن انقــاب کــه تثبیــت و انتشــار اســت، ایــن کار را انجــام دهــد تــا گام دوم 

کــه در رأس هــرم ایــن حرکــت  انقــاب شــکل بگیــرد و رهبــر معظــم انقــاب بــه عنــوان کشــتیبان 

کــه ایــن  ایســتاده و آینــده را رصــد مــی کنــد، در ایــن بیانیــه همــه خواســته هایشــان را آورده انــد 

انقــاب چــه مســیری را بایــد طــی کنــد، و همــه بایســته هــا و توصیــه هایــی کــه الزم مــی باشــد، در 

آن گفتــه شــده اســت. 

هر چند که مخاطب اصلی این بیانیه، جوان است، اما اندیشمندان و تاشگران و تمام اعضای 

جامعه باید در مسیر تحقق گام دوم انقاب تاش کنند که ان شاءاهلل به سرانجام برسد. 

ایــن حداقــل گامــی اســت کــه عمــوم مــردم مــی توانــد برای تحقــق بیانیــه گام دوم کــه مقام معظم 

رهبری ترســیم کرده اســت، حرکتشــان را شــکل داده و به آن ســمت حرکت کنند. 

* دیــدگاه ایــن بیانیــه در حــوزه کاری شــما چگونــه اســت و چــه انتظاراتــی در ایــن حــوزه وجــود دارد؟ 

بــر ایــن اســاس، چــه برنامه هــا و اقداماتــی در مجموعــه شــما در ایــن راســتا برنامه ریزی شــده اســت؟

مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم بــرای بــه ســرانجام رســیدن ایــن گام، توصیه هایــی دارند؛ 

کــه یکــی از مصادیــق بــارز  گام دوم هــم در مســیر تغییــرات اجتماعــی اســت، یعنــی همــان طــور 

تغییــر، پدیــده انقــاب اســت، گام هــای متعــددی دارد؛ بســته بــه آن ریشــه و درون مایــه انقــاب 

اســت کــه ایــن گام هــا تــا کجــا شــکل بگیــرد.

هر چه ریشــه درخت به لحاظ عمق و گســتره، گســترش پیدا کرده و عمیق باشــد، ماندگاریش 

کــه در آمــوزه هــای دینــی و اســامی و  کــه ریشــه انقــاب اســامی  بیشــتر اســت؛ بــا توجــه بــه ایــن 

ارزش هــای وحیانــی مــی باشــد، طبعــًا عمیــق اســت و تمــام جوانــب را در نظــر گرفتــه، انقــاب 

کــه اکنــون داده هــای خــود را شــامل حــال  کــرد، و قــرار اســت  اســامی در چهــل ســال اول رشــد 

کــه انقــاب اســامی مقدمــه ای بــر  در ابتــدا ایــران و بعــد، جامعــه بشــری کنــد و مــا اعتقــاد داریــم 

انقــاب مهــدوی اســت.  

مقــام معظــم رهبــری بــرای ایــن کــه ایــن تغییــرات صــورت گیــرد، مبانــی و عواملــی را نقــل و بــر آن 

تکیــه کردنــد؛ اگــر تغییــری بخواهــد اتفــاق بیفتــد، بایــد مبنــا داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت 

ایــن تغییــر زود از بیــن خواهــد رفــت و فناشــدنی اســت و بــرای ایــن کــه فانــی نشــود، مبنایــی مــی 

خواهــد و اگــر ایــن مبنــا، مبنایــی وحیانــی باشــد، طبعــًا مانــدگاری آن بیشــتر خواهــد بــود. 

مقــام معظــم رهبــری در ایــن بیانیــه بــه چنــد عامــل اشــاره کــرده انــد کــه یکــی از ایــن عوامــل، علــم 

و پژوهــش اســت و امثــال بنــده کــه در حــوزه علــم و پژوهــش هســتیم، نقــش اساســی مــان در ایــن 

جهــت اســت؛ علــم بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب ایــن اســت کــه اگــر کســی بــر قلــه علــم بایســتد 

و فتــح کنــد، کســی تــوان ایســتادن در مقابلــش را نــدارد؛ چــرا در فضــای اقتصــادی مشــکل داریم 

و نگــران تحریــم هــا هســتیم؟ در جامعــه هیــچ احساســی نکردید که مــردم در مقابــل تحریم های 

نظامی احســاس نگرانی کنند، و اگر این مســأله را در مســائل دیگر نیز پوشــش دهیم، توانمندی 

مــان اثبــات خواهد شــد. 

اگــر انقــاب مــی خواهــد باقــی بمانــد، چــاره ای ندارد کــه در جهت علم هم این توانمنــدی وجود 

داشــته باشــد تــا بــر قلــه قــرار بگیــرد و بــرای ایــن کــه دیگــران بر او ســلطه نداشــته باشــند، الزمــه اش 
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علم اســت. 

در جامعه ما، حوزه و دانشــگاه جریان علم و پژوهش کشــور را متکفل شــده اند. دفتر تبلیغات 

کــرده  اســامی بــه عنــوان حــوزه علمیــه در درون خــود دانشــگاه و پژوهشــگاهی را هــم تأســیس 

اســت و از حیــث حــوزوی و دانشــگاهی مســیری کــه مــورد نیــاز انقاب اســت را طی کنــد و ما به 

عنوان کســانی که هم ریشــه حوزوی و هم ریشــه دانشــگاهی داریم، در گام دوم باید رشــته های 

کــه بــرای حرکــت رو بــه جلــو و تثبیــت آورده هــای خــود دارد، تأســیس  مــورد نیــاز ایــن انقــاب را 

کنیــم و ایــن حرکــت علومــی را مــی طلبــد کــه در تحقــق خــود و گام دوم این علوم کارســاز باشــد.

کــه زیــر نظــر ایــن دفتــر  دانشــگاه باقرالعلــوم)ع( بــه عنــوان یکــی از مراکــز دانشــگاهی و حــوزوی 

اســت، بــرای تحقــق گام دوم، یــک ســری رشــته های جدیــدی را تأســیس کــرده کــه علــوم بنیانی 

هســتند تــا بتواننــد تولیــد علــم کننــد و بــه مراحلــی برســیم کــه نیــاز جامعــه را حــل کنــد.

از ایــن جهــت تــاش کردیــم و تــاش مــی کنیــم و رشــته هایــی را تأســیس کردیــم و در دســت 

کــه بتوانــد همــان توصیــه مقــام معظــم  کــرده ایــم  تأســیس داریــم و دانشــکده هایــی را تأســیس 

کرده انــد، چــه در  گام دوم انقــاب بحــث علــم و پژوهــش را مطــرح  کــه در بیانیــه  رهبــری را 

دانشــگاهمان رشــته هــای علمــی مــورد نیــاز تحــول گام دوم و چــه در پژوهشــگاه مــان پژوهــش 

هــای مــورد نیــازی کــه در جــای دیگــری بــرای مــا ایــن دلســوزی نخواهد داشــت که انجــام دهند، 

شــکل دادیــم تــا ایــن خواســته بــه حــِق مقــام معظــم رهبــری و تحقــق ایــده تمــام شــهدای عزیــزی 

ــه دوش  کار را ب ــی از  ــم بخش ــیم و بتوانی ــرده باش ک ــت  ــد، حرک ــن راه داده ان ــان را در ای ــه خونش ک

بگیریــم تــا گام دوم محقــق شــود.

در بیانیــه گام دوم، روح حاکــم بــر آن بــه نوعــی ترســیم راه تحقــق تمــدن نویــن اســامی هم اســت؛ 

بــرای تحقــق تمــدن نویــن اســامی، مــا در ابتــدای راه هســتیم و ایــن کلیــدواژه »نویــن اســامی« با 

نــگاه اندیشــه شــیعی کــه بتوانــد تحقــق دهــد که در طــول 14 قــرن از بعثــت حضرت رســول)ص( 

نبــوده اســت، شــیعه کــه نتوانســته ارزش هــای ناب علــوی را بر جامعه حاکم کند کــه این بتواند 

کــه »نویــن« گفتــه می شــود،  در مســیر تحقــق تمــدن کار ســاز و زمینــه ســاز باشــد، بنابرایــن ایــن 

شــاید اشــاره به اندیشــه های ناب شــیعی هم داشــته باشــد که حقیقتًا دیده نشــده اســت و اگر 

در مطالعاتی انجام شــده نگاه کنید، اندیشــمندان عرب که کار کرده اند، بیشــتر اندیشــه های 

اهــل تســنن بیان شــده اســت. 

دفتــر تبلیغــات اســامی جــدای از بخــش آمــوزش و پژوهــش، بخــش تبلیــغ دارد کــه اســاس دفتر 

تبلیغــات اســامی، تبلیــغ بــوده اســت یعنــی اگــر دانشــگاه و پژوهشــگاه در دفتــر شــکل گرفــت، 

بــرای ایــن اســت کــه بتواننــد تبلیــغ را عمیــق تــر، وســیع تــر و گســترده تــر بیــان کنــد. 

در بیانیه گام دوم، نقش معاونت فرهنگی و تبلیغی این دفتر بســیار کلیدی اســت؛ چرا که ما 

در دانشــگاه رشــته هایی را تأســیس و محققان و مدرســینی را تربیت می کنیم یا در پژوهشــگاه 

کــه محقــق بالفعــل هســتند و تحقیقاتــی را شــکل مــی دهنــد امــا اگــر این هــا در بدنــه جامعــه این 

توســعه، گســترش و تکثیــر نشــود، یــا عالمــی مــی مانــد و هیــچ کســی از آن بهــره ای نمــی بــرد یــا 

تحقیقشــان در گوشــه کتابخانــه خــاک مــی خــورد؛ البتــه ایــن مرکــز بایــد جــوری ایــن مســأله را در 

تحقــق بیانیــه گام دوم کارگردانــی کنــد کــه قــدم اول، آن بخــش فرهنگــی اســت. 

هــر تمدنــی در درون خــود فرهنــگ دارد و ایــن فرهنــگ ابتــدا بایــد در جامعــه در دل افــراد نهادینــه 

شــود و اندیشــه هــای افــراد را بــه ایــن ســمت ببــرد؛ بــه عنــوان مثــال ایــن »مــی توانیــم« را بایــد در 

ذهــن جــوان محقــق کنیــم، کــه این مســأله را تبلیغ بایــد اجرا کند؛ منظور از تبلیغ، تعلیم اســت 

و بــا پشــتوانه پژوهــش و علمــی کــه در دانشــگاه صــورت گرفتــه و یــا در مراکــز دیگــر حــوزه در حــال 

اتفــاق اســت، معاونــت فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســامی بایــد ایــن هــا را در جامعــه 

ســازماندهی کنــد و اول گام در بیانیــه گام دوم، تبییــن آن در میــان جامعــه اســت. 

در مســأله تبییــن بیانیــه گام دوم، معاونــت فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســامی بایــد بــه 

صــورت فعــال حرکــت کنــد تــا بتوانــد فرهنــگ ســازی صــورت بگیــرد؛ اول بایــد مشــخص شــود 

کــه چشــم انداز مــا چیســت؟ و وظیفــه هــر کســی در ایــن مســیر مشــخص شــود؛ مبلغــان دینــی 

هســتند کــه مــی تواننــد گام دوم انقــاب را در ســطح عمومــی تبییــن کننــد تــا در ســطح عمومــی 

ایــن درخواســت را از مــردم و جامعــه داشــته باشــیم. 

کــه  گونــه بــود  مراکــز علمــی مــا بــرای تحقــق طلــب جامعــه بایــد تــاش کننــد؛ در غــرب نیــز ایــن 

کــرد.  کــه جامعــه آن طلــب مــی  کــرد  علومــی را تأســیس 

ابتــدا بایــد ایــن بیانیــه توســط بخــش فرهنگــی ایــن دفتــر بــرای مبلغیــن تبییــن شــود و ســپس در 

ایــام تبلیغــی پیــش رو ایــن بیانیــه القــا و تبییــن شــود و جامعــه را اقنــاع کنند کــه ایــن گام دوم نیاز 

اســت؛ ایــن وظیفــه مبلغیــن اســت کــه البته دفتر تبلیغــات اســامی در این راســتا تــاش زیادی 

کــرده اســت و بــا همایشــی کــه ایجــاد کرده اســت، تولیداتی که اتفــاق می افتد، می تواند دســت 

مایــه ای بــرای انجام کار مبلغین باشــد. 

* بــا توجــه بــه ایــن کــه ارتقــاء معنویــت و اخــالق در جامعــه و ترویــج ســبک زندگــی اســالمی یکــی 

از ارکان و مطالبــات جــدی بیانیــه گام دوم اســت، شــما بــه عنــوان بخشــی از نهــاد فرهنگــی دفتــر 

تبلیغــات اســالمی قــم کــه بــه ســهم خــود عهــده دار ایــن مســئله اســت، چــه برنامه هــای خاصــی در 

ایــن زمینــه داریــد؟

کیــد دارد و بــر مبنــای آن مــی  کــه رهبــر معظــم انقــاب بــر آن تأ در بیانیــه گام دوم یکــی از مبانــی 

خواهنــد کــه گام دوم تحقــق پیــدا کند، اخاق و معنویت اســت؛ تغییر یک امر اجتناب ناپذیر 

است و هیچ جامعه ای را نمی توان پیدا کرد که در آن تغییری نباشد و لذا اندیشمندان حوزه 

کــه بــه دالیــل متعــدد امــری اجتنــاب  کــه چــرا تغییــر؛ چــرا  ی تغییــرات اجتماعــی نمــی پرســند 

ناپذیــر اســت و کوچکتریــن دلیــل آن کنجــکاوی افــراد اســت؛ بــا توجــه بــه تغییــر زمــان و مــکان، 

بــرآورده شــدن ایــن نیــاز رنــگ متفاوتــی خواهــد گرفــت و زمــان، تحقــق آن را تغییــر می دهــد. 

کــرده و نیــاز جامعــه تــان را بــرآورده  کــه اگــر شــما مــی خواهیــد تغییــری ایجــاد  گویــد  گام دوم مــی 

کنیــد، ایــن تغییــر بایــد بــر مبنــای اخــاق و معنویــت باشــد؛ اگــر در گام دوم بــر مبنــای اخــاق 

تــاش نکنیــد کــه نیازهــای جامعــه شــما را بــر آورده کنــد، بــه ابزارهــای تولیــدی دیگــران مبتا می 

شــوید و بــرای جامعــه شــما جــز بــی اخاقــی چیــز دیگــری را بــه ارمغــان نخواهــد آورد. 

همایــش ملــی »بیانیــه گام دوم و تمــدن نویــن اســامی« چند کمیتــه دارد که یکــی از آنها کمیته 

کــه در دفتــر  ــر نقــش جــوان« اســت  کیــد ب ــا تأ تخصصــی »نهادهــای علمــی و بیانیــه گام دوم ب

تبلیغات اســامی در حال اتفاق می باشــد و از کمیســیون هایی اســت که بیشــتر به نهادهای 

کیــد بــر  کــه در راســتای تحقــق ایــن بیانیــه مــی تواننــد مؤثــر باشــند، مــی پــردازد، البتــه تأ علمــی 

ایــن کــه جــوان چــه نقشــی مــی توانــد داشــته باشــد را بــر عهــده مــا گذاشــتند و مقــاالت متعــددی 

گرفتــه  بــه دبیرخانــه همایــش ارســال شــده و نشســت هــای تخصصــی بســیار خوبــی صــورت 

کــه  کــه در اختیــار مخاطبیــن قــرار بگیــرد، روشــن خواهــد شــد  اســت و ان شــاءاهلل خروجــی آن 

ایــن همایــش، یکــی از همایــش هایــی اســت کــه حقیقتــًا علمــی و بــا دغدغه تحقق بیانیــه گام 

دوم شــکل گرفتــه و آورده بســیار خوبــی هــم داشــته اســت کــه حــدود شــش جلــد کتــاب در 3000 

صفحــه مکتوبــات، عــاوه بــر مصاحبــه هــا و نشســت هــا منتشــر شــده اســت؛ همایــش مذکــور 

بــرای تبییــن بیانیــه گام دوم، گام موفقــی را برداشــته اســت کــه بتوانــد آن را تبییــن کنــد. 
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دبیر شورای راهبری دفتر تبلیغات اسالمی تبیین کرد: 

ظرفیت های دفتر تبلیغات اسالمی در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

دبیــر شــورای راهبــری دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان ایــن کــه برخــی از فرازهای 

 بــا حــوزه مأموریتــی نظــام مســئله محــوری و اقطــاب فکــری و فرهنگــی 
ً
گام دوم مســتقیما بیانیــه 

ــج محــور از ایــن هفــت محــور  ــا پن ــا ب ــع ظرفیــت هــای م گفــت: بالطب ــط اســت،  ــر مرتب ایــن دفت

ارتبــاط مســتقیم دارد.

ــی  ــش مل ــزاری همای ــبت برگ ــه مناس ــامی، ب ــات اس ــر تبلیغ ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب

االســام  بــا حجــت  گــو  و  گفــت  بــه  اســامی«  نویــن  تمــدن  و  انقــاب  گام دوم  »بیانیــه 

والمســلمین ســید محمدحســین هاشــمیان »دبیــر شــورای راهبــری دفتــر تبلیغــات اســامی 

کــه  و عضــو شــورای علمــی همایــش بیانیــه گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« پرداختیــم 

ــم:  ــی خوانی ــل م ــه را در ذی ــن مصاحب ــروح ای مش

گام دوم و ضــرورت تحقــق مطالبــات مقــام معظــم رهبــری)دام ظلــه( در  * نــگاه شــما بــه بیانیــه 

ایــن بیانیــه چیســت؟

نظــام  بــرای  کان  برنامــه ای  یــک ســند سیاســتی  انقــاب در حقیقــت  گام دوم  بیانیــه 

کــه در طلیعــه 40 ســال دوم تدویــن شــده اســت؛ ایــن بیانیــه از  جمهــوری اســامی اســت 

ــرای نظــام جمهــوری اســامی  کان ب ــه جدیــدی در حــوزه سیاســتگذاری  یــک منظــر تجرب

ــال  ــا در 40 س ــه م ک ــتی  ــندهای سیاس ــی از س ــبت خیل ــه نس ــه ب ک ــرا  ــود، چ ــوب می ش محس

کامــل تریــن و جامع تریــن نــگاه هــم بــه لحــاظ  کــرده ایــم، شــاید ایــن بیانیــه  نخســت تدویــن 

کــه یــک تحلیــل  روشــی و هــم بــه لحــاظ محتوایــی را دارد. بــه لحــاظ روشــی از ایــن جهــت 

گرفتــه و  دقیقــی از وضعیــت موجــود و آســیب شناســی 40 ســاله نخســت نظــام صــورت 

کــه یــک مبنــای نظــری  ــه خوبــی مطــرح شــده اســت؛ دوم ایــن  کاســتی هــا ب دســتاوردها و 

گام دوم در 40 ســاله دوم دارد و افــق  منســجمی بــرای اولویــت بنــدی بــه مســائل اصلــی مــا در 

مشــخص و ملموســی را در قالــب رســیدن بــه تمــدن نویــن اســامی مطــرح می کنــد و ســوم 

کــه مــا بایــد در ایــن  کنــد  کانــی را ترســیم مــی  کــه یــک خــط مشــی هــا و سیاســت هــای  ایــن 

ــًا در تحقــق تمــدن نویــن اســامی  ــا نهایت کنیــم ت فضــا بتوانیــم ایــن سیاســت هــا را محقــق 

کنیــم، بنابرایــن، از ایــن منظــر، بیانیــه بــه عنــوان یــک ســند جامــع رهــاورد  موفــق عمــل 

روشــی جدیــدی محســوب مــی شــود. بــه لحــاظ محتوایــی هــم نکاتــی در ایــن بیانیــه مطــرح 

کــه مقــام معظــم رهبــری داشــته انــد، بــه  کــه در ســایر اســناد و حتــی ســخنرانی هایــی  شــده 

ایــن شــکل و در ایــن قالــب مطــرح نشــده اســت؛ ســاختار محتوایــی بیانیــه، یــک ســاختار 

کــه از وضعیــت موجــود ارائــه  کــرده و تحلیلــی  کــه  منحصــر بــه فــردی اســت و اولویــت هایــی 

کله در ســندی نمــی بینیــم؛ لــذا بــه یــک  کــه بــا ایــن شــا داده، مؤلفــه هــا و عناصــری اســت 

ــد  کشــور بای کان  ــر ســایر اســناد  کــم ب ــه عنــوان یــک ســند حا گام دوم ب معنــا، ســند بیانیــه 

لحــاظ شــود، حتــی بــر ســند چشــم انــداز 1404 و ســندهای بخشــی مــا ماننــد ســند مهندســی 

کــه در  کشــور، ســند تحــول آمــوزش و پــرورش و ســندی  کشــور، ســند جامــع علمــی  فرهنگــی 

یــم؛ یعنــی تمــام ایــن ســندهای بخشــی بایــد یــک بــار دیگــر در  حــوزه بهداشــت و درمــان دار

فضــای بیانیــه گام دوم مــورد بازخوانــی قــرار بگیرنــد و خــود را با این ســند کان کشــور نســبت 

کننــد.  ســنجی 

کاری شــما چگونــه اســت و چــه انتظاراتــی در ایــن حــوزه وجــود  * دیــدگاه ایــن بیانیــه بــه حــوزه 

دارد؟ بــر ایــن اســاس، چــه برنامه هــا و اقداماتــی در مجموعــه شــما در ایــن راســتا برنامه ریــزی 

شــده اســت؟

کــه سیاســتگذاری فرهنگــی  کاری مــا بــه جهــت بحــث هــای نظــری بــا توجــه بــه ایــن  حــوزه 

گام دوم ارتبــاط نزدیکــی دارد و بــه جهــت اجرایــی هــم دبیرخانــه  اســت و بــا بحــث بیانیــه 

ــل اســت؛ مــا در رویکــرد  ــرای بحــث بیانیــه قائ شــورای راهبــری دفتــر یــک اولویــت جــدی ب

مســئله محــوری مــان در دفتــر تبلیغــات اســامی بــه دنبــال پاســخگویی بــه مســائلی اصلــی 

نظــام هســتیم و ایــن بیانیــه بــه عنــوان یــک ســند باالدســتی در فهــم مســائل دارای اولویتــی 

کــه بایــد بــرای مواجهــه بــا مســائل  یــم و چارچــوب هــا و راه حــل هایــی  کــه بایــد بــه آن بپرداز

گرفــت. در ایــن فضــا، بــه  کنیــم، قطعــا راهگشــا خواهــد بــود و ســرلوحه قــرار خواهــد  اتخــاذ 

طــور خــاص برخــی از فرازهــای بیانیــه گام دوم از جملــه بحــث معنویــت و اخاق، مســتقیمًا 

یتــی نظــام مســئله محــوری و اقطــاب فکــری و فرهنگــی دفتــر مرتبــط اســت،  بــا حــوزه مأمور

یعنــی در هفــت توصیــه پایانــی بیانیــه در برخــی از حــوزه هــا مــا مشــخصًا در میزهایمــان 

کار قــرار دادیــم؛ بــه عنــوان مثــال،  کیــد رهبــر فرزانــه انقــاب را در دســتور  موضوعــات مــورد تأ

یــم  در حــوزه معنویــت و اخــاق، میــزی را تحــت عنــوان میــز تعمیــق ایمــان و بــاور دینــی دار

کــه در ایــن میــز بــه هــر حــال ایمــان و معنویــت بــه عنــوان یــک مفهــوم جــدی مــورد بررســی قــرار 

کید قــرار می  مــی گیــرد و در میــز دیگــری تحــت عنــوان میــز اخــاق، مباحــث اخاقــی مــورد تأ

کیــد رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه، بحــث علــم و پژوهــش  گیــرد؛ یکــی از حــوزه هــای مــورد تأ

کــه مــا دو میــز مســأله محــور در حــوزه هــای علــوم انســانی اســامی و توانمندســازی  اســت 

ــه نحــو خــاص دو میــز  ــم. بنابرایــن، در ایــن حــوزه علــم و پژوهــش هــم ب ی علــوم اســامی دار

تخصصــی اقــدام بــه برنامــه ریــزی هــای راهبــردی بــرای مجموعــه معرفتــی دفتــر اعــم از 

دانشــگاه باقرالعلــوم)ع(، پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی و مؤسســات حــوزوی بــرادران 

یــت در برخــی از بخــش هــا از جملــه  و خواهــران مــی نمایــد؛ مــا در ایــن حــوزه، بیانیــه مأمور

یــم و یــک میــز خــاص در بحــث  ایــن دو فــراز و حــوزه ســبک زندگــی حضــور مســتقیم دار

یــم.  ســبک زندگــی دار

در محــور عدالــت و مبــارزه بــا فســاد نیــز ذیــل میــز مســائل اجتماعــی قطــب هــای فکــری 

ــرار داده  کــه بحــث عدالــت پژوهــی را مــد نظــر ق ــم  ی کارگــروه عدالــت را دار و فرهنگــی یــک 
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گام دوم انقــاب، در بحــث سیاســت خارجــه  اســت؛ از محورهــای هفتگانــه پایانــی بیانیــه 

کــه یکــی از  و مرزبنــدی بــا دشــمن، میــز علــوم سیاســی دفتــر تبلیغــات اســامی وجــود دارد 

کــه  کارآمــدی نظــام اســامی مــی باشــد و یکــی از شــاخص هایــی  دغدغــه هــای آن، بحــث 

کارآمــدی سیاســت خارجــی و روابــط بیــن  کارآمــدی مطــرح مــی شــود، بحــث  در بحــث 

کــه از ایــن حیــث بــه ایــن موضــوع ورود مــی شــود.  المللــی نظــام اســت 

ــه  ــا پنــج محــور از ایــن هفــت محــور ارتبــاط مســتقیم دارد امــا ب ــا ب بالطبــع ظرفیــت هــای م

گــروه  کنیــم؛ نــه  کــه بایــد ظرفیــت ســازی  کمتــر پرداختــه ایــم  محــوری مثــل محــور اقتصــاد 

یــم و بضاعــت  گــروه آموزشــی و پژوهشــی دار یــم و نــه  علمــی مرتبــط بــا اقتصــاد آن چنــان دار

گــر بتوانیــم در ایــن فضــا هــم تعریــف و توســعه ظرفیــت هایــی را  مــا خیلــی محــدود اســت؛ ا

داشــته باشــیم، خیلــی مناســب اســت. 

گام دوم انقــاب غیــر از ایــن هفــت حــوزه نیــز مــی  مــا در نســبت ســنجی خودمــان بــا بیانیــه 

کــه  کــه از جملــه آن، بحــث جایــگاه امیــد آفرینــی اســت؛ چــرا  توانیــم تأمــل داشــته باشــیم 

رهبــر معظــم انقــاب بحــث امیــد و مبــارزه بــا جریــان مســموم دشــمن در ایجــاد یــأس و 

ناامیــدی در اقشــار مختلــف جامعــه را بــه عنــوان یــک چالــش و تهدیــد جــدی مطــرح مــی 

کننــد. 

کــه بــا شــبکه  دفتــر تبلیغــات اســامی عــاوه بــر ظرفیــت معرفتــی، ظرفیــت تبلیغــی خوبــی را 

کنــد و در فضــای مجــازی از  عظیــم مبلغــان دینــی در اختیــار دارد، مــی توانــد ســازماندهی 

ــه امیدبخشــی یــک  کــه بتوانیــم نســبت ب ــان  ــا ایــن جری اســتفاده از رســانه و هنــر و مقابلــه ب

ــاد  ــتراتژی ایج ــروز اس ــه ام ک ــازی  ــای مج ــم در فض ــیم، ه ــته باش ــدی داش ــی ج ــرد خیل راهب

کلیــدی دشــمنان قســم خــورده انقــاب اســت و هــم بتوانیــم در  کــه یــک اســتراتژی  یــأس 

کنــد، ایجــاد شــایعه اســت، ایــن  کــه دشــمن از آن ســوء اســتفاده مــی  یکــی از زمینــه هایــی 

گزارشــات درســت، دقیــق، اعتمــاد آفریــن و اعتمــاد  کــه مــا نتواســتیم در خیلــی از حــوزه هــا 

بخــش بــه اعضــای جامعــه مخاطبــان عرضــه کنیــم؛ بــه هــر حــال، دفتــر تبلیغات اســامی در 

کــه  ایــن فضــا بــا رســانه هایــی اعــم از رســانه هــای ســنتی مثــل منبــر تــا رســانه هــای جدیــدی 

در قالــب هنــر و فضــای مجــازی کــه در اختیــار دارد، مــی توانــد نقــش مؤثــری را داشــته باشــد.

کــه دفتــر تبلیغــات اســامی مــی توانــد بــه عنــوان یــک راهبرد  یکــی از مهــم تریــن بحــث هایــی 

بــه آن نــگاه کنــد، تربیــت نیــروی مســتعد اســت؛ یعنــی در ایــن فضــا، توانمنــد ســازی طــاب 

کیــد بــر امیــد آفرینــی مــی توانــد اقــدام  دغدغــه منــد در عرصــه فعالیــت هــای فرهنگــی بــا تأ

کــه در فضــای مجــازی بــه عنــوان افســران جنــگ نــرم بتواننــد در ایــن  کلیــدی باشــد؛ طابــی 

کــردن جامعــه یــا نخبــگان، نقــش آفریــن باشــند.  جنــگ نــرم ناامیــد 

* باتوجــه بــه ایــن کــه ارتقــاء معنویــت و اخــالق در جامعــه و ترویج ســبک زندگی اســالمی یکی 

گام دوم اســت، شــما بــه عنــوان بخشــی از نهــاد فرهنگــی  از ارکان و مطالبــات جــدی بیانیــه 

کــه بــه ســهم خــود عهــده دار ایــن مســئله اســت، چــه  دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم 

برنامه هــای خاصــی در ایــن زمینــه داریــد؟

کــه ذیــل قطــب تعمیــق ایمــان  یکــی از برنامــه هــای جــدی میــز تعمیــق ایمــان و بــاور دینــی 

کاذب و فرقــه  دینــی و مبــارزه بــا جریــان هــا و فــرق انحرافــی اســت، مبــارزه بــا معنویــت هــای 

کــه  کــه مســأله مهمــی اســت و در میــز اخــاق، بحــث صداقــت را  هــای انحرافــی مــی باشــد 

ــی از  ــود؛ یک ــی ش ــال م ــد، دنب ــرده ان ک ــد  کی ــر آن تأ گام دوم ب ــه  ــاب در بیانی ــم انق ــر معظ رهب

کلیــدی در میــز اخــاق، بحــث »صداقــت: و بــه طــور خــاص بحــث »صداقــت  محورهــای 

در حــوزه رســانه« اســت. 

کــه بــر  در ایــن فضــا، پژوهشــکده اخــاق و معنویــت پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی، 

کنــد؛ مهــم تریــن  کمــک  کننــد، خیلــی مــی توانــد  کار مــی  کاربــردی  روی بحــث اخــاق 

کــه در  کارهایــی اســت  بحــث هــای مــا بــرای جمــع بنــدی در میــدان و در حــوزه صــف، 

گروهــی تحــت  گیــرد. در دانشــگاه باقرالعلــوم)ع( نیــز اخیــرًا  ایــن پژوهشــکده انجــام مــی 

کــه در ایــن زمینــه انجــام  گــروه »اخــاق« راه انــدازی شــده اســت و پژوهــش هایــی را  عنــوان 

می دهنــد، قطعــًا قابلیــت ارائــه دارد و بایــد بــا یــک نــگاه درجــه یــک بــه ایــن برنامــه هــا توجــه 

کــرد. 
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رییس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: 

بیانیه گام دوم انقالب می تواند به فرآیند تمدنی در ایران و جهان امروز 
تبدیل شود/ فعال کردن ظرفیت های جهانی گفتمان حوزه علمیه

گــر مــا  رییــس مرکــز مطالعــات اجتماعــی و تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی گفــت: ا

نتوانیــم بــا مخاطــب خــود در جهــان اســالم در گام اول و در جهــان امــروز در گام دوم ارتبــاط الزم 

و مؤثــر را برقــرار کنیــم، پــروژه تمدنــی مــا عمــاًل عقیــم مــی شــود و پیــش نمــی رود. 

ــی  ــش مل ــزاری همای ــبت برگ ــه مناس ــامی، ب ــات اس ــر تبلیغ ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب

االســام  بــا حجــت  گــو  و  گفــت  بــه  اســامی«  نویــن  تمــدن  و  انقــاب  گام دوم  »بیانیــه 

ــگاه  ــی پژوهش ــی و تمدن ــات اجتماع ــز مطالع ــس مرک ــی »ریی ــب اهلل بابای ــلمین حبی والمس

علــوم و فرهنــگ اســامی و عضــو شــورای علمــی همایــش بیانیــه گام دوم انقــاب و تمدن نوین 

ــم: ــی خوانی ــل م ــه را در ذی ــن مصاحب ــروح ای ــه مش ک ــم  ــامی« پرداختی اس

کــه  گام دوم یــک بیانیــه بســیار بموقــع، مؤثــر، راهگشــا و مهــم اســت، از ایــن جهــت  بیانیــه 

کــه ایــن چشــم انــداز  کنــد  پــس از تجربــه چهــل ســاله یــک چشــم انداز متفاوتــی را ایجــاد مــی 

یــک نیســت، بلکــه مبتنــی بــر 40 ســال  ضرورتــًا یــک چشــم انــداز نظــری، انتزاعــی و تئور

کــه مــی توانــد نســبت بــه نظریــات و تئــوری هــای  اندیشــه، تجربــه، نوشــتن و کارکردنــی اســت 

گرفتــه، حتــی در مــورد مســائل انقــاب و جمهــوری اســامی بســیار مؤثرتــر، مفیدتــر و  شــکل 

کارگشــاتر اســت. 

ــد نشــانگر ســرزندگی و نشــاط جامعــه و رهبــران  ایــن بیانیــه در ایــن نقطــه عطــف، مــی توان

کارهــای  کار نیســت، بلکــه  گویــا تمــام شــدنی در  کــه در هــر برهــه اساســًا  جامعــه باشــد 

کــه مــا اساســًا در آغــاز راه هســتیم و راه طوالنــی را بایــد طــی  جدیدتــری در راه اســت و ایــن 

کنیــم، از ایــن جهــت ایــن بیانیــه قابــل اعتنــا و نــه فقــط بــرای نســل هــای امــروز، بلکــه بــرای 

کنــد و حرکــت هــا و تحــوالت جدیــدی را در  نســل هــای آینــده راهگشــا باشــد و امیــد ایجــاد 

جامعــه مــا رقــم بزنــد. 

کــه ایــن بیانیــه، چــه نســبتی بــا تمــدن نویــن  در ارتبــاط بــا بحــث تمــدن اســامی و ایــن 

اســامی پیــدا مــی کنــد، مهــم تریــن نســبت آن رویکــرد تمدنــی اســت کــه مقام معظــم رهبری 

در ایــن بیانیــه از آن رویکــرد و ایســتگاه تمدنــی، تجربــه 40 ســاله را یــک بــار خوانــش مــی کنند 

گذشــته شــکل  کــه در  و در عیــن حــال، نقطــه هــای آســیب پذیــر را بیــان و بــر اســاس چیــزی 

کننــد. گام دیگــری را ترســیم مــی  گرفتــه، 

بــه نظــر مــی رســد کــه رویکــرد تمدنــی در حقیقــت در آن کان نگــری اســت کــه در ایــن بیانیــه 

گفتــه مــی شــود، هــم بــه جهــت زمــان آینــده را نــگاه  کــه  کامــا  اشــاره شــده اســت؛ نــگاه کان 

گذشــته  گیــرد و آنــگاه بــا جمــع میــان  گذشــته را هــم در نظــر مــی  کنــد و در عیــن حــال  مــی 

ــن  ــاز و روش ــروز ب ــل ام ــرای نس ــول را ب ــرفت و تح ــکات، پیش ــت از مش ــرون رف ــده، راه ب و آین

می کنــد. 

ــه  ــه ن ــن بیانی ــاره ای ــه روز شــود و دوب ــی و ب ــد توســط نخبــگان بازخوان ــن بیانیــه مســلمًا بای ای

کــه مربــوط بــه 40 ســالگی جمهــوری اســامی شــود، بلکــه  فقــط بــرای امســال یــا ســال آینــده 

بایــد مــدام در طــول مســیر مــا مــورد توجــه، مطالعــه، تحقیــق و تبییــن قــرار بگیــرد و بــه یــک 

مانیفســت پیشــرفت و تحــول و بلکــه فرآینــد تمدنــی مــا در ایــران و بلکــه مســلمانان در 

ــروز و اســام تبدیــل شــود. جهــان ام

در مرکــز مطالعــات اجتماعــی و تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی در ایــن راســتا 

گروهــی و کانــی را از چهــار ســال پیــش در مــورد عیــار تمدنــی جمهــوری اســامی  یــک پــروژه 

رقــم زدیــم؛ در ایــن پــروژه، آورده تمدنــی جمهــوری اســامی مطــرح شــده  و مــا ایــن آورده را در 

ســه ضلــع نظریــات پشــتیبانی در انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی و اســناد بــه دســت 

کارنامــه عملــی جمهــوری  آمــده یــا ایجــاد شــده یــا نوشــته شده)باالدســتی( و همینطــور 

اســامی یــک بــار خوانــش تمدنــی کردیــم و خواســتیم یــک وزن کشــی تمدنــی انجــام دهیــم و 

کــه مــا در تجربــه 40 ســاله گذشــته انجــام دادیم،)هــم بــه لحــاظ فکــری و هــم بــه لحــاظ  آنچــه 

اســناد و اقدامــات عملــی مــان( چــه میــزان آورده هــای تمدنــی داشــتیم و چــه میــزان توانســته 

یــم، مطــرح شــده اســت.  گام هــای تمدنــی خودمــان را بتوانیــم بــه ســمت جلــو بردار ایــم 

کتــاب مفصــِل حــدودًا  کــه در ایــن پــروژه رخ داد و چنــد روز آینــده در قالــب یــک  اتفاقــی 

کتــاب خاصــه ای از  هفتصــد هشــتصد صفحــه ای منتشــر مــی شــود و در عیــن حــال، 

ــی و  ــای ایجاب ــه ه ــه جنب ــان را ب ــه بحثم ک ــتیم  ــًا نخواس ــم و صرف ــرده ای ک ــاده  ــه را آم مجموع

کنیــم، بلکــه همــکاران و پژوهشــگران تمدنــی در ایــن پــروژه تمدنــی تــاش  مثبــت متمرکــز 

ــه تأمــل و ماحظــه دارد را در  کــه نیــاز ب کــه خألهــا را نیــز نشــان دهنــد و جاهایــی  ــد  کــرده ان

کــه مقــام معظــم  گام دومــی را  کننــد تــا بــر اســاس آن بتوانیــم  مقــاالت و نوشــته هــا برجســته 

یــم. ــر بردار ــا دیــد بهتــر و نــگاه دقیــق ت کننــد، ب رهبــری ترســیم مــی 

شــاخص هــای تمــدن جدیــد در ادبیــات مقــام معظــم رهبــری و بلکــه در ادبیــات حضــرت 

گونــه ای اندیشــه هایشــان از ایــن فرآینــد و خیــزش تمدنــی در  کــه بــه  امــام راحــل و علمایــی 

کنــد، مســلمًا بایــد برگرفتــه از میــراث فکــری، وحیانــی، دینــی و  جهــان اســام پشــتیبانی مــی 

کــه نمــی توانیــم و نبایــد هــم تجربــه زیســته  معنــوی مــا مســلمانان باشــد و مــا درســت اســت 

کنیــم و از  تمــدن هــای دیگــر را مــورد بــی توجهــی قــرار دهیــم و بایــد آنهــا را بخوانیــم و دقــت 

ــه درســتی بخوانیــم و از آنهــا  تجربیــات انســانی در تمــدن هــای دیگــر حتــی تمــدن غــرب ب

کــه مــی خواهیــم آجرهــای تمدنــی خــود را بچینیــم،  کنیــم امــا ســرانجام آنجایــی  اســتفاده 

قاعدتــًا بایــد بــر اســاس مبانــی فکــری و ارزش هــای دینــی، انســانی و اســامی خودمــان آنهــا را 

کــه اینجــا شــاخص های تمــدن اســامی در جاهــای متعــددی  بچینیــم و بــه نظــر مــی رســد 
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متفــاوت از شــاخص های تمدنــی غــرب مــدرن امــروز خواهــد بــود. 

کــه در تمــدن اســامی در حــال رشــد اســت، بســیار متفــاوت از انســان  انســان معنــوی 

ــز انجــام مــی  ــر روی آن تمرک کــه در دنیــای غــرب ب ــا دنیــوی شــده  ــا عرفــی شــده ی ســکوالر ی

گــر بخواهیــم عدالــت را محــور قــرار دهیــم،  ــا ا گذاشــته مــی شــود ی گیــرد و اســم آن اومانیــزم 

کــه در گفتمــان اســامی اتفــاق مــی افتد، بســیار متفــاوت از عدالت کاپیتالیســتی  عدالتــی 

کــه نظــم مناســبات  یــا عدالــت لیبــرال در دنیــای غــرب خواهــد بــود و یــا ارزش هــای اخاقــی 

ــر اســاس بــه تعبیــری نظــم حقوقــی و قانونــی نخواهــد بــود،  ــًا ب انســانی را رقــم مــی زنــد، صرف

کیــدات و نظــم اخاقــی و معنــوی خواهــد بــود.  بلکــه تأ

کــه آن شــاخص ها بیشــتر در حــوزه ارزش هــا،  یــم  مــا انبوهــی از شــاخص هــای متعــددی دار

ــا در  کــه م جهــان بینــی هــا و مفهــوم و معنــای انســان و مفهــوم و معنــای آن زندگــی اســت 

کنیــم و الگــوی بســیار متفاوتــی  کنیــم و در درون آن عمرمــان را ســپری مــی  مــورد آن فکــر مــی 

یــج بــه این ســمت  خواهــد داشــت؛ آنچــه کــه در ایــران امــروز در حــال رخ دادن اســت، بــه تدر

یــم پیــش  کــه ادبیــات بومــی و دینــی خــود را در ترســیم تمدنــی متفــاوت دار در پیــش اســت 

گام اول را در حــوزه ادبیــات تمدنــی در ایــران برداشــته ایــم.  کــه  مــی بریــم و بــه نظــر مــی رســد 

گیــری و صورتبنــدی تمــدن نمــی توانیــم از آحــاد مــردم  کــه اول در شــکل  بــه نظــر مــی رســد 

غافــل باشــیم و ایــن گونــه نیســت کــه مدیــران بتواننــد تمدنــی را خلــق کننــد، بلکــه ایــن تــوده 

کــه عمــًا در شــکل بنــدی تمــدن نقــش آفرینــی می کننــد و نمی توانیــم در شــکل  هــا هســتند 

گاهــی  کنیــم؛ امــروزه در مباحــث تمدنــی و  کــودکان را فرامــوش  بنــدی تمدنــی خــود، نســل 

ــتند و  ــا هس ــده م ــوش ش ــل فرام ــودکان نس ک ــال،  ــوان مث ــه عن ــی ب ــات تمدن ــات در عملی اوق

کنیــم.  یابیــم تــا بتوانیــم در آینــده از ظرفیــت هــای امــت ســازی اســتفاده  مــا بایــد اینهــا را در

کــه اساســًا  کنــد  کیــد مقــام معظــم رهبــری بــر نســل جــوان از ایــن جهــت اهمیــت پیــدا مــی  تأ

کــه شــور، شــوق، هیجــان، انــرژی، حــرارت، نیــرو و شــادابی الزم را  نســل جــوان غیــر از ایــن 

یــم و نمــی توانیــم  بــرای حرکت هــای شــتابنده دارد و مــا بــه یــک شــتاب در حرکــت نیــاز دار

کــه  ــم  ی ــرار دهیــم، بلکــه نیــاز دار کنــدی ق ــر یــک وینــدوز بســیار  ــی را ب ــزار تمدن ــرم اف در آن ن

کنــش هــای بــه موقــع را در برابــر  وینــدوز تمدنــی مــا بســیار چابــک و ســریع باشــد تــا بتوانــد وا

یــم، بــه موقــع عمــل  کــه مواجهــه هــای تمدنــی را بــا دیگــران دار حــوادث تمدنــی یــا آنجایــی 

کنــش نشــان دهــد.  کنــد و وا

کــه بایــد در نســل جــوان دنبــال کنیــم، بحــث مســأله هــای جدیــد و  نکتــه دیگــری وجــود دارد 

بــه روزی اســت کــه عمومــًا نســل جــوان مــا بهتــر مــی توانــد آن را درک کنیــم و به ســمت تفســیر 

کــه در اندیشــه  کــه اســاتید، بــزرگان و علمایــی  کننــد و مــا ایــن را نــه ایــن  و تدبیــر آن حرکــت 

اســامی، تمدنــی، اجتماعــی و سیاســی صاحــب فکــر هســتند، ظرفیــت هــای بــی بدیــل 

اینهــا و تجربــه یــک عمرشــان را نبینیــم؛ مســلمًا بایــد اینهــا لحــاظ شــود و در جــای خودشــان 

ــی و  ــات زمان ــا اقتضائ ــا پویایــی نســل جــوان و آشــنایی آنهــا ب ــرد ام ــرار بگی مــورد اســتفاده ق

کیــد قــرار دهیــم.  زمینــی را قاعدتــًا بایــد مــورد توجــه و تأ

کــه در حــوزه تمــدن اســامی تفکــر  کــه مقــام معظــم رهبــری و دیگــر بــزرگان  در نگــرش تمدنــی 

ــر  گام دوم ب کننــد، بحــث تربیــت انســان طــراز اســت و رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه  مــی 

کننــد، اساســًا تمــدن شناســان امــروز روی ایــن بحــث  کیــد مــی  روی تربیــت انســان طــراز تأ

کــه  گوهــر تمــدن بــر روی تربیــت مــی چرخــد و آنجایــی  کــه آن جوهــر و  کننــد  کیــد مــی  تأ

گــر بتوانیــد انســان هــای بزرگــی را رقــم بزنیــد، بــه آســانی مــی توانیــد تحــوالت تمدنــی را رقــم  ا

ــه هــای آن را در شــخصیت هایــی مثــل شــهید ســلیمانی می توانیــد مشــاهده  بزنیــد؛ نمون

کــه یــک فــرد بــا بزرگــی خــود مــی توانــد امــواج بزرگــی را در منطقــه و جهــان امــروز ایجــاد  کنیــد 

کنــد و تحــوالت بزرگــی را رقــم بزنــد. 

نظــام تربیتــی مــا هــر مقــدار بتوانــد بــه ســمت تربیــت انســان هــای طــراز و بــزرگ بــرود، بالطبــع 

بهتــر مــی توانیــم در فرآینــد تمدنــی خــود موفــق تــر باشــیم. 

کــه در حــوزه علمیــه بعــد از ایــن چهــل ســال افتــاده، بســیار شــگفت انگیــز  تغییــر و تحولــی 

کــه  کنــد امــا نکتــه ای  و معجــزه آســا اســت و بخشــی از ایــن ادبیــات تمدنــی مــا را ترمیــم مــی 

گنجــد و بایــد  بــه نظــر مــی رســد اهمیــت دارد و دفتــر تبلیغــات اســامی در ایــن بحــث مــی 

کــردن  کنــد، فعــال  گام دوم موفــق تــر عمــل  نســبت بــه آن تدبیــری داشــته باشــد تــا بتوانــد در 

گفتمــان حــوزه علمیــه اســت.  ظرفیــت هــای جهانــی 

گام دوم  گام اول و در جهــان امــروز در  گــر مــا نتوانیــم بــا مخاطــب خــود در جهــان اســام در  ا

کنیــم، پــروژه تمدنــی مــا عمــًا عقیــم مــی شــود و پیــش نمــی رود؛  ارتبــاط الزم و مؤثــر را برقــرار 

کام و  زمانــی می توانیــم قــرآن و نهــج الباغــه و میــراث حدیثــی و فقهــی، عرفــان، فلســفه، 

کــه می توانــد در شــکل بنــدی جهــان جدیــد ایفــای  کنیــم  تمــام داشــته خودمــان را ادعــا مــی 

کنــد و نقــش مثبتــی را از خــود نشــان دهــد. نقــش 

کنیــم  مــا طــاب، اســاتید، محققیــن و نخبــگان در حــوزه بایــد بــرای مخاطــب جهانــی فکــر 

نــه صرفــًا مخاطــب ایرانــی؛ هــر مقــدار بتوانیــم در ادبیــات و منابــع خــود مخاطبمــان را وســیع 

تــر ببینیــم و طیــف متنوعــی از ادیــان و مذاهــب و فرهنــگ هــای مختلــف بتوانیــم ارتبــاط 

ــود حتــی در  ــرار ب ــر ق گ ــه ا ــی خــود را بســط دهیــم؛ وگرن کنیــم، مــی توانیــم قلمــرو تمدن ــرار  برق

کنیــم، ایــن  حــوزه ادبیــات تمدنــی بــه فضــای قــم، مشــهد و شــهرهای خودمــان تمرکــز پیــدا 

بســط یافتگــی اتفــاق نخواهــد افتــاد و عمــًا بــه آســتانه هــای تمــدن هــم نخواهیــم رســید. 
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 رییس پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: 
بیانیه گام دوم برایند رهبری خردمندانه، روزآمد و کارآمد حاکمیت اسالمی است

بــرای  گام دوم انقــالب ســندی  گفــت: بیانیــه  کالم اســالمی  رییــس پژوهشــکده فلســفه و 

افق گشــایی و پویایــی انقــالب، عبــور از روز مرگــی، دل مردگــی و نشــانه آینده نگــری روشــن بینانه 

اســت.

ــی  ــش مل ــزاری همای ــبت برگ ــه مناس ــامی، ب ــات اس ــر تبلیغ ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب

گــو بــا ابراهیــم علــی پــور »رییــس  »بیانیــه گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« بــه گفــت و 

کام اســامی  و عضــو شــورای علمــی همایــش بیانیــه گام دوم انقــاب و  پژوهشــکده فلســفه و 

کــه مشــروح ایــن مصاحبــه را در ذیــل مــی خوانیــم: تمــدن نویــن اســامی« پرداختیــم 

گام دوم و ضــرورت تحقــق مطالبــات مقــام معظــم رهبــری)دام ظلــه( در  * نــگاه شــما بــه بیانیــه 

ایــن بیانیــه چیســت؟

کمیــت اســامی اســت.  کارآمــد حا گام دوم براینــد رهبــری خردمندانــه، روزآمــد و  بیانیــه 

نشــانه  و  روز مرگــی، دل مردگــی  از  عبــور  انقــاب،  پویایــی  و  گشــایی  افــق  بــرای  ســندی 

کان از موضوعــات دقیــق و مهــم  آینده نگــری روشــن بینانه اســت. ایــن بیانیــه منظومــه ای 

بــرای رســیدن بــه جامعــه اســامی ایدئــال و شــکوفایی تمــدن نویــن اســامی اســت.

گذشــته و هــم بــر آینــده اســت؛ ماحظــه وضعیــت موجــود و ترســیم  ایــن بیانیــه هــم ناظــر بــه 

وضعیــت مطلــوب می باشــد. نشــانه ای از بلــوغ انقــاب اســامی و عقانیــت آن اســت.

کنیــم، فلســفه انقــاب  گــر بــه محور هــای اصلــی آن نظــری عمیــق بیفکنیــم و تأملــی در خــور  ا

ــه عیــان ببینیــم؛ در  اســامی و بایســته های نظــری و عملــی آن را می توانیــم در ایــن بیانیــه ب

ایــن ســند مهــم، ثمــره انقــاب اســامی ایجــاد تمــدن نویــن اســامی مبتنــی بــر جهان بینــی 

کــه ارکان مهــم آن اســتقال، آزادی، عدالــت، معنویــت و اخاق می باشــد.  توحیــدی اســت 

اصــول رســیدن بــه ایــن تمــدن بــا شــکوه؛ شــکوفائی علــم و پژوهــش و ســبک زندگی اســامی، 

یــت اخــاق در همــه ارکان فــردی و اجتماعــی اســت. اقتصــاد پویــا و محور

بــرای تحقــق ایــن اصــول؛ عقانیــت، تکیــه بــر مــردم )مردم ســاالری دینــی(، امیــد بــه آینــده، 

روحیــه باورمنــدی، انقابی مانــدن و جهادی عمل کــردن، توجــه بــه اصــل تعــاون و بــرادری و 

اصــل عــزت ملــی ضــروری اســت. در ایــن میــان اســتفاده از ظرفیــت جوانان و نیــروی خاق و 

کیــد ویــژه قــرار گرفتــه اســت؛ چــه آنکــه وحدت،  پر انــرژی و بــا نشــاط آنــان، و اراده ملــی مــورد تأ

قــدرت، مشــارکت، خاقیــت و مدیریــت نویــن را بــرای تمــدن اســامی بــه ارمغــان مــی آورد.

کاری شــما چگونــه اســت و چــه انتظاراتــی در ایــن حــوزه وجــود  * دیــدگاه ایــن بیانیــه بــه حــوزه 

دارد؟ بــر ایــن اســاس، چــه برنامه هــا و اقداماتــی در مجموعــه شــما در ایــن راســتا برنامــه ریــزی 

شــده اســت؟

اهــداف و سیاســت های اصلــی پژوهشــکده  بیانیــه جــزء  از موضوعــات مهــم  بســیاری 

ــداف در  ــق آن اه ــرای تحق ــدا ب ــر خ ــوکل ب ــا ت ــاءاهلل ب ــه ان ش ک ــت  ــامی اس کام اس ــفه و  فلس

گرفــت. جامعــه نخبگانــی تــاش مضاعفــی صــورت خواهــد 

مهــم  ارکان  از  یکــی  عنــوان  بــه  خردبــاوری  و  عقانیــت  گســترش  مهــم  اصــل  اولیــن 

تمدن ســازی و تغییــر ســبک زندگــی اســت. علــم و پژوهــش محــور مهــم دیگــری می باشــد 

کــه پژوهشــکده ســعی می کنــد بــا توانمند ســازی علــوم اســامی و بومی ســازی علــوم عقلــی 

گامــی مهــم در اسامی ســازی دانــش و ســهمی در ارائــه الگــوی توســعه و پیشــرفت  اســامی، 

علــوم انســانی - اســامی ارائــه نمایــد. توجــه بــه پژوهش هــای ویــژه در قلمــرو فلســفه اخــاق و 

گام نهــادن در  معنویت پژوهــی جدیــد، دیگــر اقدامــات مهــم ایــن پژوهشــکده و در راســتای 

کــه ان شــاءاهلل پژوهشــکده اولیــن همایــش  گام دوم انقــاب اســت. بــه طــوری  مســیر بیانیــه 

»معنویت هــای نوظهــور؛ شــاخصه ها و نقدهــا« را در 8 اســفند 98 برگــزار خواهــد نمــود و 

کــه حاصــل بیــش  کــرد؛ ایــن همایــش  کتــاب را در روز همایــش رونمایــی خواهــد  ســه جلــد 

ــای  ــق باوره ــب تعمی ــت قط ــکاری و هم ــا هم ــب و ب ــکاران اینجان ــت هم ــال فعالی از یکس

و  را در حــوزه معنویت پژوهــی  از صاحب نظــران  برگــزار خواهــد شــد، ده هــا مقالــه  دینــی 

گام بعــدی طراحــی  کــرد؛  جریان شناســی معنویت هــای نوظهــور و مبانــی آنهــا ارائــه خواهــد 

کان پروژهایــی در نقــد الحــاد مــدرن و کام کاربــردی اســت کــه بــه همــراه ارائــه الگوی نظری 

کوچــک در تغییــر ســبک زندگــی و  گامــی  از عرفــان شــیعی و پژوهش هــای متعــدد فلســفی 

ترویــج زندگــی موحدانــه و مؤمنانــه بــه همــراه معنویــت و عقانیــت بــر مــی دارد.

کارآمــد و مســتعد بــه عنــوان  گام دوم بــر اســتفاده از نیروهــای  کیــد بیانیــه  * بــا توجــه بــه تأ

کشــور، چــه برنامه هایــی بــرای تربیــت و بهره بــرداری بهتــر از  مهم تریــن ظرفیــت امید بخــش 

گرفتــه اســت؟ چنیــن نیروهایــی در مجموعــه شــما صــورت 

70 درصــد بدنــه علمــی و کارشناســی پژوهشــکده فلســفه و کام اســامی را نیروهــای جــوان، 

ــورت  ــه ص ــازی آن ب کارآمد س ــازی،  ــازی، جوان س ــد و نوس ــکیل می دهن ــاق تش ــن و خ مؤم

پیوســته دنبــال می گــردد؛ پژوهشــکده بــا شناســایی جوانــان دانشــمند، خــاق و بــا اســتعداد 

و آینده نگــر درصــدد جــذب آنهــا بــه عنــوان اعضــای هیئــت علمــی و مدیــران آینــده اســت 

کــه از دو ســال قبــل شــروع  ــر و پژوهشــگاه ایــن فراینــد  ــا حمایــت ریاســت محتــرم دفت کــه ب

ــه ایجــاد تحــول بنیادیــن در  ــا جــذب همــه آنهــا ب شــده، ادامــه دارد و ان شــاءاهلل در آینــده ب

پژوهشــکده خوشــبین هســتیم.
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 مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم: 

40 سال آینده زمان �پیش روی جوان امروز است

مدیــر کل حــوزه ریاســت دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیه قــم با بیان این که 40 ســال آینــده زمان 

پیــش روی جــوان امــروز اســت، گفــت: اگــر گذشــته 40 ســال انقــالب بــرای جــوان امــروز و بــا توجــه بــه 

مســائل مهــم آن حــل شــود، بــا ظرفیتــی کــه در جــوان ایرانــی وجــود دارد، می توانیــم آینــده خوبــی را در 

گام دوم به تصویر بکشــیم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی، بــه مناســبت برگــزاری همایــش ملــی »بیانیــه 

گــو بــا حجــت االســام والمســلمین علــی  گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« بــه گفــت و 

اصغــر ثنایــی »مدیــر کل حــوزه ریاســت دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قم و دبیــر  همایش 

بیانیــه گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی« پرداختیــم کــه مشــروح ایــن مصاحبــه را در ذیــل 

مــی خوانیم:

* نــگاه شــما بــه بیانیــه گام دوم و ضــرورت تحقــق مطالبــات مقــام معظــم رهبــری)دام ظلــه( در ایــن 

بیانیه چیســت؟

بیانیــه گام دوم، حــرف دوم و یــا بیانیــه انقــاب دوم نیســت، بلکــه بیانیــه گام دوم انقــاب نــام 

نهــاده شــده اســت؛ گام گفتــه شــده چــون کــه ناظــر و ادامــه گام اول می باشــد؛ گامــی که برداشــته 

شــده اســت و اکنــون بایــد همــان راه و مســیر را بــا همــان قــدرت در مرحلــه دوم برداریم. این بیانیه 

دو ســاحت دارد، ســاحت اول نگاه عالمانه همراه با افتخار به گذشــته و ســا حت دوم نگاهی 

آرمان گرایانــه و واقع بینانــه همــراه بــا امیــد بــه آینــده اســت. ترســیم وضعیــت فعلــی بــا توشــه ای از 

تجربــه 40 ســال گذشــته بــرای حرکــت رو بــه جلــو در ایــن ســند تبلــور یافتــه اســت.

* دیــدگاه ایــن بیانیــه بــه حــوزه کاری شــما چگونــه اســت و چــه انتظاراتــی در ایــن حــوزه وجــود دارد؟ 

بــر ایــن اســاس، چــه برنامه هــا و اقداماتــی در مجموعــه شــما در ایــن راســتا برنامه ریزی شــده اســت؟

کــه مأموریــت آن بــه عنــوان حلقــه واســط  دفتــر تبلیغــات اســامی بــه عنــوان یــک نهــاد انقابــی 

فعــال بیــن حوزه هــای علمیــه و نظــام اســامی بــه ایفــای نقــش می پــردازد، در ایــن عرصه ســهمی 

و نقشــی مضاعــف بــر عهــده دارد.

کــه از دفتــر  ــه ویژگی هــای خــاص دفتــر از جملــه ظرفیت هــای فعــال انســانی آن چــه  ــا توجــه ب ب

انتظــار مــی رود، تــاش جهــت تبییــن محورهــای بیانیــه از جامعــه نخبگانــی خــود و حرکــت بــه 

ســمت یــک گفتمان ســازی بــا اســتفاده از تــوان تبلیغــی، علمــی و فرهنگــی در میــان مخاطبــان 

خــود می باشــد؛ بنابرایــن، در اوایــل ســال جــاری بــا تــاش و عنایــت ریاســت محتــرم دفتــر یــک 

بســته اقدامــات در ایــن خصــوص در دفتــر پیشــنهاد و فراینــد تصویب خواهــی آن طــی شــد تــا در 

گــردد. زمــان خــود اجرائــی 

ــا عنــوان »بیانیــه گام دوم انقــاب و تمــدن نویــن  یکــی از همــان اقدامــات برگــزاری همایشــی ب

اســامی« می باشــد کــه تاکنــون حــدود 350 صفحــه تولیــد علمــی مکتــوب داشــته کــه در قالــب 

آثــار علمــی همایــش بــه چــاپ خواهــد رســید.

* باتوجــه بــه ایــن کــه ارتقــاء معنویــت و اخــالق در جامعــه و ترویــج ســبک زندگــی اســالمی یکــی 

از ارکان و مطالبــات جــدی بیانیــه گام دوم اســت، شــما بــه عنــوان بخشــی از نهــاد فرهنگــی دفتــر 

تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم کــه بــه ســهم خود عهــده دار این مســئله اســت، چــه برنامه های 

خاصــی در ایــن زمینــه داریــد؟

یکــی از کلیــد واژه هــای مهمــی کــه در بیانیــه بــه کار رفتــه، لفــظ جــوان اســت؛ 40 ســال آینــده زمــان 

پیــش روی جــوان امــروز اســت؛ اگــر گذشــته 40 ســال انقــاب بــرای جــوان امروز و با توجه به مســائل 

کــه از جــوان ایرانــی ســراغ دارم می توانیــم آینــده خوبــی را در گام  مهــم آن حــل شــود، بــا ظرفیتــی 

دوم بــه تصویــر بکشــیم. نتایــج مهــم در 40 ســال اول و دســتاوردهای عظیم آن مرهون تــاش جوان 

دیــروز بــوده، بنابرایــن بــرای آینــده بهتــر بایــد بــر روی جــوان امــروز ســرمایه گــذاری نمــود.
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گزیده چکیده مقاالت
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مبانی و عوامل تحقِق تغییرات 

گام دوم انقالب اجتماعی در بیانیه 

شمس اهلل مریجی 
عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

بــه بــاور جامعه شناســان حــوزه تغییــرات اجتماعــی، تغییــرات خــواه فــردی باشــد، خــواه اجتماعــی، امــری 
ــان  ــی انس ــی و اجتماع گروه ــی  ــخ زندگ ی ــه تار ــذرا ب گ ــطحی و  ــد س ــی هرچن ــا نگاه ــت. ب ــر اس اجتناب ناپذی
کــه جوامــع انســانی، پیوســته در حــال حرکــت و دگرگونــی بــوده و مدام شــاهد  کــرد  به آســانی می تــوان مشــاهده 
گهانــی و چــه  تغییــر در خــود، اعضــا، محیــط و... می باشــد؛ بــه تعبیــر دیگــر تمــام جوامــع، چــه بــه صــورت نا
ــار  ــا مطالعــه آث ــا محســوس، هــر روز تغییراتــی را بــه خــود می بیننــد. ایــن واقعیــت را می توانیــم ب ــه آرام ی به گون
یــخ جوامــع، تحقیقــات میدانــی و مطالعــات جامعه شــناختی اندیشــمندان  و اســناد به جای مانــده از تار

یابیــم. اجتماعــی و حتــی از طریــق مشــاهدات روزانــه خویــش در
براســاس حقیقــت یادشــده، آنچــه در فرآینــد تحقیــق توجــه محقــق اجتماعــی را بــه خــود معطــوف مــی دارد، 
ــا  ــت؟ آی ــر چیس ــوع تغیی ــی موض ــد؛ یعن ــر می کن ــزی تغیی ــه چی ــر: چ ــؤاالتی نظی ــه س ــت بلک ــر نیس ــل تغیی اص
ایــن تغییــر در عناصــر ســاختی، فرهنــگ، الگوهــا یــا ایدئولوژی هــا رخ داده اســت؟ مبنــای تغییــرات از نظــر 
کســانی هســتند؟ جهــت،  کارگــزاران تغییــر چیســت؟ عوامــل، مشــّوقان و تحریک کننــدگان تغییــرات چــه 
ی  گســترٔه تغییــر، پیامدهــای تغییــر و... در مســیر تحقیــق بــرای فهــم بهتــر تغییــرات، پیــِش رو ســرعت، 
محقــق قــرار می گیــرد. محقــق نیــز بــرای ترســیم چهــره قبــل و حــال و آینــده یــک جامعــه، بــه پاســخ ایــن 

ــاز دارد. ــؤاالت نی س
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله تغییــرات اجتماعــی در جوامــع، رهبــر معظــم انقــاب نیــز در نــگارش بیانیــه 
گام دوم، از ایــن حقیقــت غافــل نبــوده، بلکــه بــه مبانــی و عوامــل تحقــق تغییــرات اجتماعــی پرداختــه 
اســت. نگارنــده هــم در نوشــتار پیــِش رو می کوشــد نخســت بــا اشــاره اجمالــی بــه ادبیــات نظــری تغییــرات 
اجتماعــی، بــه ضرورت هــا، ویژگی هــا، عوامــل و شــرایط الزم بــرای تحقــق تغییــرات اجتماعــی از دیــدگاه 
یکــرد جامعه شــناختی، مبانــی و عوامــل  کنــد، ســپس بــا رو جامعه شناســاِن حــوزۀ تغییــرات اجتماعــی توجــه 
یکــردی تطبیقــی بــه  کــرده و درنهایــت بــا رو گام دوم انقــاب رصــد  تحقــق تغییــرات اجتماعــی را در بیانیــه 

ــد. نوعــی مبنــای نظــری و معرفتــی رهبــر عظیم الشــأن را در زمینــه تغییــرات اجتماعــی تبییــن نمای

وضعیت شناسی علوم انسانی و اسالمی

گام دوم و مستندی بر بیانیه 

محمدهادی یعقوب نژاد 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

ایجــاد ظرفیت هــا و زمینه هــای تحــول، رشــد و توســعه علــوم انســانی و اســامی یکــی از رخدادهــای انقــاب 
کشــورهای  کــه در ســطح ملــی و بین المللــی و در مقیــاس امــت اســامی و  اســامی 1357 ایــران اســت 
کــه بــاب نظریه پــردازی، نــوآوری و جســارت تولیــد  کــرده اســت  مســلمان، بــه ارمغــان آورده و فضایــی ایجــاد 
گــزارش تحلیلــی از ایــن رویــداد مهــم و  علــم را بــرای نخبــگان و اندیشــه وران مســلمان فراهــم ســاخته اســت. 
کــه ایــن پژوهــه بــا شــیوه  وضعیت شناســی علــوم انســانی و اســامی بعــد از انقــاب اســامی، مســئله ای اســت 
تحلیلــی کتابخانــه ای بــه آن پرداختــه و می توانــد بــا مستندســازی ادبیــات علمــی و پژوهشــی در راســتای بیانــه 

گام دوم رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه رهاوردهــای متعــدد انقــاب اســامی ایــران اشــاره ای باشــد.

گزیده ای از آن ها می باشد. کتاب به چاپ رسیده است و چکیده های ذیل   مجموعه آثار علمی همایش در قالب شش جلد 
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کیفی تحول علوم انسانی  گام دوم در خوانش  نقش بیانیه 

تراز تمدن نوین اسالمی

دکتر ابوذر رجبی 
استادیار دانشگاه معارف اسالمی

ــت.  ــر آن اس ــم ب ک ــی حا ــه مبان ــدی ب ــه ج ــد توج ــامی نیازمن ــن اس ــدن نوی ــل در تم ــر دخی ــی عناص بازشناس
کلیــدی بــه حســاب می آیــد. علــوم انســانی  بــه بــاور تمدن پژوهــان، علــوم بــرای تمامــی تمدن هــا از ارکان 
بــر جهان بینــی غیراســامی و غیربومــی می باشــد.  کــه مبتنــی  رایــج متناســب تمــدن غــرب اســت، چرا
کــه داعیــه دار تمــدن نویــن اســامی اســت،  ازاین جهــت جامعــه ایرانــی، به خصــوص جمهــوری اســامی 
و  معرفتــی  رئالیســم  کاربســت  بــر  مبتنــی  اســامی  انســانی  علــوم  تحقــق  دارد.  نیــاز  بنیادیــن  تحــول  بــه 
گــون زندگــی انســان امکان پذیــر اســت.  گونا جامعیــت دیــن، متناســب بــا تمــام اعصــار، تمــام نیازهــا و ابعــاد 
ــا  ــه ابتن ــی مشــکات و آســیب های متعــددی دارد؛ از جمل کنون ــوم انســانی  از نظــر مقــام معظــم رهبــری عل
بــر انسان شناســی غربــی، فلســفه های مــادی و ماتریالیســم، و داشــتن تعــارض بــا مبانــی دینــی، فلســفی 
و فرهنــگ بومــی جامعــه اســامی. علــوم انســانی جایگزیــن بایــد براســاس فلســفه  و جهان بینــی اصیــل 
اســامی پایه گــذاری شــود تــا ضمــن دوری از مشــکات علــوم موجــود، هــم درصــدد تأمیــن نیازهــای جامعــه 
کامــًا ســازگار باشــد. ایــن مهــم، تنهــا بــا به کاربســتن  بــوده و هــم بــا فرهنــگ اصیــل و بومــی جامعــه اســامی 
یکــردی توصیفی-تحلیلــی  منابــع معرفتــی اســام و جامعیــت دیــن قابــل تحقــق اســت. نوشــتار حاضــر بــا رو
ــا  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــری مق ــه فک ــانی در منظوم ــوم انس ــول عل ــته های تح ــات و بایس ی الزام ــازکاو ــدد ب درص
گام دوم و نقــش آن در ایــن تحــول اســت. یافته هــای اساســی تحقیــق نشــان می دهــد توجــه  کیــد بــر بیانیــه  تأ
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــرگاه مق ــامی در نظ ــن اس ــدن نوی ــاد تم ــی ایج ــن اساس ــوان رک ــه عن ــانی ب ــوم انس ــه عل ب

ــر تغییــرات بنیادیــن علــوم انســانی موجــود اســت.  مرکــزی ایــن اندیشــه مبتنــی ب
ّ

عنــوان دال

تحلیل دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی در حوزه 
سبک زندگی اسالمی و راه های دست یابی به افق ترسیم شده در 

کید بر دیدگاه مقام معظم رهبری( بیانیه گام دوم انقالب )با تأ

عیسی عیسی زاده
استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

ــی از  ــام یک ــای اس ــاس آموزه ه ــی براس ــردی و اجتماع ــون ف گ گونا ــای  ــی در حوزه ه ــبک زندگ ــکل گیری س ش
اهــداف و آرمان هــای اصلــی انقــاب اســامی بــوده و علی رغــم تاش هــای انجام شــده در طــول چهــل ســال 
کنونــی بــه علــت تأثیرپذیــری از  عمــر انقــاب، تحقــق ایــن هــدف دچــار چالــش شــده و متأســفانه جامعــه 
فرهنــگ غــرب از یک ســو و تحــت تأثیــر زندگــی قبــل از انقــاب اســامی از ســوی دیگــر، نتوانســته اســت میــان 
گــون ارتباطــی عمیــق و تنگاتنــگ ایجــاد  گونا باورهــای اصیــل اســامی و ســبک زندگــی خــود در حوزه هــای 
ــای  ــت از میوه ه ــته اس ــده و نتوانس ــروم مان ــی مح ــای واقع ــه معن ــامی ب ــی اس ــبک زندگ ــتن س ــد و از داش کن
گــردد، مقــام معظــم  ــد و باورهــای دینــی خویــش در عرصــه رفتــار و ســبک زندگــی بهره منــد  ارزشــمند عقای
ــه آن  گام دوم ب ــه  ــه در بیانی ک ــی  ــی از محورهای ــده، یک ــت نگران کنن ــن وضعی ــح از ای ــا درک صحی ــری ب رهب
کردنــد، مســئلۀ ســبک زندگــی اســت. در پژوهــش پیــش رو تــاش خواهــد شــد بــا تحلیــل تجربــه و  اشــاره 
دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی در حــوزه ســبک زندگــی اســامی و راه هــای دســت یابی بــه افــق 

ــود. ــی ش ــاب بررس گام دوم انق ــه  ــده در بیانی ترسیم ش
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الزامات سیاست خارجی ایران
گام دوم انقالب اسالمی در بیانیه 

محمد ستوده 
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

بــا فرصت هــا، محدودیت هــا و دســت آوردهای  گذشــته  ایــران در رونــد چهــل ســال  سیاســت خارجــی 
گام دوم انقــاب، جهت گیری هــا و راهبردهــای نیــل بــه اهــداف  متعــددی مواجــه بــوده و الزم اســت در 
گیــرد. براین اســاس در ایــن مقالــه بــا  کشــور متناســب بــا آینــدۀ مرّجــح یــا مطلــوب شــکل  سیاســت خارجــی 
گام دوم انقــاب از دیــدگاه مقــام معظــم  یکــرد آینده پژوهانــه، مهم تریــن الزامــات سیاســت خارجــی در  رو
گردیــد. بدین منظــور الزامــات سیاســت خارجــی ایــران بــا توجــه بــه روندهــا، پی آمــد روندهــا،  رهبــری تبییــن 
الزامــات سیاســت  بــه  بررســی روندهــا  گردیــد. در  بیــان  بــر رونــد  یدادهــای مؤثــر  پیش ران هــا، موانــع و رو
گذشــته و شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف آن بــه  خارجــی جهــت مطالعــۀ واقع بینانــه و همه جانبــۀ رونــد 
ــه  ــد ب ــع نارســایی ها پرداختــه شــد. در بحــث دســت آوردهای رون ــّوت و مثبــت و رف ــوارد ق ــت م منظــور تقوی
گذشــته و نهادینه کــردن موازنــۀ قــدرت نویــن منطقــه ای اشــاره شــد. از ســوی دیگــر،  حفــظ دســت آوردهای 
ــر  ــه ب ــت غلب ــا جه ــرل تهدیده کنت ــای  ــن راهبرده ــی و تبیی ــای بین الملل ــری از فرصت ه ــناخت و بهره گی ش
گردیــد. در بررســی پیش ران هــا بــه تقویــت روحیــه انقابــی و عمــل جهــادی، حمایــت از رونــد  موانــع تبییــن 
ــوط  ــات مرب ــان الزام ــد. در بی ــه ش ــیه پرداخت ــران و روس ــردی ای ــط راهب ــردن رواب ــامی و نهادینه ک ــداری اس بی
یدادهــا و حمایــت از آن هــا، ترســیم  یدادهــا بــر رونــد، شــناخت نشــانه ها و روندهــای تحقــق رو بــه تأثیــر رو
چالش هــای فــرارو، تعییــن اهــداف و راهبردهــای آینــده مطالعــه شــد. هم چنیــن الزامــات سیاســت خارجــی 
ایــران مربــوط بــه ترســیم آینــدۀ مرّجــح سیاســت خارجــی، یعنــی دســت یابی بــه تمــدن نویــن اســامی، 
کشــور پیشــرفته و ایجــاد بلــوک قدرت منــد جهــان اســام و راهبردهــای نیــل  ارتقــای جایــگاه ایــران بــه ســطح 

گردیــد. ــه سیاســت خارجــی دولــت انقابــی بیــان  ــه آن ازجملــه تدویــن نظری ب

تحلیل و بررسی راه های حفظ و تداوم استقالل 

گام دوم انقالب کید بر بیانیه  براساس دیدگاه قرآن با تأ

محمد سحرخوان 
استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی 

کــه  اســتقال جامعــه اســامی وعدم وابســتگی بــه بیگانــگان از دســتاوردهای مهــم انقــاب اســامی اســت 
گام دوم  بــا ایثــار خــون هــزاران شــهید بــه دســت آمــده اســت. از توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه 
کریــم و ســخنان امــام خمینــی  بــه جوانــان، آزادی و اســتقال اســت. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از آیــات قــرآن 

و مقــام معظــم رهبــری چگونگــی حفــظ وتــداوم اســتقال بررســی می شــود.
ایمــان و عــزم و اراده قــوی جامعــه اســامی، شــناخت اهــداف و نقشــه های دشــمنان و شــناخت راه هــای 
ــا آنــان، اعتمادنکــردن بــه بیگانــگان، عدم وابســتگی بــه بیگانــگان در امــور اقتصــادی، سیاســی و  مقابلــه ب
فرهنگــی و عــدم تشــبه بــه آنــان در ســبک زندگــی، خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس و بهره منــدی از نیروهــای 
متخصــص و متعهــد در پرتــو رهنمودهــای امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری راهکارهایــی جهــت حفــظ 

اســتقال و تــداوم آن اســت.
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گفتمان رهبری انقالب  تعریف و مراتب تمدن از دیدگاه 
محمدرضا صفائی تخته فوالدی

طلبۀ درس خارج حوزه علمیه اصفهان

مؤلفه های قدرت معنوی انقالب اسالمی 
در بازسازی تمدن نوین اسالمی 

در اندیشۀ امام خامنه ای

هادی بادینلو 
کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی- نظامی 

دانشگاه جامع امام حسین؟ع؟

رستمعلی رفیعی آتانی
کارشناس ارشد

 دانشگاه جامع امام حسین؟ع؟

نخســتین گام در شــناخت چیســتی یــک مفهــوم، تعریــف آن اســت، بــرای شــناخت مفهــوم تمــدن از دیدگاه 
رهبــر معظــم انقــاب بایســته اســت، بــه بررســی نظــرگاه ایشــان دربــارۀ تعریــف تمــدن پرداخــت تــا مشــخص 
شــود منظــور ایشــان از تمــدن بــه چــه معناســت. بــا شــناخت ایــن مفهــوم می تــوان بــه بازشناســی مؤلفه هــای 

تمــدن، موانــع و عوامــل رشــد تمــدن، و... پــی بــرد.
کــه نشــان  کرده انــد  بــا بررســی ســخنان رهبــر انقــاب مشــخص شــد ایشــان بــرای تمــدن هفــت تعریــف عنــوان 
کــه نهایــت  می دهــد، تمــدن در دیــدگاه ایشــان مفهومــی متواطــی نیســت، بلکــه مفهومــی ذومراتــب اســت 
کــرده و الگویــی بــرای  کمــال نهایــی انســانی را بسترســازی  کــه  درجــه یــک تمــدن، رســیدن بــه تمدنــی اســت 
گام دوم انقــاب نیــز  ی اســت و هــدف از  کــه همــان حکومــت جهانــی مهــدو ســایر جوامــع قــرار می گیــرد 

مقدمه ســازی بــرای رســیدن بــه همیــن مرتبــه از تمــدن اســت.

گفتمــاِن جدیــدی را  کــه نرم افزار گرایــی  ــارۀ قــدرت، مشــخص می کنــد  ــار نگاشته شــده درب طیــف متنــوع آث
ــی و  ــِع آن و حتــی ابزارهــای اعمــال قــدرت، مــورد بازخوان ــۀ قــدرت، مناب کــه در قالــب آن، نظری شــکل داده 
کــه از آن  گفتمــان  کــرده اســت. ایــن  گرفته انــد و در نتیجــه، تعریــف جدیــدی از قــدرت ارائــه  بازتولیــد قــرار 
بــه »قــدرت نــرم« تعبیــر می شــود، مرجعیــِت ایدئولــوژی را پذیرفتــه و در منابــع قــدرت، هنجارهــا را جایگزیــن 
امــام خمینــی؟هر؟،  بــه رهبــری حضــرت  ایــران،  اســامی  انقــاب  بــا شــکل گیری  اســت.  کــرده  ابزارهــا 
مرجعیــِت دیــن و هنجارهــای اســامی به مثابــه مؤلفه هــای اصلــِی قــدرت نــرم عینیــت یافــت و بارقه هــای 
گرفــت. قــدرِت مکتــب انقــاب اســامی از اصــول و آموزه هــای  احیــای تمــدن نویــن اســامی جانــی دوبــاره 
ــر  ــف ب ــای مختل ــوی در جبهه ه ــای معن ــا و ابزاره ــر هنجار ه ــه ب ــا تکی ــود و ب ی می نم ــرو ــامی پی ــان اس گفتم
گام دوم انقــاب اســامی، رهبــر  گردیــد. بــا ورود بــه  گفتمــان غرب گــراِی برآمــده از منطــق اســتکبار فائــق 
ــازی  ــازی، جامعه س ــت خودس ــی در جه ــه ای، توصیه های ــدور بیانی ــا ص ــه ای، ب ــام خامن ــاب ام ــم انق معظ
کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا، توجــه بــه اخــاق و معنویــت  و تمدن ســازی انقــاب اســامی بیــان نمودنــد 
در جامعــه اســت. لــذا در ایــن مقالــه بــا اســتناد بــه آیــات، روایــات، بیانــات و اندیشــه امــام خامنــه ای؛ 
ــه و  ــا روِش توصیفــی بررســی و تجزی مؤلفه هــای اصلــی قــدرت معنــوی در بازســازی تمــدن نویــن اســامی ب

تحلیــل می شــود.
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مطالعه تطبیقی مفاد قانون اساسی جمهوری 

گام دوم انقالب اسالمی ایران و بیانیه 

محمدساجد هاشمی
دکتری فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق؟ع؟

کارشناســی و تبییــن جایــگاه  گام دوم انقــاب از منظــر  پژوهــش حاضــر بــا هــدف اهتمــام بــه محتــوای بیانیــه 
بــا مفــاد قانــون اساســی جمهــوری اســامی پرداختــه اســت. در  بــه مطالعــه تطبیقــی آن  و اهمیــت آن، 
گام دوم انقــاب و قانــون اساســی جمهــوری اســامی  کــه »بیانیــه  همیــن راســتا و در پاســخ بــه ایــن پرســش 
بــه لحــاظ محتوایــی دارای چــه نســبتی بــا یکدیگــر  هســتند؟« ابتــدا متــن بیانیــه بــا روش تحلیــل محتــوای 
گــردد.  کیفــی مطالعــه شــد تــا چارچوبــی قابــل فهــم از آن بــرای عرضــه بــه متــن قانــون اساســی اســتخراج 
ــک از ایــن بخش هــا  ــوای بیانیــه، هری ــا محت ــون اساســی ب ــا مشخص شــدن بخش هــای مرتبــط قان ســپس ب
گرفــت. بنابــر یافته هــای پژوهــش در بخــش اول، بیانیــه  بــه شــکل تطبیقــی بــا مفــاد بیانیــه مــورد مطالعــه قــرار 
کــه هرکــدام دارای شــبکه ای از مضامیــن  گام دوم بــه 5 مقولــه اصلــی، 22 مقولــه فرعــی قابــل تقســیم اســت 
کلیدواژه هــای مرتبــط هســتند. برمبنــای ایــن مــدل مفهومــی در مطالعــه تطبیقــی بــا قانــون اساســی آنچــه  و 
بیــش از همــه بــا متــن بیانیــه ســنخیت دارد، مقدمــه قانــون اساســی اســت. پــس از آن، به ترتیــب اصــول 
ــد. ــا بیانیــه مذکــور دارن ــون اساســی ارتبــاط مفهومــی ب منــدرج در فصل هــای اول، ســوم، چهــارم، و دهــم قان

گام دوم بر مبنای  تحلیل بیانیه 
تفکر تمدنی رهبر انقالب

حجت االسالم حسین بغدادی  

مدرس و دانش آموخته 

حوزه علمیه قم

دانیال ادیب 
دانش آموخته حوزه علمیه قم

گام دوم انقــاب را در راســتای یــک محــور مهــم از نظــام تفکــر تمدنــی رهبــر معظــم  در ایــن مقالــه بیانیــه 
ــه درک مســئله تمــدن و ابعــاد تفکــر راهبــردی ایشــان  کــه چگون ــم  ــم و نشــان داده ای انقــاب تبییــن نموده ای
تنهــا مســیر تحلیــل حقیقــی ایــن بیانیــه اســت. دغدغــه اصلــی ایــن مقالــه یافتــن راهــکاری بــرای برون رفــت 
ی تحلیــل بیانــات رهبــر معظــم انقــاب قــرار دارد. ایــن آســیب نــگاه  کــه همــواره فــرارو از آســیب بزرگــی اســت 
ــه  ــرای ارائ کــه ب یخ ســاز ایشــان اســت و راهــکار بنیادینــی  تک بعــدی و تحلیل هــای یک ســویه ســخنان تار
گردیــد، شــناخت عمیــق و فهــم همه جانبــه ابعــاد تفکــر  یــک تحلیــل جامــع و دقیــق در ایــن مقالــه تبییــن 
ــخن در  ــگاه آن س ــدا جای ــتی ابت ــان بایس ــل سخنایش ــه تحلی ــش از ورود ب ــن، پی ــت؛ بنابرای ــی ایشاناس تمدن
کان منظومــه تفکــر تمدنــی ایشــان مشــخص شــود و پــس از آن بــه جزئیــات تحلیلــی پرداختــه شــود. ســعی 
گام دوم انقــاب اســت،  کــه بیانیــه  ــه مصداقــی  گیــر را در قالــب یــک نمون نمودیمایــن مســئله اصلــی و فرا
کاربــردی بــه مخاطــب خویــش نشــان دهیــم و بــا ترســیم یــک نمــودار بســیار مهــم، جایــگاه  بــه طــور واضــح و 
کــه همــان »تمــدن زمینه ســاز ظهــور«  گــردد  گام دوم در تحقــق آرمــان بــزرگ انقــاب اســامی تبییــن  بیانیــه 

کار چــه تأثیراتاساســی را بــر تحلیــل ایــن بیانیــه دارد. کــه ایــن  اســت.در نهایــت نشــان داده شــد 
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کودک تراز تمدن نوین اسالمی مبتنی بر  مشخصه های 

گام دوم انسان شناسی اسالمی در راستای تحقق بیانیه 

نرگس جدا 
دانشجوی دکترای علوم تربیتی

 دانشگاه خوارزمی 

گام هــای آرمــان  بلنــد نظــام اســت و ادامــه ایــن  کنــون طــی شــده فقــط بخشــی از  کــه از وقــوع انقــاب تا مســیری 
گام دوم انقــاب و بــا بهره منــدی مدبرانــه از ظرفیــت نیــروی انســانی مســتعد و  ــا نــگاه آینده ســازانه در  مســیر ب
کــه همگــی بخش هایــی  گام درمی یابیــم  کارآمــد طــی خواهــد شــد. بــا دقــت در توصیه هــای هفت گانــه بیانیــه 
ــراز تمــدن نویــن اســامی محســوب می شــوند. الزمــه شــکوفایی اســتعدادهای انســان   از مؤلفه هــای انســان ت
ــداری  ــرا عمــق و پای کودکــی اوســت، زی ــه دوران  و بهره منــدی  اش از فرصت هــای حرکــت و پیشــرفت توجــه ب
یادگیــری ایــن دوران گســترده بــوده و رویدادهــای آن، نقــش تأثیرگذاری را در چگونگی حیــات دوره های بعدی 
زندگــی فــرد دارد؛ ازایــن رو، توجــه ویــژه بــه دوره کودکــی و شــناخت دقیــق کــودک تراز اهمیــت ویــژه ای دارد. برای 
تدویــن مشــخصه های »کــودک تــراز« تمــدن نویــن اســامی، ابتــدا بایــد ویژگی هــا و مؤلفه هــای انســان تــراز ایــن 
تمــدن در انسان شناســی اســامی و قرآنــی و بــا روش تحلیــل مفهومــی اســتخراج شــود کــه در نــگاه کلــی انســانی 
ق بــا روحیــه انقابــی و حق گرایــی، بااخــاق و بــاادب، اهــل علــم و دانــش، 

ّ
اســت متدیــن، اندیشــه ورز و خــا

ــا روش بســط مفهومــی تعییــن می شــود. در  ــراز ب کــودک ت ســالم و طاهــر از لحــاظ جســمی. ســپس مؤلفه هــای 
ــراز تــاش می شــود ایــن مفهــوم در عرصــه ای دیگــر بســط  ــا مفروض انگاشــتن مؤلفه هــای انســان ت ایــن روش ب
ــراز در هفــت ســال نخســت عبارتنــد از: شــاداب و پرتحــرک،  کــودک ت ــر ایــن اســاس اهــم ویژگی هــای  ــد. ب یاب
کــردن و دریافــت محبــت دیگــران و مؤمــن بــه آیــات  رشــدیافته در ُبعــد جســمی و حرکتــی، توانمنــد در محبــت 
الهــی اســت و در هفــت ســال دوم نیــز عبارتنــد از: مؤمــن، بــا معرفــت توحیــدی، متــأدب )رعایت کننــده ادب(، 

کامــی، توانمنــد در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری فــردی و اجتماعــی. رشــدیافته در ُبعــد 

وضعیت منابع مرجع در علوم انسانی اسالمی،
بعد از انقالب و آینده پیش رو

ثار دایرة المعارفی( )مطالعه موردی: آ

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی  
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

گســترش علــوم نقــش مؤثــری دارد. نوشــتار حاضــر بــا  یــج و  کــه در ترو تولیــد »منابــع مرجــع« از اقداماتــی اســت 
تمرکــز بــر آثــار دایرة المعارفــی بــه عنــوان یکــی از مصادیــق شــاخص منابــع مرجــع، وضعیــت ایــن آثــار تــا اوان 
پیــروزی انقــاب اســامی و هم چنیــن پیشــرفت های صورت گرفتــه در چهــار دهــه گذشــته )گام اول انقــاب( 
گام دوم انقــاب  کشــیده و آن گاه بــه بیــان بایســتنی های ایــن عرصــه در  را در ایــران اســامی بــه تصویــر 
کتابخانــه ای و مشــاهده میدانــی اســت- ایــن  می پــردازد. دســتاورد ایــن تحقیــق -کــه مســتند بــه منابــع 
کــه تــا قبــل از انقــاب اســامی، تعــداد ایــن نــوع آثــار بســیار انــدک بــود. بعــد از پیــروزی انقــاب بــا همــه  اســت 
کیفــی بودیــم، امــا در چارچــوب  کمــی و  مشــکات، شــاهد ســیری صعــودی در ایــن عرصــه در هــر دو جنبــه 
کان در ایــن حــوزه بــه  ــا نگرشــی  ــه دلیــل ضــرورت تدویــن ایــن دســت منابــع بایســتی ب گام دوم انقــاب، ب
کوتاه کــردن  جهــت  برنامه ریــزی  آن،  بــر  افــزون  یــد؛  ورز بیشــتری  اهتمــام  تخصصــی  دایرة المعارف هــای 
دایرة المعارف هــای  میــان  هماهنگــی  ایجــاد  محــدود،  مــدت  در  دایرة المعارف هــا  تدویــن  و  فرآیندهــا 
کارهــای مــوازی و تربیــت افــراد متخصــص در زمینــه دایرة المعارف نویســی مــد نظــر  همســو، جلوگیــری از 
کــرد؛ هم چنیــن در راســتای  گیــرد و در ســرمایه گذاری میــان تولیــد علــم و اشــاعه آن تــوازن ایجــاد  قــرار 
کــرد و راه هــای ســهولت دســتیابی و افزایــش تأثیرگــذاری ایــن آثــار را  جهانی ســازی ایــن آثــار برنامه ریــزی 

کــرد. پیــدا 
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کارنامۀ دولت های جمهوری  استقالل در 
اسالمی ایران

رضا عیسی نیا 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

جایگاه و نقش مهدویت

گام دوم انقالب در تحقق بیانیه 

حسین الهی نژاد 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

از آن مســتثنا نیســت و هیچ چیــز  نیــز  ایــران  کــه  کشورهاســت  بــرای همــۀ  امــری مهــم  کشــور،  اســتقاِل 
کــه بــا ســه مؤلفــه اســامی، انقابــی و مردمــی،  کشــوری اســت  کنــد. ایــراِن امــروز،  نبایــد آن را مخــدوش 
کــه  کشــوری  کــرده اســت؛  گرفتــه و بــا برآینــد واحــدی بــه نــام »جمهــوری اســامی« ظهــور  هویتــش شــکل 
ــا طاغــوت  ــه ســتمگری، ستم کشــی، ســلطه گری و ســلطه پذیری می باشــد و داعیــه دار مبــارزه ب نافــی هرگون
و اســتعمار و همــان »Big Other« یــا شــیطان بــزرگ اســت. هم چنیــن مدعــی اســت یکــی از امتیازاتــش 
ــز ایــن نظــام سیاســی و دولت هایــش  اســتقال و مســتقل بودن اش می باشــد و همیــن اســتقال، وجــه تمای
کــه اســتقال در ابعــاد  یم هــای ماقبــل اســت. برپایــه ایــن مدعــا ســؤال ایــن اســت  بــا دولت هــای دیگــر در رژ

کارنامــۀ دولت هــای جمهــوری اســامی ایــران سیاســی، اقتصــادی، علمــی و... در 
ــور را دنبــال  ــا روِش انتقــادی، ســؤال مذک ــه ب ــوده و چــه وضعیــت و موقعیتــی داشــته اســت؟ مقال ــه ب چگون

کــه دولت هــای ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت  کــرده و ب
امــر  بــه  تنش زدایــی  راهبــرِد  و  از حالــت  اعــم  راهبردهــای مختلــف  بــا  گرچــه  ایــران  اســامی  جمهــوری 
اســتقال پرداختــه، ولــی اســتقال را جــزو مبانــی، اصــول و نتایــج انقــاب اســامی دانســته اند، زیــرا اســام 

و اســام گرایی چنیــن اقتضایــی را بــه همــراه دارد.
کارنامه شــان موفــق  کشــور بــوده و ازایــن رو  بنابرایــن استراتژی شــان حفــظ و تقویــِت اســتقاِل همه جانبــۀ 

کشــور وارد نشــده اســت. ــر اســتقال  ــوده، چــون خدشــه ای ب ب

گام دوم انقــاب نشــان دهنده  عبــور مقتدرانــه انقــاب از چلــه اول بــه چلــه دوم اســت. انقــاب  بیانیــه 
اســامی ایــران براســاس مشــروعیت دینــی و مقبولیــت مردمــی اســتمرار و تــداوم داشــته و دارد. پــس اندیشــه 
کــم در مشــروعیت و مقبولیــت انقــاب اســامی ایــران نقــش اساســی  یــت بــه منزلــه پارادایــم و روح حا مهدو
دارد. مشــروعیت انقــاب اســامی بــا نظریــه والیــت فقیــه و مشــروعیت نظریــه والیــت فقیــه بــا نظریــه نیابــت 
ــه در  ــن رو، ولّی فقی ــود؛ ازای یــت تأمیــن می ش ــوی اندیشــه مهدو ــام در پرت ــت ع ــه نیاب ــروعیت نظری ــام و مش ع
کمیــت جامعــه اســامی  ــه عنــوان نایــب عــام امــام زمــان؟جع؟ عهــده دار مســئولیت و حا عصــر غیبــت ب
آن هــا در صحنــه تضمیــن می کنــد.  و حضــور مســتمر  مــردم  را  اســامی  انقــاب  مقبولیــت  امــا  اســت، 
ــه نیابــت عــام و نیابــت عــام  ــه ترتیــب بــه والیــت فقیــه و والیــت فقیــه ب پــس مشــروعیت انقــاب اســامی ب
یــت بــاز  یــت و مقبولیــت انقــاب اســامی بــه منتظــران و منتظــران بــه انتظــار و انتظــار بــه مهدو بــه مهدو
یــت و رســیدن بــه والیــت و تمــدن  گام دوم انقــاب، اندیشــه مهدو کــم بــر بیانیــه  می گــردد؛ درواقــع، روح حا

ی اســت. نویــن مهــدو
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تحلیل نظریات رهبری درخصوص 
عملکرد جهموری اسالمی ایران در 

حوزۀ عدالت توزیعی )نهایی(

مرتضی مرتضوی کاخکی  

استادیار اقتصاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی

سمیه براتی مقدم 

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

ــگاه  ــا ن ــود و ب ــع موج ــناخت وض ــاس ش ــامی براس ــوری اس ــده جمه ــۀ راه آین ــوان نقش ــه عن گام دوم ب ــه  بیانی
ی جامعــه اســامی ایــران ابــاغ شــده اســت. از محورهــای مهــم ایــن  بــه تهدیــدات و فرصت هــای پیــِش رو
کیــد بــر عدالــت بــه عنــوان یکــی از اهــداف اساســی جمهــوری اســامی بــوده اســت. ازایــن رو  بیانیــه، تأ
کــه جمهــوری اســامی در ایــن حــوزۀ پیمــوده اســت، بــا  کــه در متــن بیانیــه آمــده، الزم اســت مســیری  آن گونــه 
دقــت بررســی و آسیب شناســی شــود تــا زمینــه را بــرای تحقــق اهــداف بیانیــه فراهــم آورد. ازهمیــن رو در ایــن 
ــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای جهــت دار، بیانــات رهبــری درخصــوص  پژوهــش ســعی شــده اســت ب
گــردد و معیــاری برای شــناخت مختصات  یعــی بازخوانــی  عملکــرد جمهــوری اســامی در حــوزۀ عدالــت توز
مســیر طی شــده فراهــم شــود. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد از نظــر رهبــر معّظــم انقــاب، چهــار ُبعــد در 
کــه عبارت انــد از: رفــع فقــر، ایجــاد برابــری،  گیرنــد  یابــی عملکــرد جمهــوری اســامی بایــد مــورد توجــه قــرار  ارز
کلــی جمهــوری اســامی در حــوزۀ عدالــت  ــا فســاد. از برآینــد ایــن ابعــاد، عملکــرد  ــوازن و مبــارزه ب ایجــاد ت
یعــی، رفــع فقــر و ایجــاد برابــری در اســتفاده از مواهــب  یابــی اســت. مهم تریــن اهــداف عدالــت توز قابــل ارز
ــز هــر چنــد دائمــًا در مســیر تحقــق ایــن  ــرای همــگان اســت. جمهــوری اســامی نی و فرصت هــای موجــود ب
کم توجهــی بــه برخــی اهــداف انقــاب و نیــز عــدم مبــارزه  اهــداف در حــال تــاش و پیشــرفت بــوده، ولــی 
بــا برخــی مفاســد و انحرافــات باعــث شــده اســت فاصلــه ای جــدی بیــن وضعیــت مطلــوب در ایــن حــوزۀ 
کار مــداوم  کــه بــرای ُپرکــردن ایــن شــکاف، احتیــاج بــه روحیــه جهــادی و  بــا واقعیــت موجــود حاصــل شــود 

کــه از عهــدۀ نســل جــوان بــر خواهــد آمــد. اســت 

گفتمان مقاومت کن مذهبی در تقویت  سهم اما

کید بر تاریخ معاصر ایران( )با تأ

حامد قرائتی 
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

یــخ معاصــر ایــران متأثــر از عوامــل مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و مذهبــی  گفتمــان مذهبــی در تار
در مــواردی دچــار نوعــی عوام زدگــی و شــعارگرایی و از طــرف دیگــر، بیگانــه بــا وضــع جدیــد اجتماعــی شــده 
کــن مذهبــی به ویــژه مســاجد و مسجد-مدرســه ها بــا وجــود عــدم تمایــل دولت مــردان،  بــود. در این میــان، اما
کارکــرد عبــادی یــا آموزشــی بــه ایفــای رســالت ذاتــی خــود در هدایــت، اصــاح و  کنــار  تــاش داشــتند تــا در 
گفتمــان مقاومــت در برابــر هجمه هــا  گفتمــان اجتماعــی پرداختــه و در ســایه هدایــت عالمــان دینــی  ارتقــای 
و تهدیدهــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی داخلــی و خارجــی را در جامعــه نهادینــه ســازند. ایــن پژوهــش 
یخــی، درصــدد پاســخ  یکــرد توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتناد بــه وقایــع تار کتابخانــه ای و رو بــا تکیــه بــر منابــع 
کــن مذهبــی بــا تکیــه بــر چــه راه کارهایــی، جامعــه را بــه  یــخ معاصــر ایــران، اما کــه در تار بــه ایــن پرســش اســت 

گفتمــان مقاومــت در برابــر هجمه هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی هدایــت نموده انــد. ســوی 
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تحلیل روند شاخص های 
عدالت اقتصادی

در جمهوری اسالمی ایران

سیداحسان خان دوزی 
عضو هیئت علمی دانشکده 

اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

علی مصطفوی ثانی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز 

رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟

حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز 

رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟

نقشــی مهــم در  اســامی،  انقــاب  و مطالبــات اجتماعــی در دوران  از شــعارها  یکــی  به عنــوان  عدالــت 
اثرگــذار در  نظــام اســامی داشــته و دارد. متفکــران و مصلحــان اجتماعــی  تضمیــن هویــت و ســاخت 
کــه عدالــت علــت محدثــه انقــاب اســامی بــوده و به تبــع، علــت  انقــاب اســامی نیــز بــر ایــن بــاور بودنــد 
گفتمانــی انقــاب بــه اقامــه عدالــت در جامعــه  مبقیــه آن نیــز خواهــد بــود. ازاین جهــت مشــروعیت و هویــت 
یابــی از مســیر طی شــده در تحقــق قســط و عــدل  امــروز اســت. اینــک در چهل ســالگی جمهــوری اســامی ارز
گــرا  کــه قضاوت هــا و ارزشــیابی های وا گذشــته دارای اهمیــت اســت؛ به خصــوص  در جامعــه ایــران بیــش از 

و متناقضــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.
کــرده اســت به صــورت جامــع بــه یکــی از مهم تریــن ابعــاد تحقــق عدالــت اجتماعــی،  پژوهــش حاضــر تــاش 
یابی  گرفتــه در ارز یعنــی عدالــت اقتصــادی توجــه نمــوده و در ایــن مســیر بــا خوانــش جامع مطالعات صــورت 
وضعیــت عدالــت اقتصــادی در ایــران، درنهایــت تصویــری جامــع از وضعیــت عدالــت اقتصــادی در دوران 
جمهــوری اســامی ایــران ارائــه دهــد. بر این اســاس، ضمــن ارائــه نتایــج و دســتاوردهای اصلــی شــش مطالعــه 
ــد، تــاش شــده  یابــی عدالــت اقتصــادی در ایــران پرداخته ان ــه ارز کــه ب داخلــی و ســه مطالعــه بین المللــی 
یابــی وضعیــت تحقــق عدالــت اقتصــادی در  اســت تــا داللت هــا و نقــاط مشــترک ایــن پژوهش هــا در ارز
ــران شناســایی شــود؛ ضمن این کــه در بخشــی دیگــر، مهم تریــن شــاخص های  دوران جمهــوری اســامی ای
کلــی ایــن پژوهــش  کشــور در ده بخــش اصلــی، از ســال 1355 تــا 1395 مــرور شــده اســت. نتایــج  اقتصــادی 
نشــان می دهــد، مقولــه عدالــت اقتصــادی در دوره جمهــوری اســامی رفتــاری دوســویه داشــته اســت؛ از 
ســویی در بخش هــای زیرســاختی و ســخت افــزاری شــاخص های عدالــت اقتصــادی روبــه بهبــود بــوده 
ــزاری و اجتماعــی در حــوزه عدالــت اقتصــادی حرکــت می کنیــم،  اســت، امــا هرچــه به ســمت ســویه نرم اف
رونــد طی شــده رضایت بخــش نبــوده اســت. البتــه آنچــه در ایــن پژوهــش مــرور شــده اســت، تحقــق عدالــت 
ک مــردم از رونــد تحقــق عدالــت، خــود  گرهــای عینــی اقتصــادی بــوده و موضــوع ادرا اقتصــادی از منظــر نما

موضــوع پژوهشــی مســتقل اســت.

ضابطه عدالت توزیعی در اختصاص اموال و فرصت ها 

از سوی حکومت اسالمی

حسنعلی علی اکبریان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

یــع، عادالنــه صــورت  گــر ایــن توز یــع می کنــد. ا کــه در جامعــه توز حکومــت، خیرهایــی را در اختیــار دارد 
ــه آن  ــاره ب ــر دراین ب ــتار حاض ــه نوش ک ــش هایی  ــت. پرس ــاری اس ــت ج ــی در آن حکوم یع ــت توز ــرد، عدال گی
یــع عادالنــه داشــته باشــد؟ و ضابطــه عادالنــه  کــه: چــه خیــری در حکومــت بایــد توز می پــردازد ایــن اســت 
کــه حکومــت بایــد امــوال و فرصت هــای در اختیــار  یــع آن چیســت؟ پاســخ اجمالــی آن اســت  بــودن توز
کنــد. ایــن ضابطــه نتیجه گرایانــه اســت و  یــع  کفــاف عمومــی و تعدیــل ثــروت توز خــود را بــا دو ضابطــه تأمیــن 
نویســنده ارائــه ضابطــه تکلیف گرایانــه از طریــق عناویــن برابــری، اســتحقاق و نیــاز، یــا ترکیبــی از آن هــا را در 
یابــی تحقــق ایــن  یابــی عملکــرد چهل  ســاله انقــاب اســامی از طریــق ارز کارآمــد نمی دانــد. ارز جوامــع امــروز 

گرفتــه اســت. دو ضابطــه در امــوال و فرصت هــا در ایــن مقالــه مــورد اشــاره قــرار 
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گزیدهنشستها
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ــاز مــورد توجــه مــردم و جوامــع مختلــف  کــه از دیرب ــه ای اســت  معنویت گرایــی مقول
بــوده؛ هرچنــد در شــکل و شــیوه تفاوت هایــی بــا هــم داشــته اند. جمهــوری اســامی 
ایــران نیــز طــی بیــش از چهــار دهــه، در زمینــه ترویــج معنویت گرایــی فعالیت هایــی 
انجــام داده کــه برخــی موفــق بــوده و برخــی نیز کاســتی هایی داشــته اســت. امــروزه نیز 
بــا توجــه بــه ورود معنویت هــای نوظهــور و مــدرن در جهــان، بایســته اســت بــا نگاهــی 

بــه آینــده، دســتاوردهای جمهــوری اســامی در ترویــج معنویــت بازخوانــی شــود.
اســام  گــروه  کرنژاد؛ مدیــر  گفت وگــوی دکتــر احمــد شــا زیــر، حاصــل  مصاحبــه 
عضــو  آذربایجانــی؛  مســعود  دکتــر  حجت االســام  بــا  معنویــت  مطالعــات  و 
هیئت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و رئیــس اندیشــکده معنویــت )مرکــز 

اســت: پیشــرفت(  ایرانــی  اســامی  الگــوی 
کنــون، انقــاب اســامی ایــران در زمینــه  کــه از چهــل ســال پیــش تا - می دانیــم 
ترویــج معنویت گرایــی فعالیت هایــی داشــته و ســناریوهایی نیــز بــرای آینــده در نظــر 
دارد. لطفــًا در مقدمــه مصاحبــه، بفرماییــد بــا توجــه بــه پیشــینه معنویت گرایــی، 
آیــا ســناریوهای محتمــل، بــا آینــده معنویت گرایــی در ایــران انطبــاق پیــدا می کنــد 

یــا خیــر؟
کنــم؛ انقــاب مــا  کلیــدی مطــرح  - در ابتــدا بایــد نکاتــی را به عنــوان ســرنخ و نــکات 
کــه شــواهدی نیــز بــرای آن وجــود دارد؛ یکــی  ــا رویکــرد معنــوی بــوده  یــک انقــاب ب
این کــه رویکــرد عرفانــی - مذهبــی خــود حضــرت امــام، به عنــوان رهبــر و بنیان گــذار 
کیــد  گفتــار، ســیره و آثــار ایشــان مشــهود اســت. به ویــژه تأ کــه در  ایــن انقــاب بــوده 
ایشــان برمحورقــراردادن خــدا و مبــدأ قدســی در همــه امــور از جملــه آزادی خرمشــهر. 
کــه تقریبــًا بــدون اســتثنا،  بــا تحلیــل محتوایــی ســخنان امــام راحــل، می بینیــم 
تمــام ســخنرانی های امــام؟هر؟، رویکــرد بحث هــای معنــوی الهــی بــا مبــدأ قدســی 
داشــته اند. دیگــر این کــه در پدیدارشناســی رفتارهــای مــردم طــی دهــه اول انقــاب، 
گذشــت و بخشــش در میــان مــردم بیشــتر بــود  رویکــرد معنــوی مشــهود بــود؛ عمدتــًا 
و دعواهــا و اختافــات، دنیایــی نبــود؛ به صــورت جــدی و جهــادی بــه محرومــان و 
بینوایــان رســیدگی می کردنــد و ســطح توقعــات بــرای امــوری چــون ازدواج و مســکن و 
کــه اصــل انقــاب اســامی یــک انقاب  ... پاییــن بــود. ازایــن رو ایــن مبنــا وجــود دارد 
معنــوی بــوده و ایــن نظــام سیاســی بــا رویکــرد معنــوی در نظامــات اجتماعــی تأثیــر 
فراوانــی در تعامــات و رفتارهــای مــردم گذاشــت. البتــه متأســفانه ایــن امــر بــه دالیــل 
کم رنــگ شــد؛  یــج  مختلفــی در جامعــه نهادینــه نشــد و از دهــه دوم انقــاب به تدر
البتــه  می کنیــم.  مشــاهده  کمتــر  را  بحــث  ایــن  اخیــر  دهه هــای  در  به گونه ای کــه 
کــه ایــن معنویــت هیــچ گاه خامــوش نشــده و هم چنــان وجــود دارد.  گفتنــی اســت 
ــه  ــا ائم ــات ب ــه، ارتباط ــل و ندب ــل، توس کمی ــای  ــم دع ــه مراس ــوان ب ــه می ت از آن جمل
معصــوم به ویــژه امــام هشــتم؟ع؟ و زیارت هــای عرفــه و اربعیــن، رشــد تصاعــدی 

کــه رگه هایــی از ایــن معنویــت هســتند و بعــد  کــرد  اعتــکاف در دو دهــه اخیــر اشــاره 
از پیــروزی انقــاب اســامی پررنــگ شــده اند.

- پس معتقدید دســتاوردهای خودجوشــی که در دهه اول انقاب بوده، نهادینه نشــد، 
ولــی در دهه هــای بعــد، بــرای نهادینه کــردن معنویت کارهایی انجام شــده اســت.

کــه خــود نــگاه مقــام معظــم رهبــری در مســائل معنویــت  - بلــه، بایــد اذعــان داشــت 
یــک نــگاه جــدی اســت و یکــی از ترجیع بندهــای مؤکــد ایشــان به خصــوص در 

رابطــه بــا اقشــار جــوان، مســائل معنــوی و ارتبــاط بــا خــدا و انــس بــا قــرآن اســت.
کشــور به طــور شایســته نهادینــه  - بــه نظــر جناب عالــی، چــرا بحــث معنویــت در 

نشــد؟
- البتــه ایــن مســئله بایــد آسیب شناســی شــود. بــه عقیــده بنــده عوامــل مختلفــی 
دخیــل بوده انــد؛ یکــی از آن هــا بخــش معرفتــی اســت؛ یعنــی نظامــات معرفتــی 
گزاره هــا را در نظامــات اجتماعــی بریزیــم.  کــه آن قالب هــا و  درســتی نداشــتیم 
یــج  کــه پیــدا شــد، مــردم به تدر کــه بــا تخلفاتــی  دیگــری بحث هــای مدیریتــی اســت 
کامی هــای سیاســی داخلــی و خارجــی و دشــمنی های بیرونی  روی گــردان شــدند. نا
ــه  ــود و همــه این هــا هاله هــای سیاســی، ب هــم بخــش دیگــری از ایــن عــدم توفیــق ب
مســائل دیــن و معنویــت در جامعــه هــم ســرایت پیــدا می کنــد و باعــث رویگردانــی 

کمیــت می شــود. ــه دســتگاه حا کــم عنایتــی ب و 
علتبــروز  کــه  بفرماییــد  روان شناســی  متخصــص  یــک  به عنــوان  جناب عالــی   -
توجــه  عــدم  انقــاب،  نخســت  دهــه  معنویــِت  نهادینه ســازی  در  کاســتی هایی 
نیازهــای  بــا  آن  تناسب نداشــتن  یــا  بــود  شــخصیتی  و  روانــی  تیپولوژی هــای  بــه 

مــردم؟ فرهنگــی  و  اجتماعــی 
- در الیه هــای عمیــق، مــا روان شناســان قــوی نداشــتیم کــه روان شناســی اجتماعــی 
بــر اســاس آن  بــا پدیدارشناســی دقیــق، بتواننــد  کننــد و  بــرآورد  مــردم را رصــد و 
کارهــا باعــث انزجــار و حتــی رویگردانــی  سیاســت گذاری نماینــد؛ ازایــن رو برخــی 
کننــد. در الیه هــای  گردیــد و باعــث شــد مــردم نتواننــد ارتبــاط خوبــی برقــرار  مــردم 
ــه مــردم بهــا  ــا مــردم نمی شــد؛ ب گاهــی برخوردهــای اخاقــی درســتی ب ظاهــری هــم 
گاهــی نقدهایــی بــر بعضــی  داده نمی شــد؛ ارتباط گیــری نمی شــد؛ همــان موقــع هــم 
نهادهــا و ارگان هــای نظــام وارد بــود... . همــه این هــا باعــث شــد بخشــی از مــردم را 
کــه خاســتگاه آن دیــن بــود، ایــن دو  از دســت بدهیــم و مــردم نیــز بــه دلیــل معنویتــی 

کــم شــد. تشــان  گــره زدنــد و تمایا مقولــه را بــه هــم 
ــود؛ در  گذشــته معنویــت طــی ایــن چهــار دهــه ب ــه  ــوط ب ــا ایــن جــای بحــث مرب - ت

خصــوص ســناریوهای قابــل پیش بینــی بــرای آینــده مطالبــی را بفرماییــد.
نام گــذاری  »پســت مدرن«  بعضــی  کــه  موجــود  جهانــی  فضــای  بــه  توجــه  بــا   -
می کننــد، دســت کم مــا بایــد یــک تکثــر را بــه دســت آورده و بــه رســمیت بشناســیم؛ 

عملکرد جمهوری اسالمی ایران در ترویج معنویت طی چهل سال و نگاهی به آینده

کننده :   ارائه 
 مسعود آذربایجانی
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کــراه فــی المعنویــت« را هــم بایــد قبــول  کــراه فــی الدیــن«، »ال ا یعنــی در ادامــه »ال ا
یــک و مخصــوص بــه خودمــان را بخواهیــم طــی  گــر یــک راه بار داشــت. قطعــًا ا
کــه »یخرجــون مــن دیــن  کنیــم، شکســتمان قطعــی اســت و شــاهد آن خواهیــم بــود 

اهلل افواجــًا«.
و  ســلیقه ها  اختیــار،  اراده،  بــا  تــوأم  نــگاه  یــک  انســان،  بــه  نــگاه  کــه  ازآن جا
گرفــت، بنابرایــن  گرایش هاســت و نمی تــوان انســان را یــک ماشــین و ربــات در نظــر 
و  عایــق  گرایش هــا،  تمایــات،  پذیرفــت؛  را  تکثرگرایــی  نــوع  یــک  وجــود  بایــد 
شــمرد.  رســمیت  بــه  را  انســان  شــخصیتی  تیپ هــای  روان شناســی،  احــواالت 
البتــه ممکــن اســت ایــن تکثرگرایــی لزومــًا مخالــف مبانــی دینــی مــا هــم نباشــد و 
گرایش هــای  گرایش هایــی مثــل  یــا ممکــن اســت صددرصــد هــم انقابــی نباشــد؛ 
ــا مکتــب اهــل بیــت، الزمــه یــک جامعــه هشــتادمیلیونی و جــزو  مکتــب نجــف ی

اســت. جامعــه  بــرای  مدیریتــی  سیاســت گذاری  حداقل هــای 
کــه در  گرایــش را  کــه پــس از پذیرفتــن تکثرگرایــی، چنــد  دومیــن نکتــه ایــن اســت 
وهلــه اول بیشــتر مســاعد بــا دیــن و در مرحلــه بعــد، مســاعد بــا نظــام اســت، تقویــت 
ــا غیردینــی بتواننــد  گرایش هــای معنــوی ضددینــی ی ــل  ــا دســت کم در مقاب کنیــم ت

بــروز و ظهــور بیشــتری داشــته باشــند.
کــه حکومت هــا  نکتــه ســوم هــم این کــه چنیــن توقــع و انتظــاری غیرمنطقــی نیســت 
بیشــتر  طبعــًا  باشــند،  هم راســتا  آنــان  بــا  بیشــتر  کــه  مجموعه هایــی  بــرای 
گرایش هــا افــزون بــر معنویــت، منطبــق بــا  گــر برخــی  ســرمایه گذاری می کننــد؛ یعنــی ا
اهــداف انقــاب و مدافــع آرمان هــای انقــاب بــود، ســازمان های رســمی و OGNهــا 

ــد. ــه می کنن ــان هزین ــتر برایش ــز بیش نی
- چــه خطــرات و آســیب هایی در آینــده راه معنویــت وجــود دارد و چگونــه می تــوان 

از بــروز آن هــا جلوگیــری نمــود؟
کنــد  ایجــاد  مخاطــره  دینــی  معنویــت  بــرای  می توانــد  کــه  مــواردی  از  یکــی   -
و  یکــی  بــه  بیش ازحــددادن  اهمیــت  نمایــد،  اشــکال  و  بحــران  دچــار  را  آن  و 
کــه بــر بخــش  بی اهمیت کــردن دیگــری اســت؛ مثــًا از طریــق رســانه های جمعــی – 
کنیــم  گرایــش مختصــر را َعلــم  قابــل توجهــی از جامعــه ســیطره دارنــد - بیاییــم یــک 
و بقیــه را تخریــب، منکــوب و یــا طــرد نماییــم. ایــن نگاه هــا مخاطره انگیــز اســت و 
ــد، از  ــوی دارن ــش معن گرای ــی  ــه حت ک ــن را  ــی از متدینی ــل توجه ــد قاب ــد درص می توان

کنــد. معنویــت زده 
بحــث  ایــن  حوالــی  و  حواشــی  به عنــوان  نکتــه  چنــد  بــه  اســت  الزم  این جــا  در 

می کنــد: فراهــم  معنویــت  بــرای  را  بســترهایی  کــه  باشــیم  داشــته  اشــاره ای 
ــراَروی از  کــه »ف ــم  گــر مــا معنویــت را در یــک تعریــف ابتدایــی بپذیری یکــی این کــه ا
پوســته و ظاهــر بــه عمــق و باطــن و سمت وســوی خداونــد« اســت، یکــی از لوازمــی 
کمــک می کنــد، دوری از ســطحی نگری، ظاهرگرایــی  کــه بــه بسترســازی معنویــت 
و  نگــری  عمــق  ســمت  بــه  گرایــش  درواقــع  یعنــی  اســت؛  فرمالیســتی  نــگاه  و 
کــه بســتری بــرای معنویــت اســت. مثــًا در ســوگواری  گرایــی را ترویــج نماییــم  محتوا
کــم شــود، ممکــن  ــر فرمالیســم و ظاهرگرایــی حا گ ــرای اباعبــداهلل الحســین؟ع؟، ا ب
ــوده، غافــل شــویم. کــه در نهضــت امــام حســین؟ع؟ ب اســت از معنویــت اصیلــی 

کــه می توانــد بســتر معنویــت را  خردگرایــی و عقانیــت نیــز دومیــن عاملــی اســت 
کــه در دیــن اســام وجــود  کنــد. مــا معتقدیــم معنویــت نابــی  فراهــم و آن را تقویــت 
گــره می خــورد و از عقانیــت برخاســته  کــه بــا عقانیــت  دارد، معنویتــی اســت 
کــه »ان اولــی االلبــاب  اســت. در روایــت مفصلــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده 
الذیــن عملــوا بالفکــر حتــی ورثــوا منــه حــب اهلل«؛ درواقــع می خواهــد بگویــد کــه یکــی 
از شــاخص های مهــم معنویــت و رابطــه انســان بــا خــدا، رابطــه حــب، عشــق و عاقه 
ــد،  ــرا اولوااللبــاب ژرف نگرن اســت. ایــن حــب اهلل از اولوااللبــاب آغــاز می شــود؛ زی
کنــش آن هــا »عملــوا بالفکــر« اســت. پــس فراهم شــدن ایــن دو  نــه ســطحی نگر؛ و 

ــد. ــه می کن ــال دارد و آن را نهادین ــه دنب ــب اهلل را ب ــتر، ح ــاخص و بس ش
یــاد می شــود و جنبش هــای  گرایــش بــه خرافــات ز گــر عقانیــت تقویــت نشــود،  ا
کــه بــه  کســانی  کــه مبنــای عقانــی دارنــد، دور می شــوند و افــزون بــر آن،  معنــوی ای 
ــد  ــه همیــن دلیــل، بای ــد. ب ــد، از نظــام فاصلــه می گیرن ــی دارن ــگاه عقان معنویــت ن
سیاســت گذاری های اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی سیاســت داخلــی 
و خارجــی، بهــره قابــل توجهــی از عقانیــت داشــته باشــند؛ هــم ثبوتــًا و هــم اثباتــًا. 
گــر ایــن امــر  کــرد. ا یعنــی هــم در واقعیــت این گونــه باشــد و هــم بتــوان مــردم را متقاعــد 
محقــق شــد، همــان عمــق نگــری و خردگرایــی می توانــد بســتر معنویــت هــم باشــد.
کــی، طهــارت،  کــه یکــی از شــاخص های مهــم آن پا بحــث ســوم، معنویتــی اســت 
یــم،  کــه در پیــش دار گــر مجموعــه نظــام و ســناریوهایی  خلــوص و صداقــت اســت. ا
ــا مقوله هــای یادشــده در تضــاد باشــد، شکســت معنویــت دینــی حتمــی اســت؛  ب
کــه آســیب می بینــد. نظــام مــا  کــی اســت  یعنــی اخــاق و باالتــر از آن، طهــارت و پا
کــه یــک نمــود آن، در  بایــد ایــن قــدرت پاالیــش و پالودگــی را بــرای خــود داشــته باشــد 
کــه در مقابلــش، فســاد، تبعیــض، تخلفــات و... قــرار دارنــد.  مســائل اخاقــی اســت 
گــری معنــوی  این هــا بــا معنویــت ســازگار نیســت و نظــام مــا بایــد یــک نظــام پاالیــش 
گــر باشــد. این کــه تخلفــی  کنــد؛ و خــود یــک نظــام طهــارت  را بــرای خــودش ایجــاد 
ــد حکومــت پاالیــش و برخــورد جــدی  ــا بای اتفــاق نیفتــد، امــری نشــدنی اســت، ام
کــه  کم کــم باعــث ســلب امیــد مــردم می شــود و معنویتــی هــم  کنــد. ایــن عوامــل 
کــه  گــره نمی خــورد و مــردم احســاس می کننــد  ــا این هــا  ــه وجــود بیایــد، ب بخواهــد ب
کــه  کافــی ندارنــد. عملکــرد نظــام بایــد به گونــه ای باشــد  ک نیســتند و طهــارت  آنانپــا
گــره بخــورد. مــا بایــد بــه یک مرتبــه مطلــوب از طهــارت و خلــوص  بتوانــد بــا معنویــت 
برســیم. رعایــت مســائل اخاقــی در مقامــات، مســئوالن و حتــی فرایندهــا می توانــد 

مــا را بــه ایــن هــدف برســاند.
امــروزه متأســفانه دروغ گفتــن در جامعــه مــا از طــرف مســئوالن، تبدیــل به امری ســاده 
کشــور به راحتــی خلــف وعــده می کننــد، غافــل  و نهادینه شــده؛ مدیــران و مســئوالن 
ــه  ــه ریش ــه ای ب ــه تیش ــذب، چ ک ــای  ــا و وعده ه ــن دروغ ه ــا ای ــد ب ــه نمی دانن از این ک
نظــام اخاقــی جامعــه می زننــد. وقتــی مســئولی بدقولــی می کنــد و وعــده دروغیــن 
ّیــه بــه الیه هــای  می دهــد و هیچ گونــه برخــوردی بــا وی صــورت نمی گیــرد، ایــن رو
پاییــن هــم ســرایت می کنــد و موجــب ازبین رفتــن مرزهــای اخــاق و خلــوص در 
کــه »النــاس علــی دیــن  بیــن مــردم و عادی شــدن دروغ و فریــب خواهــد شــد؛ چرا

ملوکهــم«... .
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بــه نظــر می رســد در کشــورمان بعــد از فارابــی یــا ابن خلــدون غالبــًا حکمــت و فلســفه 
ــاد و  ــم اقتص ــت، عل ــم مدیری ــت، عل ــم سیاس ــرا عل ــت. زی گرف ــه  ــر فاصل ــوم دیگ از عل
ــا فلســفه خودشــان  ــا حکمــت ی ــی ارتبــاط تنگاتنگــی ب ماننــد این هــا در جوامــع غرب
دارنــد. یعنــی از مبانــی فکــری عقلــی بهــره می برنــد و جــدا نیســتند. به عبارت دیگــر، 
کنیــم، می بینیمقطعــًا از مبنایــی فلســفی بهــره می برنــد.  اگــر ســاختار آن هــا را تحلیــل 
کانــت، پــدر فلســفه مــدرن اســت، شــما اگــر بحــث فلســفه سیاســت او را نــگاه کنیــد و 
کنیــد، ردپایــی از  ســپس آثــار فلســفی یــا جامعه شــناختی امــروز دنیــای مــدرن را نــگاه 

ایــن تفکــر در همــه این هــاو حتــی در تدویــن قوانیــن می بینیــد. 
کــه می توانــد بیشــتر از ایــن باشــد  کــم بــوده و بــه نظــرم می آیــد  در کشــور مــا ایــن ارتبــاط 
کنــم به طورکلــی  کــه بیشــتر از ایــن باشــد. یعنــی می خواهــم عــرض  و جــا هــم دارد 
کــه امــروزه به عنــوان علــوم  علــوم، نمی تواننــد از یــک مبنــای فکــری بهــره نبرنــد. چیــزی 
ترجمه شــده، از روانشناســی و جامعه شناســی و دیگــر رشــته ها، در بطــن خــودش از 
مبانــی فکــری خــاص بهــره می برنــد، مثــًا مبنــای اومانیســتی را در نظــر بگیریــد امــکان 
نــدارد شــما امــروزه یکــی از همیــن علــوم را بتوانیــد از ایــن مبنــا جــدا کنیــد، به گونه ای که 
کنیــد، چــون مبنــا آســیب می بینــد، خیلــی از آورده هــا ریــزش  آن را اگــر از مبنــا جــدا 
می کنــد یــا جابه جــا می شــود. به عبارت دیگــر، مبانــی انسان شــناختی فلســفی یــا 
عقلــی یــا مبانــی معرفت شــناختی و بســیاری از مباحــث شــاخ و برگ هایــش مبتنــی 
گرفتــه اســت. وقتــی می گوییــم علــوم عقلــی اســامی بــر اســامی ســازی  بــر ایــن شــکل 
ــی  ــه مبتن ک ــت  ــن معناس ــد، بدی ــته باش ــر داش ــا می تواندتأثی ــد ی ــذار باش ــش تأثیرگ دان
کنیــد،  فکــر  انســان محور  گــر  ا می کنــد.  تغییــر  انسان شــناختی  علوم،مبانــی  ایــن 
»جامعه شناســی« و »روان شناســی« و »اقتصــاد« و »سیاســت« شــما یک جــور شــکل 
کنیــد، همیــن  می گیــرد و ثمــره می دهــد و شــاخ و بــرگ می دهــد و اگرخدامحــور فکــر 
علــوم طــور دیگــری شــکل گرفتــه و ثمــره متفــاوت خواهــد داد؛ بســتگی دارد ریشــه چــه 
باشــد طیــب و طاهــر باشــد و الهــی باشــد یــا دنیــوی و... شــجره طیبــه از ریشــه ســالم و 

ــرد. مناســب بهــره می ب
 هایدگــر در ســخنرانی معروفــش در بزرگداشــت رنــه شــار خطــاب بــه اندیشــمندان 
گرفتنــد، بیانیــه دادنــد و  کــه جایــزه نوبلدرادبیــات یــا علــوم پزشــکی  می گویــد کســانی 
کــه جامعــه بشــری را بــا علــم بــه ســمت رفــاه می بریــم و  گفتنــد مــا خیلــی خوشــحالیم 
ــوازم دیگــری هــم داشــته باشــد و آســیب هایی داشــته باشــد،  این کــه ممکــن اســت ل
بی فکــری  در  اندیشــمند  یــک  این کــه  یعنــی  ایــن  نداریــم. ســپس می گویــد  کاری 
غــرق اســت. بــرای همیــن در ابتــدای ســخنش می گویــد مــا همایشــی یــا بزرگداشــتی 
ــا در  ــر غفلتــی می افزاییــم، ی از پــی بزرگداشــتی برگــزار می کنیــم، درحالی کــه غفلتــی ب
ــر دانش هــای  کــه تأثیــر فلســفه ب ــود  بی فکــری بیشــتر غــرق می شــویم. مــراد مــن ایــن ب
مختلــف در غــرب خیلــی آشــکار و قابــل تحلیــل اســت، ولــی در خیلــی از رشــته های 

مــا اسامی ســازی دانــش رخ نــداده و امــروز می توانــد بســیار تأثیرگــذار باشــد تــا زمینــه 
ــا دانش هــای علــوم انســانی را ــا علــوم عقلــی الاقــل ب ارتبــاط ب

کنیم؛بــه نظــرم هــم بــه لحــاظ معرفتــی و هــم بــه لحــاظ دیالــوگ و ایجــاد  بیشــتر فراهــم 
مبانــی یــا اشــتراک مســاعی در مبانــی و بســیاری از مســائلیمی توان ارتبــاط ایجــاد کــرد.
خاصــه کام آن کــه تــا حــدود زیــادی در کشــور خودمــان حکمــت با سیاســت، اخاق 
کــه بایــد تأثیــر و تأثــر داشــته باشــد، ایــن  و مدیریــت و بســیاری از مباحــث، آن گونــه 
کامــًا اســامی  کــه ایــن علــوم  رفت وآمــد را نداشــته اســت. مــن نمی خواهــم بگویــم 
هســتند، ولــی از مبانــی اســامی بهــره می برنــد وفاســفه و حکمــا بــه لحــاظ تاریخــی 
بــه ایــن ســنخیت و ارتبــاط و رابطــه عقــل و وحــی توجــه داشــتند. عــاوه بــر این،عمــًا 
در فقــه و اســتنباط و حقــوق و بســیاری از علومیکهــاواًلو بالــذات اســامی هســتند، 
تأثیرگذارمی باشــند. یعنــی الاقــل جــز مبانــی و اصــول آن هــا هســتند و قطعــًا می تواند در 
کــه- در  گام اولیــه باشــد ولــی در تمــدن ســازی همان طــور  اسامی ســازی دانــش هــم 
مقدمــه هشــت ها و بایدهــا عــرض کــردم- حداقلــش ایــن اســت کــه حکمــت یــا علــوم 
کــه  عقلــی موجــب تقویــت و تعمیــق باورهــای دینــی می شــود، یعنــی باعــث می شــود 
کنیــد و بــه هســته نزدیک تــر شــوید. به عــاوه میــان تقویــت علــوم  شــما از پوســته عبــور 
عقلــی و تمدن ســازی ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد و هــر وقــت »علــوم عقلــی« در تاریــخ 
قــدر دیــده »تمــدن« بــر صــدر نشســته ایــن را به وضــوح می تــوان در تاریــخ تفکــر اســامی 
مشــاهده نمــود. به عــاوه ترویــج ایــن علــوم، تأثیــر زیــادی در بومی ســازی و اســامی 

ســازی ســایر عرصه هــا داشــته اســت.

جایگاه علوم عقلی در توسعه و اسالمی سازی دانش و نقش آن در تحقق بیانیه گام دوم
کننده:   ارائه 

 دکتر ابراهیم علی پور 
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کــه درواقــع خط  مشــی  مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در دو قســمت از بیانیــه 
چهــل ســال دوم انقــاب در آن طراحــی و برنامه ریــزی شــده اســت، بــر مســئله عرفــان 

کردند: کیــد  و معنویــت تأ
بــرکات  بــرکات انقــاب را می شــمارند، در هنــگام برشــمردن  کــه  1. در قســمتی 
بــزرگ انقــاب، در قســمت ششــم، عنــوان »افزایــش چشــم گیر معنویــت و اخــاق 
ــه عنــوان انقــاب  کــه چگون ــد  کردن در فضــای عمومــی جامعــه« اســت و توصیــف 
کــه معنویــت و اخــاق به صــورت چشــمگیری افزایــش پیــدا  اســامی باعــث شــد 
ــه دو  کــه افزایــش چشــمگیر معنویــت و اخــاق ب ــد  کردن کیــد  کنــد. البتــه ایشــان تأ
کــه بــه تعبیــر ایشــان  دلیــل بــوده اســت. یکــی بــه دلیــل وجــود امــام خمینــی؟هر؟ بــود 

کشــور« بودنــد. »انســان معنــوی و عــارف و وارســته از پیرایه هــای مــادی در رأس 
کشــور مــا بــا ســابقۀ تاریخــی و تمدنــی  دوم این کــه مایه هــای ایمانــی و عرفانــی در 
کــه حرکــت انقــاب باعــث شــد مــردم توجــه جــدی و تــازه ای بــه مســئلۀ  آن قــدر بــود 
ــار  ــر رفت کننــد و در ســال های ابتدایــی پیــروزی انقــاب ب معنویــت و اخــاق پیــدا 
کــه به ویــژه در ده ســال اول انقــاب  مــردم تأثیــر داشــته باشــد و در حــوادث مختلفــی 
اتفــاق افتــاد، از قبیــل جنــگ و محاصــرۀ اقتصــادی، مســئله معنویــت و عرفــان 

کــرد. بیشــتر خــودش را نشــان داد و بــروز پیــدا 
گفتنــد مــن یــک ســری توصیه هــا و ســفارش ها بــرای ملــت  2. در قســمت توصیه هــا 
کــه عنــوان آن را »معنویــت و اخــاق«  ایــران دارم و در بخــش دوم ایــن توصیه هــا 
کردنــد بــرای این کــه بایــد بــر ایــن  گذاشــتند، توضیحــی دادنــد و بعــد ســفارش جــدی 
گام دوم انقــاب  کیــد شــود و جــزو خط مشــی های اساســی حرکــت مــا در  مســئله تأ

باشــد.
کــه همــۀ مســائل را به صــورت جزئــی و  یــم  گام دوم انقــاب توقــع ندار مــا از بیانیــۀ 
گام دوم همچــون ســندی  کــرده باشــد. درواقــع، بیانیــۀ  ریــز بررســی و نظریه پــردازی 
کلیــات و خواســته ها مطــرح شــده و بقیــه امــور بایــد  کــه در آن  باالدســتی اســت 
بــه متخصصــان و دانشــمندان هــر رشــته ســپرده شــود. بــه همیــن دلیــل، در بیانیــه 
کــه در  به ویــژه دربــارۀ عرفــان و معنویــت راهــکار مشــخصی ارائــه نشــده و بــه افــرادی 
گــذار شــده اســت. مــن هــم در اینجــا می خواهــم یکــی  کار می کننــد، وا ایــن حــوزه 
کــه  کنــم  کنــم و در مــورد آن صحبــت  از عبارت هــای بیانیــه در ایــن حــوزه را طــرح 

کمــی بــاز شــود. مســئله 
ــارۀ نقــش امــام خمینــی)ره(  کــردم، مقــام معظــم رهبــری درب کــه عــرض  همان طــور 
کردنــد و  در بحــث عرفــان و معنویــت و تأثیــر آن بــر حرکــت انقــاب، تعریفــی از امــام 
ایشــان را »انســان معنــوی و عــارف و وارســته از پیرایه هــای مــادی« نامیدنــد. مــن بــه 

کنیــم. کــه دربــارۀ ایــن جملــه مختصــری صحبــت  ذهنــم رســید 

گام دوم گذشته در پرتو بیانیه  کید بر شناخت  توجه و تأ
درس  تجربه هــا  از  و  شــناخت  را  گذشــته  »بایــد  فرمودنــد:  رهبــری  معظــم  مقــام 
کــم بــر تمــام بیانیه اســت.  گرفــت.« ایــن مطلــب بســیار مهــم اســت و فکــر می کنــم حا
گذشــته را بشناســیم و از آن درس بگیریــم. ایشــان هم فرمودنــد یکــی  مــا می خواهیــم 
کــه شــاهد افزایــش چشــمگیر معنویــت و اخــاق در  ــرکات انقــاب ایــن اســت  از ب

دهــۀ نخســتین انقــاب هســتیم.
کــه حضــرت  تــا اینجــا را همــه می دانیــم ولــی در بیســت ســال اخیــر تجربــۀ معنــوی 
کــرد و در ســال های نخســتین انقــاب  گســترش پیــدا  ــد و  ــا خودشــان آوردن امــام ب
ــا مخالفت هــای جــدی مواجــه می شــود، به ویــژه  کــرد ب در جامعــه موجــی را ایجــاد 
گویــا یــک نــوع برنامه ریــزی دارد توســط مخالفــان فلســفه و  در حوزه هــای علمیــه. 
کــه اندیشــه های فلســفی و عرفانــی و به ویــژه اندیشــه های  عرفــان صــورت می گیــرد 
عرفانــی ایشــان، تحت الشــعاع قــرار بگیــرد و بــه بهانه هــای مختلــف تخطئــه شــود. 
یــادی در حوزه هــا درس می دهنــد و درس می گیرنــد و مبنــای  یعنــی اآلن افــراد ز

ــا اندیشــه های عرفانــی امــام خمینــی)ره( اســت.  کارشــان مخالفــت ب

توجه و تپأکید بر عرفان و معنویت برگرفته از تعالیم اهل بیت در تحقق بیانیۀ گام دوم
کننده:   ارائه 
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بعــد راهبردهــای تحقــق  بــر دو عنصــر در  العالــی(  مقــام معظــم رهبری)مدظلــه 
ماســت: روی  پیــش  چالــش  به عنــوان  کــه  کیــد  می کنــد  تأ قضیــه  عملیاتــی 

بــا جوانی ســازی متفــاوت  کــه جوان ســازی  بایــد توجــه داشــت  1. جوان ســازی: 
ــان عمــر نشــاط  ــا پای کــه حضــرت امــام ت ــه  اســت. جوانــی، یعنــی نشــاط؛ همان گون
داشــتند و یــا رهبــری بیــش از هشــتاد ســال ســن دارنــد، ولــی از جــوان بانشــاط تر 
کارآمــدی  کارایــی و  اســت، درحالی کــه خیلــی از جوانــان روحیــه پیــر دارنــد. بحــث 
و نشــاط اســت. امــام علــی؟ع؟ می فرماینــد: نشــاط جوانــی، تجربــه پختگــی پیــران 

اســت.
کــه ســه نســل مدیریــت را در  بــه نظــر مــن راز تبدیــل چیــن بــه ابرقــدرت ایــن اســت 
کــه روبــه روی شــما می نشــیند، جــوان اســت و  گذاشــت. اآلن وزیــر چیــن  کنــار هــم 
کــه وزیــر قبلــی اســت؛  کنــار او پیرمــردی نشســته اســت و زیرگــوش او توصیــه  می کنــد 
کــه وزیــر بعــدی اســت. وزرا راحــت جابجــا  پشــت ســر او نیــز منشــی نشســته اســت 
 می شــوند و چیــزی تغییــر نمی کنــد و حــال آن کــه در کشــور مــا وزیــر جابجــا  می شــود و 
کل سیســتم بــه هــم  می ریــزد. یعنــی وقتــی شــخص عــوض  می شــود، سیســتم عــوض 
 می شــود. بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری از یکســال قبــل کشــور تعطیــل اســت و 
کار خودشــان  تــا یکســال بعــد هــم تعطیــل اســت. در دنیــا این طــور نیســت و نهادهــا 
کــه امریــکا در عــراق مشــغول نبــرد اســت، هتل هــای  را  می کننــد. مثــًا در موقعیتــی 
بغــداد پــر از ســرمایه گذاران امریکایــی اســت. مثــل اصفهانی هــای مــا هســتند. 
یکــی از دوســتان  می گفــت عــراق در حــال بمبــاران اهــواز بــود و مــن خانــواده ام را از 
ــا  ــید این ج ــن پرس ــی از م ــه اصفهان ــا لهج ــردی ب ــم ف ــر راه ــردم، س ــارج می ک ــهر خ ش
خانــه بــرای فــروش نیســت؟ یعنــی آن زمــان هــم بــه فکــر اقتصــاد بودنــد. امــروزه عمده 
ــار اصفهانی هــا اســت. بنابرایــن ایــن  هتل هــا و متل هــای بغــداد و نجــف در اختی
کــه جوان ســازی بــا جوانی ســازی فــرق دارد و نبایــد بــه بهانــه  را بایــد در نظــر بگیریــم 
کنیــم،  گــر از تجربــه غفلــت  یــم. ا کنــار بگذار جوان ســازی  تمــام تجربــه چهل ســاله را 
کــه بتوانیــم ادامــه بدهیــم. بایــد  کنیــم و معلــوم نیســت  ــاره از صفــر شــروع  بایــد دوب
گــوش بــه حــرف پیــر بدهــد، چــون  کــه  مدیریــت اجرایــی جــوان باشــد، امــا جوانــی 

کــه بــرای آن هزینــه و خــون داده شــده اســت. چهــل ســال تجربــه اســت 
کردنــد و  بــار بحــث جوان ســازی را مطــرح  آقــا 38  2. جهادی ســازی: حضــرت 
ــا آســمان اســت؛ زیــرا  ــا جوانی ســازی، زمیــن ت کــه تفــاوت جوان ســازی ب بیــان شــد 
نمی توانیــم،  هــم  بــا جوان هــا  امــا  ادامــه دهیــم،  نمی توانیــم  بــدون جوانی ســازی 
ــار جهــادی  ــا جــوان. ایشــان 24 ب ــه ب کار را بکنیــم و ن ــا جوانــی می توانیــم ایــن  ولــی ب
کــه بــا مدیریت ســازمانی و سیســتم دولتی  کیــد داشــتند  ســازی را مطــرح کردنــد و تأ
نمی تــوان موفــق شــد، زیــرا ضــد توســعه و رشــد و تمدن ســازی اســت. مــا تجربه هــای 

کنیــم. ــد نهادهــا را ســازمان دهی  ــم و بای ی جهــاد و نهادهــا را دار

جــزو  اساســی  قانــون  مثــًا  اســت،  شــده  بحــث  ســاختاری  کارآمــدی  مــورد  در 
گــر منظــور ســاختار نظامــی اســت، ســاختار  زیرســاخت ها محســوب  می شــود، امــا ا
ــرز اســتحاله  ــا م ــا، نظــام را ت ــون اساســی اســت. نظــام اداری م ــی براســاس قان بیرون
 می بــرد و فرومی پاشــند و سیاســت گذاری مــا قطعــًا فرومی ریــزد. مــن بارهــا بیــان 
یــان قــرار گرفتــه اســت.  کــه روی ســاختار ژ کــه مثــل موتــور بوئینــگ 747 اســت  کــردم 
یــان  انقــاب نیــرو و انــرژی تولیــدی  می کنــد، ولــی ســاختار اداری مثــل شاســی ژ
یــم بــر ســر قــدرت موتــور بزنیــم. موتــور قــدرت  اســت. شاســی، توانایــی نــدارد و مجبور
ــا  ــوان تمــدن ســاخت. ب ــان نمی ت ی ــور ژ ــا موت ــرار اســت تمــدن بســازد، ولــی ب دارد و ق
یــان تنهــا می تــوان از ایــن  موتــور بوئینــگ می تــوان تــا آن ســر دنیــا رفــت، ولــی بــا ژ
شــهر بــه آن شــهر رفــت. بــه عبــارت دیگــر، قــدرت موتــور، مولــد اســت، ولــی بــه دلیــل 
مشــکل شاســی اثربخــش نیســت و تبدیــل بــه صــدا و دود و تــکان  می شــود. شاســی 
کــه ایــن موضــوع  کنیــم. البتــه  همــان ســاختار اداری ماســت و بایــد ایــن را حــل 
قابــل حــل اســت، مــا در تأمیــن امنیــت موفــق هســتیم، ولــی در ســاختار اداری 
کنیــم،  کنتــرل  کنیــم، امریــکا را می توانیــم  کنتــرل  موفــق نیســتیم. می توانیــم پهپــاد را 
کنیــم، امــا بنــگاه دار اقتصــاد مــا را اداره  می کنــد. ایــن  می توانیــم اســرائیل را فلــج 
گــر ناتــوان بودیــم بایــد در همــه عرصه هــا  یــم. ا نشــان می دهــد جایــی مشــکل دار
یــم،  کــه زیرســاخت قــوی دار یــم و نشــان می دهــد  این طــور بــود. در امنیــت تــوان دار

یــم. ولــی در اثر بخشــی مشــکل دار
کــه بیــان شــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بایــد وظایــف نهادها را  همان گونــه 
در قالــب برنامــه 25 ســاله و سیاســت های راهبــردی تصویــب و ابــاغ کند و مجلس 
کنــد  کنــد و بودجه ریــزی  شــورای اســامی نیــز بایــد آن را بــه برنامــه پنج ســاله تبدیــل 
ــر ایــن اســاس مصــوب  ــد ب کنــد. تمــام قوانیــن عــادی بای و قوانیــن عــادی تصویــب 
کــه  شــود. مثــًا قانــون مالیات هــا ضــد پیشــرفت و تمدن ســازی اســت، زیــرا هــر 
کار نمی کنــد و  کــه  کســی  بیشــتر تــاش  می کنــد، بیشــتر مالیــات می دهــد ولــی 
کــه ایــن  یــم. مشــخص اســت  کاری بــه او ندار زمیــن خریــده و قیمــت را بــاال می بــرد، 
کارآفرینــی اســت و نهایتــًا تــا اجرایی ســازی بایــد پایــش صــورت بگیــرد.  رونــد ضــد 
ــند  ــوان س ــد به عن ــت و بای ــده اس ــه ش گفت ــف  ــل مختل ــئون و مراح ــت، ش در حقیق
کنیــم. بایــد بــه ایــن  کنیــم و اجرایــی  تنظیــم شــود و منابــع را بســیج و ســازمان دهی 
کــه بعــد از دولت ســازی اســامی، جامعه ســازی اســا می انجــام  مرحلــه برســیم 
ــر باشــد. حتــی پیمــان  ــد متشــکل شــود و قوی ت شــود. جبهــه مقاومــت اســا می  بای
دفــاع مشــترک بایــد بســته شــود و نهایتــًا اتحــاد جماهیــر اســامی و امت ســازی 
گیــرد. الزمــه ایــن امــر، شــبکه رســانه ای بین المللــی اســت و اآلن  اســامی صــورت 
جــز ضرورت هــای ماســت. دانشــگاه بین الملــل اســا می  بایــد ایجــاد شــود، ماننــد 
کل دانشــمندان جهــان اســام را  کــه ناســا انجــام داده اســت. یعنــی بایــد  کاری 
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ــازار بین المللــی و بانــک بین الملــل  ــًا ب کننــد و نهایت کنیــم و تبــادل افــکار  تجمیــع 
گرچــه مــا برخــی از  کار و پــول اســامی رخ دهــد. ا ــا تبــادل  اســامی تشــکیل شــود ت
کنفرانــس اســامی،  کــه در قالــب  یــم ولــی واقعیــت ایــن اســت  این هــا را به نوعــی دار
گرفتــه  در اختیــار عربســتان اســت. البتــه در ُبعــد امنیتــی پیشــرفت هایی صــورت 
گــر حملــه شــود، مــن هــم  اســت، در جبهــه مقاومــت، جهــاد اســامی  می گویــد ا
کــه مــا تــک نیســتیم، یــا حملــه فیزیکــی صــورت  حملــه  می کنــم. لــذا بایــد بداننــد 
می گیــرد یــا پشــتیبانی و حمایــت لجســتیکی. آن هارســمًا بــه عربســتان اســلحه 
ــه مــا می گوینــد چــرا  ــاع  می کننــد،  ب می فروشــند و وقتــی مــردم یمــن از خودشــان دف
اســلحه می دهیــد، درحالی کــه مــا بــرای بــاال بــردن قــدرت دفاعــی بــه یمــن اســلحه 
ــذه  ــد مواخ ــم، بای کنی ــک  کم ــوم را  ــر مظل گ ــت. ا ــم اس ــرای تهاج ــا ب ــم و آن ه می دهی
گــر  ا هــم می فرســتیم.  نیــرو  بلکــه  کمــک  می کنیــم،  نه تنهــا  بداننــد  بایــد  شــویم. 

ــد. ــود می کنن ــا را ناب ــد، م ــر نش گ ــود و ا ــاد  می ش ــت ایج ــد، امنی ــور ش این ط

بایستگی فرایند تمدن سازی
پــس از ایــن مرحلــه، بــه تمدن ســازی می رســیم. تمــدن نویــن اســامی یعنــی جهــان 
پــا اآلن 52 میلیــون  اســام شــکل  می گیــرد و مســلمانان جهــان را بایــد ببینیــم. ارو
تعــداد  گرفتــه در ســال 2050  براســاس پیش بینی هــای صــورت  و  دارد  مســلمان 
مســلمانان از مســیحیان باالتــر  مــی رود. ســه میلیــون یهــودی بــه امریــکا رفتــه اســت 
گرفتنــد، درحالی کــه هیــچ  کــرده اســت، رســانه ها و مجامــع پولــی را  و آن جــا را فتــح 
کار نمی کننــد، بلکــه پــول می دهنــد.  کارخانــه یهــودی وجــود نــدارد، زیــرا یهودیــان 
گــر ورشکســته  کارخانــه دارنــد و ا ایرانی هــا و هندی هــا و امریکایی هــا و مســیحی ها 
شــد، بایــد پــول بدهــد. درحالی کــه ســود را بانک دارهــا و ســرمایه دارها  می برنــد. 
مــا 5000  شــما در دانشــگاه و صنعــت خیلــی یهــودی نمی بینیــد، درصورتی کــه 
کتــاب خواجــه نصیــر و  یــم و چندیــن  اســتاد تمام وقــت در دانشــگاه امریــکا دار
ماصــدرا و دیگــر مشــاهیر ایرانــی چــاپ شــده و در چنــد دانشــگاه نیویــورک تدریــس 
گــر بخواهیــم تمــدن بســازیم، تنهــا تمــدن در حــوزه جهــان اســام مدنظــر   می شــود. ا
ــد ببینیــم. حــوزه  ــادا و اســترالیا را بای کان ــود، بلکــه مســلمانان جهــان در  نخواهــد ب

تمدنــی خیلــی فراتــر از فــاز قبلــی اســت.
ــه دانشــگاه امــام حســین)ع( را به عنــوان نقطــه آغازیــن بحــث  اینکــه چــرا معظــم ل
کــه ارتــش ســازمان نظامــی و  کردنــد، بدیــن دلیــل اســت  تمدن ســازی انتخــاب 
نهــاد جهــادی و انقابــی اســت. ســخنرانی ایشــان مقــارن بــا توطئــه دشــمن در بیــان 
ــاز  ــران در ف ــه ای ک ــد  ــوه دهن ــور جل ــتند این ط ــود و می خواس مشــکل امنیتــی ایــران ب
گفتنــد مــا در فــاز  ــا درایــت خویــش  امنیتــی اســت، ولــی رهبــر معظــم انقــاب نیــز ب
کــه بحــث امنیــت  تمدن ســازی هســتیم. در حقیقــت ایشــان در دانشــگاه و مرکــزی 
شــده  جمــع آوری  کــه  مطالبــی  در  می کننــد.  مطــرح  را  تمدنــی  بحــث   می کنــد، 
اســت، تمــام راهبردهــای تمدن ســاز رهبــری بیــان شــده اســت؛ زیــرا بــدون راهبــرد 

ــم. ــی نمی بری ــه جای ــًا راه ب ــت قطع و رهیاف
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گام  گام بــرای سیاســت گذاری علمــی اســت. در بیانیــه  علم ســنجی اصلی تریــن 
دوم نیــز مقــام معظــم رهبــری از »علــم و پژوهــش« بــه  عنــوان دومیــن محــور و حــوزه یــاد 
می کننــد. ایشــان همــواره بــه علــم و پژوهــش عنایــت خــاص و ویــژه ای داشــتند و 
دارنــد و همیشــه همــگان را بــه فراگیــری دانــش ترغیــب می کردنــد. شــکل گیری پایــگاه 
گرفتــه  اســتنادی علــوم جهــان اســام نیــز بــا اشــاره ایشــان در یــک ســخنرانی صــورت 
گام دوم  کلیدواژه هــای بخــش علــم و پژوهــش در بیانیــه  اســت. مــن اگــر بخواهــم بــه 
کنــم. ایشــان فرمودند:»دانــش، آشــکارترین  کنــم، می توانــم بــه مــوارد زیــر اشــاره  اشــاره 
وســیله عزت و قدرت یک کشــور اســت«. ایشــان دوباره در بخش دیگری فرمودند:»ما 
گرفتــه اســت. در  کــه حتــی مــورد حیــرت دنیــا قــرار  تــا حــاال شــتابی عجیــب داشــتیم 
ــه جایــگاه شــانزدهم  ــا وجــود تحریم هــای مختلــف مــا رســیدیم ب کوتاهــی ب ــازه  یــک ب
دنیــا در علــم کــه در یــک موضوعاتــی حتــی مــا در جایــگاه اول و دوم مثل نانوتکنولوژی 
بــا شــتاب پیــش رفتیــم، بازهــم پیــش می رویــم، ولــی بــا همیــن شــتاب، چــون از دنیــا 
کار جهــادی عجیــب و غریــب جلــو بــرود تــا بتوانیــم ایــن  عقــب هســتیم، بایســت 
عقب ماندگی هــا را جبــران کنیــم. بایــد برســیم بــه آن قله هــای دانــش جهــان خــوب کار 

هــم جــز بــا یــک حرکــت جهــادی و احســاس مســئولیت همــه انجــام  نمی شــود«.
برداشــتن گام دوم بدون ارزیابی گام اول و تعیین خط مشــی و سیاســت گذاری میســر 
گام دوم را درســت و اصولــی برداریــم و بــه قله هــای دانــش  نیســت. اگــر می خواهیــم 
دســت یابیــم، بایــد بدانیــم کــه چــه کردیــم و چگونــه انجــام داده ایــم و ســپس بــرای قــدم 

دوم کارهــا را مشــخص کنیــم.

راه کارهای دست یابی به افق روشن علم و دانش در راستای بیانیه گام دوم
کــردم بایــد بــا اســتناد بــه اســتانداردهای موجــود،  کــه بیــان  بــرای رســیدن بــه موضوعــی 
دانــش خــود را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم تــا بدانیــم در چه موقعیتی قــرار داریم. هم چنین 
بایــد مطالعــه تاریخــی و جامعه شــناختی هــم روی علــم و دانــش  خــود انجــام دهیــم تــا 

بدانیــم کجــا بودیــم و بــه چــه مرحله ای رســیدیم.
ســپس اولویــت و چشــم اندازها و ظرفیت هــای خــود را ســنجش کنیــم و در مرحله بعد 
کــه از ایــن راه حاصــل  نیــز سیاســت گذاری صــورت گیــرد. بــا اســتفاده از گزارش هایــی 
ــا و  ــه در حوزه ه ک ــت  ــت یاف ــور دس ــِی کش ــس دانش ــه و اطل ــه نقش ــوان ب ــود، می ت می ش
موضوعــات مختلــف هرم هــا و مســیرهای دانشــی روشــن اســت.آی اس ای توانســته 
گزارش هــا،  گراف هــا و  اطلــس علمــی جهــان اســام را ارائــه دهــد و بــا اســتفاده از ایــن 
می تــوان ارتبــاط میــان پژوهش گــران مختلــف بــا هم دیگر،موضوعــات مختلــف بــا 
هم دیگــر و مؤسســات مختلــف بــا هم دیگــر را ســامان داد و چالش هــا و نقطــه قــوت مــا 

نیــز نمایــان می شــود.
یکــی از مهم تریــن چالش هــای پایــگاه اســتنادی دنیــا و نیــز آی اس ای ایــن اســت 

ک  کتــاب معیــار و مــا ــر مقــاالت متمرکــز اســت، درحالی کــه در جهــان اســام،  کــه ب
ــگاه اســتنادی دنیــا یافــت،  اســت. مثــًا شــاید نتــوان اســم آیــت اهلل اســتادی را در پای
زیــرا معیــار آن هــا مقــاالت اســت. مــا می توانیــم بــا اســتفاده از اطلــس علمــی معیارهــا 
نظــرم  بــه  بگیریــم.  نظــر  در  نیــز  را  کتــاب  و  کنیــم  ارائــه  و شــاخص های جدیــدی 
که توســط پژوهشــکده  مدیریت اطاعات تهیه شــده و نقشــه  دانش  اصطاح نامه ای 
حوزه هــای مختلــف علــم را تشــکیل می دهــد، می توانداســتاندارد جدیــدی بــرای 

گیــرد. علم ســنجی قــرار 
کــه آیــا می تــوان اصطاح نامــه را به عنــوان یکــی از معیارهــای  البتــه بایــد بررســی شــود 

گرفــت یــا خیــر؟ ســنجش علــم در نظــر 

علم سنجی، چالش ها و راه کارها در راستای تحقق بیانیه گام دوم
کننده:   ارائه 

 دکتر علی میرعرب
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گام دوم را خیلی ســخت پیش  گر مدیریت اطاعات نداشــته باشــیم، باید بیانیه  ا
ــا  ــر م گ ــی رود. ا ــاال م ــی ب ــورت عجیب ــا به ص ــد دیت ــت و رش ــر دیتاس ــم. اآلن عص ببری
نخواهیــم مدیریــت اطاعــات داشــته باشــیم، عقــب هســتیم. از رشــد علمــی عقب 
کار تکــراری  می مانیــم و بــه آن چیــزی =کــه بخواهیــم برســیم، نمی رســیم. مــدام 
کاغذبــازی می کنیــم، چــون  یــم،  می کنیــم، چــون مدیریــت اطاعــات درســت ندار
یــم، اختــاس می شــود، چــون مدیریــت اطاعــات  مدیریــت اطاعــات درســت ندار
ــه دو شــکل  گام دوم ب ــت اطاعــات را در بیانیــه  ــم. می توانیــم مدیری ی درســت ندار
کــه یکــی  کردنــد  کنیــم. مقــام معظــم رهبــری 7 بخــش را در بیانیــه مطــرح  اســتفاده 
گــر مدیریــت اطاعــات و پیشــرفت در  از شــاخه های آن علــم و دانــش اســت. ا
مدیریــت اطاعــات را در نظــر بگیریــم، بایــد در ایــن حــوزه خودمــان را قدرتمنــد 
کنیــم، مثــل مباحــث مربــوط بــه داده کاوی، هــوش مصنوعــی، big data؛ زیــرا در 
ایــران خیلــی در زمینــه big data ضعیــف هســتیم. بنابرایــن باید در بخــش مربوط به 
گام دوم هــم بیــان شــده، خودمــان را بــاال ببریــم. منظــر  کــه در بیانیــه  علــم و فنــاوری 
کنیــم، به کارگیــری مدیریــت  کــه می توانیــم از مدیریــت اطاعــات اســتفاده  دیگــری 
اطاعــات در بخش هــای دیگــر اســت. یعنــی از مدیریــت اطاعــات در هفــت 
گــر مدیریــت اطاعــات  کنیــم. ا کردنــد، اســتفاده  کــه حضــرت آقــا معرفــی  بخشــی 
گــر مدیریــت اطاعات داشــته  داشــته باشــیم، اقتصــاد مــا هــم سروســامان می گیــرد؛ ا
کتابخانــه  باشــیم، پژوهــش مــا هــم پژوهــش هــم سروســامان می گیــرد. مــا اآلن یــک 
کتابخانه هــای علــوم  کــه همــه  ــم  ی یکپارچــه ای حتــی در حــوزه علــوم اســامی ندار
ــد پژوهــش خــود  اســامی آنجــا جمــع باشــند و یــک پژوهشــگر علــوم اســامی بتوان
گذاشــتیم، آســتان  کتــاب  گذاشــته، مــا 20 هــزار  کتــاب  را انجــام دهــد. نــور 20 هــزار 
کار می کنیــم و بــه مدیریــت  کتــاب گذاشــته، همــه جزیــره ای  قــدس رضــوی 40 هــزار 
کنیــم. پــس بایــد بــه  کــه بتوانیــم یکپارچــه بــا آن برخــورد  اطاعــات نویــن نرســیدیم 
کنیــم و در آن قدرتمنــد  مدیریــت اطاعــات به عنــوان یــک علــم مــا بــه آن نــگاه 
ــه  ــا بتوانیــم ب کنیــم ت شــویم و از مدیریــت اطاعــات در بخش هــای دیگــر اســتفاده 

کردنــد، برســیم. گام دوم تعریــف  کــه حضــرت آقــا در بیانیــه  اهــداف و مقاصــدی 
وقتــی اســم مدیریــت اطاعــات آمــد، مباحــث مربــوط بــه مدیریــت قــوی می شــود. 
کــم بــوده، انتخــاب  کــه مدیریــت قدیمــی حا کنــون وضعیــت بــه ایــن صــورت بــوده  تا
بــدون شایســتگی وجــود داشــته  افــراد  انتخــاب  یــا تعویــض نادرســت مدیــران، 
باعــث  می کننــد،  مخفــی  را  اطاعــات  می خواهنــد،  بله قربان گــو  مدیــر  اســت، 
کــه نارضایتــی پیــش بیایــد، ســرمایه اجتماعــی- مــردم و اطاعــات - را  می شــود 
نادیــده می گیرنــد، اطاعــات صحیــح ارائــه نمی دهنــد. مثــًا در بــازار می بینیــم 
کــه تــورم 12 درصــد  گــران شــده، ولــی مرکــز آمــار می گویــد  کــه جنــس 50 درصــد 
کــه مــا از مســیر درســت منحــرف می شــویم و  اســت. ایــن اطاعــات باعــث می شــود 

کنیــم، اســناد  باعــث می شــود آمارهــای ســاختگی تولیــد شــود. بایــد رونــد را درســت 
ــم، عــزم ملــی پشــت آن  ی گام دوم را جلــوی خودمــان بگذار باالدســتی مثــل بیانیــه 
یــم، بــه اطاعات  یــم، مدیــر درســت انتخــاب کنیــم، روی برنامه ریــزی جلــو برو بگذار
توجــه کنیــم، مخفــی نکنیــم، از آن هــا اســتفاده کنیــم، ثبــت و حفــظ کنیــم، تحلیــل 
کــردم. بایــد بــا اســتفاده  کنیــم. در جلســه قبلــی مــن موضوعــی علم ســنجی را مطــرح 
کنیــم  کنیــم، اجــرا  کنیــم، سیاســت ها را تدویــن  از علم ســنجی نقشــه علمــی تولیــد 
کنیــم و مبتنــی  و فیلــد بــک بگیریــم و بازخــورد بگیریــم، فراینــد مدیریــت را درســت 

کنیــم. بــر مدیریــت اطاعــات و نــه افــراد، مدیریــت 
ــت اطاعــات  ــه از به کارگیــری فناوری هــای نویــن مدیری ک یــک ســری نمونه هایــی 
اینجــا  کنیــم،  اســتفاده  آن  از  و  ببینیــم  دوم  گام  بیانیــه  و  طرح هــا  در  می توانیــم 
گفتــم وقتــی محققــی می خواهــد  کــه  ــه شــده اســت. همان طــور  خدمــت شــما ارائ
کنیــم تــا بتوانــد در همــه  کنــد، بــرای او یــک سیســتم یکپارچــه درســت  پژوهــش 
ــا اســتفاده  کنیــم، ب کنــد. هستی شناســی ها را تولیــد  کنــد و اســتفاده  ــع ســرچ  مناب
از داده کاوی، پیشــنهادهایی در زمینــه تحقیــق بــه او ارائــه دهیــم، پروفایل هــای 
کشــور و دولــت و سیاســتمداران  کنیــم، رونــد پژوهــش را در  پژوهشــی بــرای او ایجــاد 
و  برنامه ریــزی  آن  اســاس  بــر  بتواننــد  تــا  کنیــم  علمیتولیــد  نقشــه  دهیــم.  نشــان 
کننــد. همــه این هــا بــدون مدیریــت اطاعــات محقــق نمی شــود و بایــد  مدیریــت 

بــه کار بگیریــم. اطاعاتمــان را ذخیره ســازی، ســازمان دهی، اشــاعه و 

به کارگیری فناوری های نوین مدیریت اطالعات در راستای تحقق بیانیه گام دوم
کننده:  ارائه 
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کــه بــرای اولیــن  »ســبک زندگــی« اصطاحــی مرکــب از دو واژه ســبک و زندگــی اســت 
کار گرفتــه شــد. درادبیــات  بــار توســط الفــرد آدلــر)1922م( و ســپس توســط پیــروان او بــه 
فارســی عنــوان »ســبک زندگــی« وجــود نداشــته اســت، امــا واژگانــی هم چــون دأب، 
ســیره، زی اســامی، ملــکات اخاقــی، آداب اســامی وغیــره همــان حقیقــت را نشــان 
کــه متدینــان  می دهد.ســبک زندگــی، شــیوه خــاص زندگــی فــردی و اجتماعــی اســت 
بــه دیــن اســام و گروه هــای مؤثــر جامعــه اســامی بــه آن عمــل می کننــد و در رفتارشــان 
ــرد،  ــه یــک ف کــه ب ــد. ســبک زندگــی، نظــام واره خــاص زندگــی اســت  انعــکاس می یاب

خانــواده یــا جامعــه، بــا هویــت مســتقل اختصــاص دارد.
رهبــری عزیــز انقــاب دراین بــاره گفته انــد: »رفتــار اجتماعــی و ســبک زندگــی، تابــع 
کــه مــا بــرای زندگــی  تفســیر مــا از زندگــی اســت. هــدف زندگــی چیســت؟ هــر هدفــی 
معیــن می کنیــم، بــرای خودمــان ترســیم می کنیــم، بــه طــور متناســب بــا خــود، یــک 
ســبک زندگــی پیشــنهاد می کنــد. یــک نقطــه اساســی وجــود دارد و آن، ایمــان اســت. 
یــک هدفــی را بایــد ترســیم کنیــم مثــل هــدف زندگــی و بــه آن ایمــان پیــدا کنیــم. بــدون 
ایمــان، پیشــرفت در ایــن بخش هــا امکان پذیــر نیســت و کار درســت انجــام نمی گیــرد. 

براســاس ایــن ایمــان ســبک زندگــی انتخــاب خواهــد شــد.
ســؤال این جاســت کــه آموزه هــای اعتقــادی و کامــی ای که از ســوی اهل بیت در منابع 

وحیانی ارائه شــده اســت، چگونه می تواند در تحقق ســبک زندگی نقش ایفا کند؟
اگــر امــروزه بــه مباحثــی نظــر افکنیــم کــه انسان شناســان بــرای شناســایی ســاحت های 
کنــار عمــل  وجــودی انســان مطــرح می کننــد، خواهیــم دیــد عرصــه اعتقــاد و بــاور، در 
انســان اســت؛ هرچنــد عمــده  از مهم تریــن ســاحت های وجــودی  رفتــار، یکــی  و 
مباحثــی کــه در مباحــث ســبک زندگــی مطــرح می شــود، گرداگــرد عمــل و رفتــار آدمــی 
ــًا نســخه های مختلــف رفتــاری در  می چرخــد و ســبک های مختلــف زندگــی عمدت
عرصــه اخــاق و یــا رفتار هــای انســانی اســت، امــا بی تردیــد ایــن نســخه های اخاقــی 
گفتــار رهبــری عزیــز منعکــس شــده، ریشــه در یــک الیــه  و یــا رفتــاری همان طورکــه در 
عمیق تــر، یعنــی اعتقــاد و بــاور دارد. عرصــه اعتقــاد و بــاور دو الیــه دارد؛ الیــه نخســت 
حــوزه تصدیقــات یــا باورهــای ذهنــی اســت کــه گاهًا بــه آن معرفت گفته می شــود. الیه 
کــه در ســنت دینــی از آن بــه  ــر از ایــن تصدیــق و معرفــت اســت  دوم، الیــه ای عمیق ت
»ایمان«تعیبیــر می شــود. ایــن ایمــان مربــوط اســت بــه ســاختارهای درونــی شــخصیت 
کــه تمــام حــرکات، ســکنات، رفتارهــا و حتــی ســجایای اخاقــی انســان را  انســان 
ــه زندگیــو زیســت دنیایــی  کــه ب ــه ای اســت  ــر از آن، همــان الی پوشــش می دهــد و واالت

معنــا می بخشــد.
آموزه هــای دینــی و اعتقــادی در هــر دو الیــه پیش گفتــه از باور هــا مؤثــر اســت، هــم در الیــه 
تصدیقــات ذهنــی و معرفــت و هــم در الیــه ایمــان و تصدیقــات قلبــی. امــروزه بخشــی از 
نظام هــای فکــری بــر ایــن باورنــد کــه ایمــان، همــان الیــه تصدیقــات ذهنی اســت، امــا در 

کــه هــم در منابــع وحیانــی و هــم در تاش هــای علمــی  جــای خــود می تــوان نشــان داد 
برخــی از متکلمــان و فیلســوفان، ایمــان بی ارتبــاط بــا الیــه نخســت بــاور نیســت، امــا 

صرفــًا هــم معــارف و تصدیقــات ذهنــی نخواهــد بــود.
بــه  عبارتــی، آموزه هــای اعتقــادی، هــم می توانــد در الیــه نخســت باورهــا مؤثــر باشــد و هم 
در الیــه دوم. صحبــت از اثرپذیــری تصدیقــات ذهنی معارف اعتقادی منعکس شــده 
در منابــع وحیانــی، امــر جدیــد و نوپدیــدی نیســت. لــذا نیــازی بــه واگویــه ایــن داســتان 
نیســت، زیــرا نظام هــای معرفتــی  بنیان شــده از متــون وحیانــی خــود را بــه آن متعهــد 
کــه  ــا نظام هایــی  می بینــد و می کوشــد براســاس همــان معــارف اندیشــه وزی نمایــد، ب
تعهــدی بــرای ســاخت و پرداخــت دســتگاه فکــری خویــش بــه معــارف وحیانــی نــدارد 
و نهایتــًا می کوشــد تاش هــای علمــی خویــش را بــا آن نظــام همــراه ســازد، دو خروجــی 
متفــاوت و دو ســبک مختلــف از اندیشــه و حیــات اعتقــادی بــه دســت خواهــد داد و 
ــه نظــر  الجــرم دو الگــوی متفــاوت از باورمنــدی و ایمان گرایــی عرضــه خواهــد نمــود. ب
می رســد مهم تریــن و بنیادی تریــن بحــث در ایــن حــوزه، موضع گیــری در برابــر منابــع 
معرفــت نظام هــای مختلــف فکــری و تعامــل ایــن منابــع بــا یکدیگــر باشــد. به هــر حال، 
نظــام و شــیوه ای از اندیشــه ورزی کــه در آن عقــِل خــود بنیــاد، تنهــا منبــع معرفــت تلقــی 
می شــود و وحــی صرفــًا مؤیــد مباحــِث عقانــی دارد، بــا نظــام و ســبکی از اندیشــه ورزی 
کــه در آن عقانیــت و اندیشــه وررزی، بازبســته وحــی و منابــع وحیانــی تعریــف شــده و 

کامــًا متفــاوت اســت. حجیــت هــر یــک در قبــال دیگــری تعریــف می شــود، 
همیــن نتیجــه در الیــه دوم بــاور و اعتقــاد هــم ســاری و جــاری اســت. اگــر نخســتین الیه 
و پیش گفتــه از بــاور در دانــش کام پــی  گرفتــه می شــود، توقــع ایــن اســت کــه دومین الیه 
نیــز در همیــن دانــش دنبــال شــود، امــا متأســفانه باید اذعان کــرد وقتی بــه دانش الهیات 
یــا کام اســامی یاحتــی فلســفه اســامی مراجعــه می کنیــم، کمتــر با تاش هــای علمی 
در حــوزه اخیــر باور هــا، یعنــی حــوزه ایمــان برخــورد می کنیــم. اگــر نگوییــم هر آنچه اســت 
کــه  بــه الیــه اول بــاور، یعنــی حــوزه تصدیــق ذهنــی مربــوط اســت. ایــن در حالــی اســت 

دنیــای مســیحیت مســیری کامــًا برعکس طــی می کند.
کــه معرفــت درگاه ورودی ایمــان تلقــی شــده اســت،  در ســنت اســامی، از آن جهــت 
عقانیــت بــه عنــوان پایــه اساســی ایمــان محســوب می شــود. گویــی دانــش کام مــا از 
درگاه ایمــان باالتــر نرفتــه اســت و بــه بــارگاه آن راه نیافتــه اســت. امــا الهیــات مســیحی از 
معرفــت عبــور می کنــد و بــه ســاحت ایمــان می آیــد. عبــور از درگاه ایمــان و رســیدن بــه 
ســاحت آن و طبعــًا دریافت هــای ایمانــی و چیــزی کــه انســان به آن معتقد می شــود و به 
صــورت طبیعــی گرایش هــا، بینش هــا و رفتــارش را شــکل می دهــد، نــه در دانــش کام 

موجــود مطــرح اســت و نــه در فلســفه!
طبیعــی اســت در مســیر دســت یازی بــه ایــن ســاحت علــم کام، بــه خوبــی می تــوان از 
روش هــا و آورده هــای مطالعــات مرتبــط بــا بــاور و رفتــار ســایر دانش هــای علــوم انســانی 
هــم بهــره بــرد؛ البتــه ایــن اســتفاده از دایــرۀ روش شناســی علــم کام بیــرون نیســت، 
چراکــه علــم کام، دانشــی چند روشــی اســت و ایــن ظرفیــت را دارد کــه از نتایــج مفیــد و 

کاربــردی ســایر دانش هــا بــرای اهــداف خــود اســتفاده کنــد.

بیانیه گام دوم انقالب و نقش آموزه های اعتقادی و کالمی اهل بیت)ع( در تحقق سبک زندگی اسالمی
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گام دوم انقــاب فضــای مطرح شــده از ســوی رهبــر انقــاب فضایــی اســت  امــروزه در 
کــه از جمهــوری اســامی ایــران فراتــر رفتــه و جمهــوری اســامی ایــران بــه مثابــه پوســته 
کشــورهای دیگــر صــادر شــده و توســعه پیــدا  اصلــی انقــاب اســامی بــه بســیاری از 
کشــورهای دیگــر، تنــوع نگاهــش را در ســطح و طــراز  کــرده اســت و مؤظــف اســت در 
کــه  ــد. معنــای الزامــات آن اســت  انقــاب مطــرح ســازد و الزاماتــش را ماحظــه نمای
بــا رویکــرد تمدنــی بــدان نگریســته شــود. انقــاب اســامی ایــران از ابتــدا بــا طــرح 
ــه غربــی« در مقابــل دو رویکــرد عمــده تمدنــی الحــادی جهــان  ــه شــرقی و ن شــعار »ن
گرفــت و بــا رســیدن بــه نقطــه بدیعــی، رویکــرد نامحــدود معنــوی، ســلطه ناپذیر  قــرار 
گــر  و اســتقال خواه را در مقابــل دو قطــب شــرق و غــرب مطــرح ســاخت. طبیعتــًا ا
کان  گام دوم انقــاب بحــث سیاســت گذاری  در امتــداد چهــل ســاله دوم و رویکــرد 
گام دوم  کــه نفــی ســبیل می بایســتی در امتــداد  مدنظــر باشــد، بــه ایــن معناســت 
گام دوم انقــاب بحــث  انقــاب و رویکــرد تمدنــی قــرار داشــته باشــد؛ ازایــن رو، در 
تمــدن، توســعه و پیشــرفت و ایجــاد گفتمــان انقــاب اســامی در طــراز جهانــی مدنظــر 

اســت و نفــی ســبیل و اســتقال نیــز در ایــن طــراز معنــا می شــود.
نفــی ســبیل بــا ایــن رویکــرد بــه معنــای نفــی نظــام ســلطه در جهــان، اقامــه نظــام 

معنویت محور، کشــورهای مســتضعف در مقابل کشــورهای مســتکبر و آزادی خواهی 
از نظــام ســلطه و اســتقال اســت. بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد، نفــی ســبیل نــه بــه مثابــه 
کان بــرای اداره نظــام  کان بــرای نظــام اســامی بلکــه یــک محــور  یــک سیاســت 
کان و از سیاســت خارجــی بــه روابــط  جهــان خواهــد بــود و از ســطح خــرد بــه ســطح 
ــرد  ــر رویک ــدی ب ــبک جدی ــاس، س ــن اس ــر همی ــد ب ــت و می توان ــد رف ــل خواه بین المل
ــای  ــه ج ــًا ب ــز دارد و عم ــم و تمای ــر تزاح ــای دیگ ــا رویکرده ــه ب ک ــد  کن ــاد  ــی ایج تمدن
کنــد و نظــام مردم ســاالری دینــی  ســلطه بــر دیگــران بحــث مردم ســاالری دینــی را ارائــه 
کــه دیدگاه هــای جهــان را بــه رســمیت می شناســد،  را بــه مثابهنظــام ارزش ســاالر 
ــا  جایگزیــن نظــام ســلطه پذیر و ســلطه گر نمایــد؛ ازایــن رو، بــرای این کــه نفــی ســبیل ب
گام هــای متناســب  کنــد، می بایســتی  ایــن رویکــرد معنــا شــود و در ایــن طــراز حرکــت 
کــه ادبیــات امــروز نفــی ســبیل بــا ایــن ســطح  بــا ایــن ادبیــات برداشــته شــود؛ هرچنــد 
از ایــده فاصلــه دارد و رویکــرد سیاســی و حکومتــی ایــن اصــل تقویــت نشــده و از 
ــه روابــط بین الملــل اســامی و جهــان توســعه  کشــور ب ســطح یــک سیاســت در یــک 
کــه امیــد اســت بدیــن  پیــدا نکــرده و رویکــرد تمدن گرایــی برایــش ایجــاد نشــده اســت 

مرحلــه دســت یابــد.

استقالل و نفی سلطه در رویکرد فقهی - سیاسی آیت هللا خامنه ای

کننده:  ارائه 
حجت االسالم و المسلمین سید سجاد ایزدهی

کاربــردی را در بیانــات رهبــری پیــدا  گــر بخواهیــم مــدل معنویــت  کرنژاد: ا -شــا
کــه واژۀ »معنویــت« رابطــۀ هم نشــینی و جانشــینی  کنیــم، معمــواًل در جاهایــی 
خداونــد،  بــا  دائمــی  ارتبــاط  طیبــه،  حیــات  زندگــی،  بطــن  چــون  عباراتــی  بــا 
کــرده اســت،  کاری پیــدا  تکلیف محــوری، نوع دوســتی، مســئولیت پذیری و فــدا

می شــود.  دیــده 
کاربــردی را یافــت. معنویــت  کــه در آن هــا  می تــوان معنویــت  این هــا مــواردی اســت 
کاربــردی علی رغــم معنویــت تارکانــه و زاهدانــه و معنویــت عارفانــه، معنویــت را در 
خلــوت یــا ادبیــات نخبگانــی پی گیــری نمی کنــد، بلکــه می خواهــد معنویــت را در 
کنــد و عمــًا در تجــارب زندگــی روزمــره بــه دنبــال معنویــت  بطــن زندگــی پی گیــری 

گلخانــه ای.  اســت، نــه در بافــت خــاص و ایزوله شــدۀ 
بــرای همیــن، ایــن معنویــت بــه زندگــی دنیــوی توجــه  می کنــد و بــه دنبــال آن اســت 
کــه مــردم بــه طــور روزمــره تجربــه  می کننــد، بیابــد.  کــه معنویــت را در البــه الی زندگــی 

ینــی و  کاشــانی، نراقییــن، شــیخ محمــد قزو ــرادی مثــل فیــض  شــاید تمجیــد از اف
ــه همیــن  ــری شــیرازی ناظــر ب ــراد معاصــری مثــل عزیزالدیــن خوش بخــت و حائ اف

کاربــردی باشــد.  معنویــت 
کــه  ممکــن اســت  ــوان برشــمرد آن اســت  ــرای ایــن معنویــت می ت کــه ب البتــه آفتــی 
کاربــردی داشــته باشــند. ایشــان مثالــی  افــرادی بــه طــور غیردینــی هــم معنویــت 
کارهــا  ایــن  ناسیونالیســتی  حــب  ی  رو از  فــردی  اســت  ممکــن  کــه  می زننــد 
ایــن  امــا  کنــد،  کاری  فــدا کنــد،  خدمــت  دیگــران  بــرای  یعنــی  دهــد؛  انجــام  را 
معنویــت درســتی نیســت، چــون تقــرب الهــی در ایــن وجــود نــدارد و بــرای خداونــد 
کاربــردی نیــز ممکــن اســت بــه نوعــی بــه معنویــت ســکوالر  نیســت؛یعنی معنویــت 

تبدیــل شــود. 
گــردد و وقتــی فــرد بــه اجتمــاع  نقــد دوم این کــه ممکــن اســت بــه جاه طلبــی تبدیــل 

کمک کــردن ببینــد. کمــک  می کنــد، خــودش را در ایــن 

تحلیل گونه های معنویت گرایپی در جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم

کننده:   ارائه 
کرنژاد  دکتر احمد شا
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حجــت االســام والمســلمین لــک زایــی: اگــر بخواهیم مشــکل اصلی در چهــل ســال اول 
)گام اول( و چهــل ســال دوم )گام دوم( را صورت بنــدی کنیــم و محــل اصلــی منازعــه را 
صــورت بنــدی نماییــم، بــه دوگانــۀ عــزت یــا ذلــت برمی گــردد؛ یعنــی گرفتــار ذلتــی بودیــم و 
بــه دلیــل آن، انقــاب کردیــم، زیــرا اســتبداد نوعــی ذلــت اســت و اســتکبار تحمیل شــده بر 
ملــت ایــران هــم ذلــت بــود. شــعار »اســتقال« ملــت ایــران بــه معنــای نفــی اتــکا بــه بیگانــه 
)آمریــکا( و شــعار »آزادی« بــه معنــای نفــی اســتبداد بــود. اســتبداد، اســتکبار و اســتعمار، 
ذلت آفریــن اســت و از شــاخصه های ایــن ذلــت، کاپیتوالســیون بــود کــه بــر ملــت ایــران 
تحمیــل شــده بــود. امــام خمینی بــه این الیحه اعتراض کــرد و نتیجۀ آن، تبعید حضرت 

امــام بــود. بنابرایــن مؤلفــه عــزت ملــی می خواهــد در پاســخ بــه ایــن چالــش ارائــه شــود.
وضــع تحریــم  و اعمــال فشــار، همــه بــرای ایــن اســت که ما تســلیم شــویم. تسلیم شــدن، 
ــه  ک ــی  ــود. تقابل ــت می ش ــۀ ذل ــلیم نتیج ــۀ تس ــی نتیج ــت؛ یعن ــدن اس ــان ذلیل ش هم
کــه تقابــل کنونــی و آینــده، تقابــل اســام و اســتکبار  در بیانیــه گام دوم مطــرح فرمودنــد 
اســت. چیــزی کــه اســتکبار می خواهــد ایــن اســت کــه مــا تســلیم او شــویم، چنان کــه از 

کشــورهای دیگــر نیــز چنیــن مطالبــه ای دارنــد.
کیــد کنیــم ایــن اســت کــه زیــر بــار ذلــت نمی رویــم و از عــزت  چیــزی کــه مــا بایــد بــر آن تأ
خودمــان پاســداری می کنیــم. همان گونــه کــه می دانیــد، عــزت در ســطوح مختلــف ُخرد، 
متوســط، کان، جهانــی، منطقــه ای، امــت اســامی و ملــی قابــل طــرح اســت. تقریر مــن از 
کیــد کردند. مســئله ایــن اســت کــه ایشــان بــه دلیــل اهمیــت ایــن مطلــب بر عــزت ملــی تأ

جایگاه قدرت ملی در بحث عزت ملی
-دکتر نوروزی: در بحث عزت ملی، اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است 
کــه عــزت ملــی، مقدمــۀ الزمــش قــدرت ملی اســت و بــدون ایجــاد آن، امکان دســت یابی به 
عــزت ملــی پیــدا نمی کنیــم. قــدرت ملی هــم طی فرمولی به عنوان امر برســاخته یا سیاســی 
اجتماعــی در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن برســاختگی به عنــوان اثر مرّکــب اســت؛ به این معنا 

کــه ترکیبــی اســت از کنــش ضرب در جمعیــت و ضــرب در طــول زمان. 
کــه بازیگــر را از چرخــۀ ضعــف و  کــه دارد ایــن اســت  قــدرت ملــی مهم تریــن کارکــردی 
کــه در  فقــر بــه چرخــۀ ثــروت و قــدرت و حرکــت و کنش گــری می بــرد؛ یعنــی بازیگرانــی 
نظــام بین الملل  انــد و در روابــط بین الملــل کنش گــری می کننــد، دو طیف انــد: عــده ای 
کنش گــری می کننــد و الزامــًا بــا فرصت هــا و قوت هــا  در مســیر و در چرخــۀ قــدرت، 
مواجهنــد و عــده ای در زیــر بــردار هســتند و غالبــًا بــا تهدیدها و نقــاط ضعف مواجهند. 
ایــن وضعیــت، طیفــی اســت؛ یعنــی بعضــی بــه نقطــۀ بــاالی هــرم نزدیک انــد و بعضــی 
بــه نقطــۀ پاییــن آن. تمــام ایــن معــادالت به میــزان قدرت ملــی آن ها برمی گــردد؛ یعنی به 

میــزان پای بنــدی و عــدم پای بنــدی آن هــا بــه اثــر مرّکــب برخــورد می کنــد.
از مــواردی کــه در بحــث بیانیــه گام دوم بــه آن پرداختــه شــده، ایــن اســت کــه جمهــوری 
اســامی ایــران در بیانیــه گام دوم بــه ســمت دولــت تمدنــی خواهــد رفــت؛ یعنــی دولتــی 
کــه در حــوزۀ پیرامونــی دارای یــک حــوزۀ اعتبــار تمدنــی اســت و مؤلفــه ســوم عــزت ملــی 
کــه نفوذناپذیــری و ســلطه ناپذیری در دولت هــای تمدنــی اســت، محقــق می کنــد؛  را 
یعنــی اگــر بخواهیــم ســه عنصــر را براســاس بیانیــه گام دوم در چهــار دهــۀ آینــده ببینیم، 
الزمــۀ آن، تقویــت افتخــار مــا در نظــام بین الملــل اســت؛ یعنــی هــر چــه جلوتــر برویــم، هم 
دولــت و نیــز جامعــۀ مــا بــه مؤلفه هایــی دســت پیــدا می کنــد کــه می توانــد بــه آن ببالــد و 
به مراتــب نســبت به قبــل، از نظــام بین الملــل بی نیازتــر خواهــد شــد و می توانــد راه هــای 

نفــوذ یــا نفوذی هــا راکنتــرل کنــد یــا ســلطه ناپذیری را تشــدید نمایــد.
ــران در بیانیــه گام دوم پی گیــر افزایــش تصاعــدی ســطح عــزت  جمهــوری اســامی ای
ملــی خــودش اســت. ایــن امــر نیازمنــد افزایش قــدرت ملی اســت. قدرت ملی براســاس 
کــردم اتفــاق می ُافتــد و ســه عنصــر افتخــار، بی نیــازی از دیگــران و  کــه عــرض  فرمولــی 
کنتــرل نفــوذ و ســلطه پذیری در نظــام بین الملــل، خروجــی و پی آمدهــا و  درنهایــت، 

دســت آوردهای رســیدن بــه ســطح مطلوبــی از عــزت ملــی اســت.
بــا تعــدادی از  کــردم،  بــه دانشــگاه المنــار تونــس  کــه  - شیخ حســینی: در ســفری 
دانشــجویان دکتــرا بحــث داشــتم. یکــی می گفــت جمهــوری اســامی ایــران بــرای 
کــه شــما در ایــران تصمیــم درســت و  مــن از دو منظــر جــذاب اســت: یکــی ایــن اســت 
اشــتباه زیــاد می گیریــد. از نظــر مــن خیلــی از تصمیمــات اشــتباه اســت، امــا هیچ کــس 
نمی توانــد بگویــد ایــن تصمیمــات را خودتــان نگرفتید. جمهــوری اســامی مفهومی به 
کــه در این جــا نداریــم، اســتقال  کــرده اســت. مــا چیــزی  نــام »اســتقال« را بــه مــا ارائــه 
کــه دیگــران بــرای مــا تصمیــم می گیرنــد، امــا اگــر شــما تصمیــم  اســت. همــه می دانیــم 
اشــتباه هــم می گیریــد، خودتــان می گیریــد. ایــن را داخــل ایــران شــاید هــر چــه بگوییــم، 
خیلی نتوانیم مفهوم اســتقال را منتقل کنیم، اما از منظر کســی که دارد از بیرون نگاه 
می کنــد، اســتقالی کــه جمهوری اســامی در مناســبات منطقــه ای و بین المللــی ارائه 
کــه ایــن تاریخچــه بــر آن هــا  کــرده، شــاخص عزت منــدی دارد. از منظــر جنبش هایــی 
گذشــته و مجموعــه ای از ناکامی هــا را تجربــه کرده انــد، از چالش ها و آســیب هایی رنج 

کــه مجبورنــد بــا بازنگــری بــه جمهــوری اســامی ایــران توجــه کننــد. می برنــد 
شــاید تصــور برخــی از صــدور انقــاب اســامی و ارائه جمهوری اســامی ایران تصحیح 
اســامی  جمهــوری  می گوییــم  االن  دارنــد.  هویتــی  بحــران  جنبش هــا  ایــن  شــود. 
کــرده اســت. آینــدۀ مــا تمدن ســازی اســت و االن در مرحلــۀ  ایــران پنــج گام تعریــف 
دولت ســازی هســتیم. مجموعــۀ این هــا اندیشــه ور و نظــام را از بحــران هویــت رهــا 
می کنــد، چــون می دانــد تکلیفــش بــا امــروز چیســت و بــه چــه ســمتی حرکــت می کنــد. 
آن هــا از ایــن موضــوع رنــج می برنــد و هیچ چشــم انداز روشــنی درمــورد آینده وجود نــدارد.
پروژه هــای بازنگــری در جنبش هــای اســامی معاصــر هیــچ چــاره ای نــدارد، مگــر این که 
بــه تجربــۀ جمهــوری اســامی مراجعــه کنــد. آن هــا تمــام تاششــان در تأســیس بــوده، 

درحالی کــه جمهــوری اســامی مســئله اش در تــداوم عزت مندانــه اســت.

عزت ملی و مناسبات فراملی جمهوری اسالمی ایران
 ارائه  گنندگان: 

حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی
دکتر رسول نوروزی فیروز
دکتر مختار شیخ حسینی



41

بعــد از انقــاب اســامی در حــوزۀ ترجمــۀ قــرآن، حــدود ۰۵1 ترجمــه باســبک ها و 
کاری  کــه  ــِن  مخاطــب تولیــد شــده اســت  گرفت ــا در نظــر  ســلیقه های مختلــف و ب
بســیار گران قــدر اســت، همچنیــن تألیــف در حــوزۀ تفســیر نســبت به قبــل از انقاب 
گرچــه قبــل از انقــاب بعضــی از عالمــان مــا  گســترش یافتــه اســت، ا فوق العــاده 
وارد تفاســیر مهــّم اجتماعــی هــم شــده بودنــد، مثــِل مرحــوم عامــه طباطبایــی، 
مرحــوم طالقانــی و دیگــران، اّمــا بعــد از انقــاب این گونــه مطالعــات، به ویــژه در 
کــه اجتماعــی و سیاســی باشــد  ــه ادارۀ حکومــت- یعنــی تفســیری  ــوط ب حــوزۀ مرب
گســترده شــد. بعــد از انقــاب، وارد حوزه هــای میان رشــته ای شــدیم و در  - بســیار 
کــه نخســتین منبــع آن قــرآن اســت؛ پیشــرفت  زمینــۀ مطالعــات علــوم انســانِی دینــی 

ــه را عــرض می کنــم. کــه یــک نمون بســیاری داشــتیم 
کــه در طــی چهــل ســال گذشــته صــورت گرفتــه اســت،  بــا همــۀ ســترگی تاش هایــی 
کــه در حــاِل پیگیــری اســت، شــاید  ــی  ــه آنچــه انجــام شــده و روال کتفا کــردن ب ــا ا ام
ــی بــه 

ّ
کل به نوعــی ظلــم در حــّق قــرآن و انقــاب و مــردم باشــد. در ایــن میــان، دو خــأل 

کــه آنچــه تــا امــروز انجــام  کام ایــن اســت  چشــم می آیــد؛ نخســتین خــأل به صــورت 
داده ایــم، از این پــس، دیگــر پاســخگوی نیازهــای روز افــزون جامعــۀ  مــا و همین طــور 
یــان دینــی مــا نیســت. بــرای نمونــه نبایــد ایــن انتظــار را 

ّ
پاســخگوی انتظــار متول

کــه در همــه چیزعلمــای بــزرگ خودشــان وارد شــوند و مشــکات  داشــته باشــیم 
کــه مســتحضر هســتید، انتظــارات علمــاء، چــه رهبــر  کننــد. همان طــور  را رهبــری 
کان هســتند، همین طــور خــوِد  کــه در ســطح  ــزرگ  معّظــم انقــاب و چــه مراجــع ب
کــه تــا امــروز انجــام شــده اســت، پــس آنچــه تــا امــروز انجــام  دیــن، بیــش از آن اســت 
نیازهــای جامعــۀ  پاســخگوی  انتظــارات آن ها ســت،نه  پاســخگوی  نــه  داده ایــم؛ 

اســامی مان.
گام دوم انقاب در حوزه علوم قرآنی ضرورت های 

کنیــم؛ نوجوانــان و قشــِر جــوان. همان طــور  گــروه نــگاه  در حــوزۀ مخاطــب بایــد بــه دو 
مــا جوابگــوی ذهــن بّچه هــا نیســت.  کتاب هــای آموزش و پــرورش  کــه می دانیــد 
کنیــم  مــا بایــد از روش هــای دیگــری، ماننــد تجربه هــای علــوم تربیتــی اســتفاده 
بــه نوجوان هــا و جوان هــای خــود )مخصوصــًا در  قــرآن را زیباتــر و قابــل فهم تــر  و 
گام دوم انقــاب در مــورد  کنیــم. نکتــه دوم این کــه بــرای  آموزش و پــرورش( ارائــه 
کــه  گمــان مــن، طراحــی برنامــه ای  کــرد. بــه  خانم هــا بایــد خیلــی ســرمایه گذاری 
به نوعــی  شــوند؛  وارد  گســترده تر  و  بیشــتر  قرآنــی  مطالعــات  حــوزۀ  در  خانم هــا 
کــه وارد ایــن حــوزه شــود،  کشوراســت. هــر خانمــی  ــرای  ســرمایه گذاری زیر بنایــی ب
گــر  کمتــر می شــود و ا دیگربــه شــغل نیــازی نــدارد، انتظــارات شــغلی در خانم هــا 

امــکان دسترســی بــه هیــچ مکانــی را نداشــته باشــند، می تواننــد در محلــه ، خانواده ، 
و حتــی در منــزل خودبچه  هایشــان را تحــت تربیــت قرآنــی قــرار دهنــد. دوم این کــه 
خانم هــا بخــش بزرگــی از جامعــه هســتند و تأثیرپذیــری باالیــی دارنــد و در تربیــت 
انــدازه  خانم هــا  بــه  نمی توانیــم  آقایــان  مــا  باشــند.  بســیارمؤثر  فرزنــدان می تواننــد 
گســترش معــارف  گمــان می کنــم بایــد بــرای ترویــج و  کنیــم.  بچه هــا را قرآنــی تربیــت 

کشــور فکــری شــود. ــوان  ــرآن بیــن بان ــرآن و آمــوزش ق ق

هم اندیشی تحلیل تجربه و دستاوردهای نظام اسالمی در حوزۀ تفسیر و ترجمۀ قرآن و 
راهکارهای دستیابی به چشم انداِز ترسیم شده در بیانیۀ گام دوم

کننده:  ارائه 
حجت االسالم والمسلمین سید محمود طّیب حسینی
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ــا هــدف اصلــی انقــاب  ــه رکــن اصلــی تمــدن نویــن اســامی ی ــرای دســت یابی ب ب
کــرد؟ مــن در ابتــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــم  اســا می بایــد چــه راه هایــی را طــی 
ــد  ــا چن ــل ی ــک عام ــا ی ــم ب ــم بگویی ــه بخواهی ک ــت  ــئله ای نیس ــئله مس ــن مس ــه ای ک

ــه آن برســیم.  ــا راهــکار می توانیــم ب عامــل ی
کار هــم  گــر ایــن عوامــل در  کــه ا ایــن موضــوع دارای عامل هــای مختلفــی اســت 
کــه موضــوع  ایامــی  در  مثــًا  کــرد.  پیــدا  هــدف دســت  آن  بــه  باشــند، می تــوان 
ــام  ــی، مق ــای ارزش ــع، نیروه ــوی مراج ــه از س ــش در جامع ــاب و پوش ــت و حج عف
معظــم رهبــری و حتــی برخــی مســئوالن فرهنگــی به عنــوان یــک دغدغــه مطــرح 
کــه از امتیــاز برخــورداری از تعــداد بــاالی بیننــده بهــره  گــر رســانه ملــی  اســت، ا
بــرای نهادینه کــردن حجــاب نشــان دهــد،  تــاش  برنامه هایــی برخــاف  می بــرد 
کمــی خواهــد  کارایــی  یــا  همــه زحمــات دغدغه منــدان بی نتیجــه خواهــد بــود 
ــر بحــث  ــه رو هســتیم و ب گــون روب گونا ــا تحریم هــای  کــه ب گــر در زمانــی  ــا ا داشــت. ی
کیــد می شــود،  کمــک بــه همدیگــر و توجــه و یــاری بــه همدیگــر تأ رونــق اقتصــادی و 
بــا اشــرافی گری در میــان قشــری از مســئولین نظــام یــا بعضــی از رهبــران دینــی و 
کــدام درســت اســت؟  کــه  کننــد، ایــن ســؤال مطــرح می شــود  علمــای دینــی برخــورد 
کــم اســامی  گــر حا ــم دینــی اســت، پــس اشــرافی گری چیســت؟ ا گــر آن فــرد، عال ا
اســت، ایــن زندگــی چیســت؟ بنابرایــن، بــا یــک یــا چنــد عامــل نمی تــوان بــه ایــن 
کردیــم جهــاد  کــه مــا مطــرح  هــدف بــزرگ دســت یافــت. ازهمیــن رو، آخریــن عاملــی 
کــه حضــرت آقــا در آن جــا می فرماینــد این گونــه  همگانــی و هوشــمندانه اســت 
بــه  فرهنگی هــا  و  فقــط علمــا  بیاینــد،  میــدان  بــه  بســیجی ها  فقــط  کــه  نیســت 
میــدان بیاینــد؛ ایــن جهــاد همه جانبــه از ســوی ملــت و اندیشــمندان و متصدیــان 
کمــان و رهبــران دینــی و مــردم اســت تــا ایــن موضــوع محقــق شــود.1 فرهنگــی و حا
بــه  دســت یابی  راه هــای  مــا،  بحــث  اصلــی  بخــش  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
کــه  ــه دهیــم  ــه راهــکار در ایــن بخــش ارائ ــا توانســتیم ن ــق ترسیم شــده اســت و م اف

از: عبارتنــد 
شــد  روشــن  کردیــم،  بررســی  را  زندگــی  ســبک  مــا  وقتــی  نگرش هــا:  اصــاح   .1
کــه می توانــد ایــن ســبک را تغییــر دهــد، بحــث نگــرش اســت. تــا زمانیکــه  چیــزی 
کــه بتوانیــم ســبک زندگــی را  نگرش هــا در جامعــه اصــاح نشــود، امــکان نــدارد 
تغییــر دهیــم. بایــد ابتــدا در خــود، خانــواده، خانــدان و ســپس جامعــه تغییــر ایجــاد 
کــه نــگاه انســان بــه خــدا، زندگــی، دنیــا و آخــرت اصــاح نشــود،  ــا زمانــی  کنیــم. ت

ــد. ــد ش ــاح نخواه ــی اص ــبک زندگ س
2. شناســایی آســیب ها و ارائــه راه حــل: مقــام معظــم رهبــری به صــورت جــدی 
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کنیــم. مــا بایــد  کردنــد و فرمودنــد بایــد آسیب شناســی  در ایــن بخــش ورود پیــدا 
کنیــم.  کار و حرکــت  بایــد  و  بزنیــم  نهیــب  زمینــه  ایــن  بــه خودمــان در  همگــی 
ایشــان نمونه هایــی مــی آورد و مــن چنــد مــورد را عــرض  می کنــم. مثــًا فرمودنــد چــرا 
کار جمعــی در جامعــه ضعیــف اســت؟ چــرا در برخــی از بخش هــای  فرهنــگ 
ی آوردنــد؟ چــرا  یــاد اســت؟ چــرا جوان هــا بــه مــواد مخــدر رو کشــور مــا طــاق ز
روابــط همســایگی ضعیــف شــده اســت؟ چــرا صلــه رحــم ضعیــف شــده اســت؟ و 

کردنــد.۲ کــه این جــا مطــرح  چندیــن چرا
3. تقویت ایمان و باورهای دینی

4. عمل به آموزه های دینی از سوی رهبران و عالمان دینی
5. مدیریت صحیح استفاده از رسانه

6. اسا می شدن برنامه  رسانه ها
که عبارت است از: 7. عمل کردن حکومت به وظایف خویش 

کمان الف: رعایت آموزه های دینی در سبک زندگی حا
ب: تدوین قوانین مناسب با اسا می شدن سبک زندگی

ج: انتخاب مجریان متعهد و متخصص و عامل
کز نظارتی سالم د: ایجاد مرا

و: اجرای عدالت در تقسیم امکانات
یج و احیای ارزش های اسامی ر: ترو

یج کنندگان سبک غربی ز: مبارزه با هنجارشکنان و ترو
کز فرهنگی و آموزشی ی: تقویت و حمایت مرا

ــر در  ــروف و نهی ازمنک ــه امربه مع ــای فریض ــی و احی ــئولیت اجتماع ــت مس 8. تقوی
جامعــه

یج فرهنگ جهاد همه جانبه و هوشمندانه 9. ترو
کــم کاری متهــم می کننــد، درحالی کــه اولیــن  متأســفانه برخــی دفتــر تبلیغــات را بــه 
کــه فرمایشــات آقــا را رصــد  می کنــد و در راســتای فرمایشــات  مرکــز بــزرگ فرهنگــی 
و  ارائــه  هــم  را  متناســب  فعالیت هــای  لــه  معظــم  دغدغه هــای  درک  بــا  ایشــان 
اجــرا  می کنــد، دفتــر تبلیغــات اســامی اســت. دفتــر تبلیغــات چنــد قطــب دارد 
بــه خانــواده،  از قطب هــا،  کــه مهم تریــن تصمیم گیرنــدگان دفتــر هســتند. یکــی 
ــز  ــر ایــن، یــک می اخــاق و ســبک زندگــی اختصــاص داده شــده اســت و عــاوه ب
ــا تمــام مباحــث در ایــن  گرفتــه شــده ت تخصصــی در مــورد ســبک زندگــی در نظــر 
عرصــه رصــد شــود و ســپس راهکارهایــی بــرای رفــع معضــات تدویــن و بــه جامعــه 

و نظــام عرضــه شــود. 
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دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه سبک زندگی اسالمی و راه های 
دست یابی به افق ترسیم شده در بیانیه گام دوم انقالب

کننده:   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین عیسی عیسی زاده
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گفت وگوســت.  آزادی  و  ســخن  آزادی  سیاســت  همــان  فرهنگــی  سیاســت 
گفت وگــو  کــه سیاســت فرهنگــی-  کــه آزادی ســخن و آزادی  اصلی تریــن جایــی 
فرهنگــی  دســتگاه های  و  اســامی  ارشــاد  وزارت  در  می شــود،  محقــق  اســت -   

نیســت، بلکــه در دســتگاه قضایــی اســت.
کــه عدالــت فراینــدی محقــق می شــود، دســتگاه قضایــی اســت  بنابرایــن جایــی 
ــر تضمیــن ایــن قــرارداد-  ســخن گفتن اصلی تریــن  و سیاســت قضایــی مــا مبنــی ب
سیاســت فرهنگــی -   اســت. بنابرایــن قــوه قضاییــه، سیاســت فرهنگــی را تضمیــن 
از  ایــن سیاســت گذاری فرهنگــی  آن  را تکلیــف می کنــد.  قانــون هــم  و  می کنــد 

ــود. ــی می ش ــت فرهنگ ــث عدال حی
عدالــت  و  فراینــدی  عدالــت  بــه  کــه  اســت  سیاســتی  فرهنگــی،  سیاســت   ...
گفت وگــو معطــوف می شــود. در واقــع تعییــن تکلیــف  ــه ســخن گفتن و  فراینــدی ب
مــا بــا چیــزی بــه اســم سیاســت آزادی اســت. سیاســت فرهنگــی همــان سیاســت 
و  خــود  خــاص  ســلیقه  بــه  عمــل  آزادی  اجتماعــی،  گفت وگــوی  آزادی  آزادی، 
کــه مهم تریــن  تســامح نســبت بــه رفتارهــای متفــاوت اســت. ســوال ایــن اســت 
ــما در  ــت؟ ش ــی چیس ــت فرهنگ ــی، عدال ــت فرهنگ ــت آزادی، سیاس ــزار سیاس اب
یکردهــای  ابزارهــای سیاســت گذاری عمومــی، ابزارهــای متعــددی می بینیــد، یــا رو
یکــرد خانــواده یــا ابــزار خانــواده، اســتفاده از  متعــددی وجــود دارد. اســتفاده از رو
خصوصــی،  شــرکت  یــا  دولتــی  شــرکت  از  اســتفاده  خصوصــی،  بخــش  ابــزار 
از  گمرکــی، اســتفاده  ابزارهــای تعرفــه و  از  ی نظامــی، اســتفاده  نیــرو از  اســتفاده 
مالیــات و تخفیــف مالیاتــی و غیــره، هزینــه مســتقیم دادن، یارانــه دادن و... همــه 
در  آیــا  دارد.  وجــود  عمومــی  سیاســت گذاری  در  کــه  اســت  ابزارهایــی  این هــا 
سیاســت گذاری فرهنگــی هــم همیــن ابــزار اســت؟ می توانــد این هــا هــم باشــد 
ــی اســت  گفتمان ــزار  ــر اســت، اب کــه مهم ت ــا چیــزی  ــه مصــداق و مــورد خــاص، ام ب
کــم  کــه روح و مبنــای سیاســت های مــا را تشــکیل می دهــد؛ یعنــی می توانــد حا
گــروه در ســخن گفتن و  گفتمانــی، آزادی فــرد و  بــر همــه این هــا باشــد. ایــن ابــزار 
گفتمانــی بیــن مدیــران و  گفت وگــو  را تضمیــن می کنــد. نخســت بایــد ایــن فضــای 
کــه حــق فــردی بــر ســخن گفتن  قضــات و نماینــدگان و آحــاد جامعــه شــکل بگیــرد 
بــه مثابــه حــق فرهنگــی و عدالــت فراینــدی در  فــردی در ســخن گفتن  آزادی  و 
کمــه ایــن  حــوزه فرهنــگ بازشناســی و تصدیــق شــود؛ یعنــی مبنــای قضــاوت و محا
کــه می گوییــم اصــل ایــن  ــرع اســت. همان طــور  باشــد. اصــل ایــن اســت و بقیــه ف
کــه دیــن حفــظ شــود،  کــه ثبــات حکومــت حفــظ شــود، اصــل ایــن اســت  اســت 
یم  کــه فــرد بتوانــد حــرف بزنــد. طبیعی اســت اعتقــاد ندار یکــی از اصــول ایــن اســت 
کــه دیــن هــم حــق دارد، ولــی فعــا یــک مبنــا را  ایــن فــرد بــه همــان انــدازه حــق دارد 
کــه بــه دیــن  یــم. می گوییــم ایــن حــق بایــد بازشناســی و تصدیــق شــود تــا جایــی  دار

و دیــن داری مــردم آســیب نرســاند. این هــا بحــث دیگــری اســت، امــا اصــل بــر ایــن 
کــه فــرد، آزاد از حــرف زدن باشــد، نــه برعکــس آن. بنابرایــن وقتــی می گوییــم  اســت 
و جــو  گفتمــان عمومــی جامعــه  یعنــی  باشــد؛  گفتمانــی وجــود داشــته  فضــای 
عمومــی جامعــه ایــن منظومــه مفهومــی حــق فــرد را بــه رســمیت بشناســد. منظومــه 
ــه این کــه فقــط تصدیــق  ــد، ن مفهومــی حــق ســخن گفتن و بیان کــردن را اصــل بدان
اصلــی  معیارهــای  از  یکــی  یعنــی  باشــد؛  اصــل  مــا  قضاوت هــای  بــرای  و  کنــد 
کــه وقتــی متهــم را می آورنــد، حــق حــرف زدن داشــته باشــد.  قاضــی ایــن باشــد 
ایــن فــرد، آدم اســت، خــدا بــه او آزادی داده اســت، می توانــد حــرف بزنــد. بنابرایــن 
فرایندهــای قضایــی شــما، فرایندهــای دســتگاه قضایــی شــما هــم قابــل بحــث و 
گفتمانــی،  گفت وگوســت. بنابرایــن وقتــی می گوییــم فضــای  قابــل خدشــه و قابــل 
گفتمــان تقنینــی، همــه بایــد بــرای معمــاری  گفتمــان اجرایــی،  گفتمــان مدیریتــی، 
نظامــات اجتماعــی بــه یــک فرهنــگ مشــترک مدیریتــی مبنــی بــر تصدیــق عدالــت 
فراینــدی در سیاســت فرهنگــی رســیده باشــند. پــس سیاســت فرهنگــی فقــط 
سیاســت گذاری  ســراغ  بایــد  شــما  نمی شــود.  تولیــد  فرهنگــی  دســتگاه های  در 
کنیــد. سیاســت گذاری قضایــی،  کار را پی گیــری  یــد و از آن طــرف  قضایــی برو
کشــف  معنــای  بــه   فرهنــگ  اســت؛  فرهنگــی  سیاســت گذاری  یــک  فی نفســه 
معنــای عمــل انســانی، فرهنــگ بــه  معنــای زندگــی عمومــی و اجتماعــی، روش 

زندگــی مــا.

عدالت فرهنگی؛ عدالت فرایندی در سیاست گذاری فرهنگی

کننده:  ارائه 
کیومرث اشتریان  دکتر 
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گفتمــان  کنــار دو  گفتمــان معنویت گرایــی را در  - طالبــی دارابــی: در ایــران یــک 
گرچــه گفتمــان معنویت گرابه  ســکوالر یــا علمــی و گفتمــان دینــی تجربــه می کنیــم، ا
دلیــل شــرایط سیاســی و اجتماعــی، بــا وجــود شــاخصه های زبانــی خــودش هنــوز 
گفتمــان زبانــی  کــه نیمــه هژمونیــک باشــد، نرســیده اســت. لــذا بایــد  بــه مرحلــه ای 
معنویــت اســامی تقویــت شــود و از طــرف دیگــر معنویــت بومــی اســامی رشــد پیــدا 
ــی خــاص خــودش در  ــا شــاخصه های زبان گفتمــان و ب کنــد و معنویــت در ســطح 
ــا زبــان معنویــت آشــنا نیســتند، زبانــی  جامعــه مطــرح شــود، چــون جوانــان هنــوز ب

گنــگ عرفانــی اســت. کــه در ایــران در حــوزه معنویــت بــه کار مــی رود، بیشــتر زبــان 
گروهیپیرامــون  لــذا  کنــد؛  تولیــد  و  اثبــات  را  هویتــی  نمی توانــد  مفاهیــم  ایــن 
گنــگ و برگرفتــه از  معنویت گرایــی اســامی شــکل نمی گیــرد، چــون زبــان، زبــان 
گاهــی اوقــات در قالــب  کــه  ســنت تصــوف یــا برگرفتــه از ســنت دینــی ســنتی اســت 
گاهــی اوقــات در قالــب آموزه هــای ســنتی؛ و از یــک  ایدئولــوژی بیــان می شــود و 

کنــد، خــارج شــده اســت. کــه بتوانــد هویت ســازی  حالــت متعــادل 

واژه شناسی »معنویت«
کنیــم و  کــردن و جســت وجوگری را در افــراد تقویــت  گــر مــا دنبــال  - حمیدیــه:  ا
ــد وارد  ــد و بع ــته باش ــی داش ــب و صورت ــد قال ــما بای ــت ش ــن معنوی ــم ای ــد بگویی بع
بحــث صــورت دیــن داری شــویم، ایــن فــرد دیــن داری را بــا عقانیــت می فهمــد 
ــه تعبیــری  و خــود ایــن عقانیــت می شــود. معنویــت، واقعــًا عقانیــت مــی آورد. ب
ــی دارد -  ــه توضیح ــت -البت ــان، اسطوره زداس ــه عرف ک ــم  ــا می گفت کاس ه ــن در  م

به هرحــال دیــن داری جزم اندیشــانه را مــا بایــد واقعــًا از معنویــت جــدا بدانیــم.
یــل در  آنــدره  ایــن نیســت.  واقعــًا  کــه معنویــت  دیــن داری عقــل محــور صــرف 
کــه معنویــت نیــازی  کتــاب حیاتمعنــوی چنــد وجــه می شــمارد و یکــی ایــن اســت 
ــتدالل های  ــدرا و اس ــد ماص ــما نبای ــدارد. ش ــده ن ــی پیچی ــتدالل های خیل ــه اس ب
ــی این کــه مــا جامعــه را مشــروط  او را بدانیــد، البتــه این هــا حتمــًا خــوب اســت ول
ــه معنویــت نمی شــود و  کــه این هــا را بخواننــد، چنیــن چیــزی الزامــًا منجــر ب کنیــم 

یافــت شــهودی و قلبــی اســت. ــًا ایــن نیســت. درواقــع در معنویــت الزام
گاهــی  یــادی می شــود و  دیــن داری اخــاق محــور صــرف. در ایــن زمینــه خلــط ز
کــه اخــاق، قواعــد اخاقــی، رعایــت قواعــد اخاقــی معنویــت معنــا  می بینیــم 
هــم  از  جــدا  این هــا  باالخــره  کــه  داشــتیم  بحــث  دیگــری  کــز  مرا در  می شــود. 
هســتند یــا یکــی هســتند، ولــی واقــع ایــن اســت مــا از ســاحتی در معنویت پژوهــی 
ــر از مفهــوم اخــاق اســت. مــا در اخــاق ورزی  ــًا غی کــه مفهوم صحبــت می کنیــم 

بــه دنبــال حســن و قبــح هســتیم و می خواهیــم افعــال مــا حســن شــویم، همــه 
افعــال و رفتارهــای مــا مبتنــی بــر حســن شــود؛ امــا در معنویــت مــا یــک نــوع ارتبــاط 
و وصل شــدگی و تقــرب و فراتر رفتــن و تعالــی را دنبــال می کنیــم؛ تعالــی از مادیــات، 

کــه مــن اســم آن را ماتریالیســم دین دارانــه می گــذارم. تعالــی از چیــزی 
کــه مــا طبــق  کمیــت روزمرگــی در دیــن داری اســت  کــه حا دیــن داری عادت محــور 
یــم. البتــه خــود همیــن عــادت هــم خــوب  عــادت بــه اســتمرار دیــن داری بپرداز
کــه بــد اســت، یعنــی نمی خواهیــم بگوییــم نامطلــوب  اســت، یعنــی مــا نمی گوییــم 
ــا یــک دیــن داری  کــه م ــی معنویــت ایــن نیســت. معنویــت ایــن اســت  اســت، ول
کــه نوکیشــی بــرای آن هــا اتفــاق می افتــد،  کــه کســانی  زنــده انجــام دهیــم. همان طــور 
مثــًا از مســیحیت وارد اســام می شــوند، روزهــا و ســال های اول بســیار بــرای آن هــا 
ــر و تازگــی را در هــر  خــاص اســت،نمازهای آن هــا خــاص اســت. مــا بایــد چنیــن ت
کنیــم. ایــن معنویــت اســت، یعنــی  نمــاز و هــر عمــل عبــادی و در هــر ذکــری تجربــه 

تعمیــق دیــن داری در زندگــی روزمــره خودمــان.
دیــن داری اســطوره ای هــم درواقــع بــا معنویــت ســر ناســازگاری دارد. این کــه مــا یــک 
تفکــر اســطوره ای را در رابطــه بــا مفاهیــم دینــی داشــته باشــیم، حتــی در مــورد مفهــوم 
خــدا، نگرش هــای اســطوره ای و خرافــی در مــورد تأثیــر مابعدالطبیعــه بــر طبیعــت، 
ــا،  ــته ها، انبی ــه، فرش ــم مابعدالطبیع ــا عال ــا ب ــل اولی ــته مث ــان های برجس ــه انس رابط
 )dedniM  laretiL(ظاهراندیــش ذهنیــت  همــان  بــه  شــبیه  کــه  دوزخ  و  بهشــت 

آلپــورت یــک نــوع ذهنیــت خشــک اندیش اســت.
به هرحــال مــن بــرای نزدیک شــدن بــه مفهــوم معنویــت اســامی آن را بــا دو چیــز 
کــه عناصــر خیلــی قابــل توجهــی  کامــی از امیرالمؤمنیــن اســت  پیونــد زدم؛ یکــی 
کــه می توانــد راهگشــا باشــد و دیگــری مراتــب ســیر و  را در آنجــا بیــان فرمودنــد 
کــه ۲1 مرحلــه و ۲1 عالــم را  ســلوک مرحــوم بحرالعلــوم در رســاله ســیر و سلوکشــان 
ــوم  ــه اول و دوم و س ــت در مرتب ــه معنوی ک ــردم  ک ــق  ــده تطبی ــا بن ــمارند. آنج برمی ش
آنجــا منطبــق نمی شــود، بلکــه از مرحلــه چهــارم یــا عالــم چهــارم بــه بعــد می توانیــم 
کــردم مقــداری ایــن مفهــوم را هــم  کنیــم. مــن تــاش  بــر آن اطــاق  معنویــت را 
بومــی  کنــم و ببینیــم در قالــب الفــاظ و مفاهیــم عرفــای خودمــان و بــزرگان اخاقــی 

ــوده اســت. ــه چــه معنــا ب خودمــان معنویــت ب

شاخصه های معنویت اسالمی  در راستای تحقق بیانیه گام دوم

کنندگان:   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین باقر طالبی دارابی

دکتر بهزاد حمیدیه
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- رودگــر: براســاس مبانــی چهارگانــه، مــا فطــرت، غیــب، قــرب وجــودی –بــا معنــای 
یلــی  کــه  می توانســت زبــان باطنــی و تاو خــودش  و زبــان عبــارت و اشــارت داشــتیم 
کــه معنویــت بــر اســاس ایــن  را بــه خــودش اختصــاص دهــد. ســؤال ایــن اســت 
مبانــی بــه چــه معناســت؟ بــر اســاس ایــن مبانــی، در فرهنــگ و معــارف دینــی 
کــه معنویــت اعتقــاد بــه خــدا اســت و ُبعــد اندیشــه ای و  اســامی، مــن فکــر  می کنــم 
گــرای  گفتیــم فطــرت، خدا کــه ناظــر بــه غیــب و فطــرت اســت. چــون  بینشــی دارد 
گرانیــگاه و اصــل االصــول آن مبــدأ اســت، چــون معــاد  خداشــناس اســت و غیــب، 
هــم بــه مبــادا بر می گــردد. همچنیــن ارتبــاط بــا خــدا در ایــن مقولــه، بعــد انگیــزه 
کــه اتفاقــًا در  گرایشــی دارد و ارتبــاط بــا خــدا هــم بــر اســاس مصادیقــی اســت  ای و 
کــه  کلمــه  قالــب شــریعت اســت. شــریعت، در این جابیشــتر بــه معنــای خــاص 
کلمــه اســت. مثــًا  می گوییــم نمــاز، روزه و بیشــتر مناســک  متناظــر بــه معنــای عــام 
کــه بــا خــدا  اســت و دعــا و بعــد ارتباطــات بیشــتر و توبــه را دربر می گیــرد. ارتباطــی 
یــم، یــاد خــدا و یــاد زبانــی و قلبــی و عملــی و ذکــر عملــی –کــه خیلــی هــم مهــم  دار
کــه  و نمونه هــای مختلفــی  و نمادهــا  بــا مصادیــق  را شــامل  می شــود؛  اســت - 
کنشــی و انگیختــه ای دارد. مــا  کــه بعــد  دارد. پــس اعتقــاد، ارتبــاط و عمــل اســت 
ــر آن اعتقــاد و ارتبــاط  معنویــت را صــرف اعتقــاد و ارتبــاط نمی دانیــم؛ بلکــه در اث
کنشــی و انگیختــه ای  گرایشــی و ســپس  بعــد اندیشــه ای و بینشــی، انگیــزه ای و 
پیــدا می کنــد. چــون وقتــی  می گوییــم »یؤمنــون بالغیــب«، ایمــان، بر اســاس معــرف 
دینــی مــا »معرفــه بالقلــب، اقــرار باللســان و عمــل بــاالرکان«1 اســت. یعنــی شــامل 
کنش گرایــی انســان را در عرصه هــای فــردی، خانوادگــی  ابعــاد مختلــف  می شــود و 
کــه در فضــای  و اجتماعــی شــامل  می شــود؛ در نتیجــه معنویــت، چیــزی اســت 
ــر اســاس اعتقــادات  کــرد، ب ــه آن دســت پیــدا  ــوان ب فرهنــگ دینــی و اســامی  می ت
کــردم- خواهــد بــود و درواقــع بر اســاس  و ارتبــاط و عمــل- بــا توجــه بــه آنچــه عــرض 
ایــن دیــدگاه، مــا معنویــت منهــای خــدا، منهــای دیــن و منهــای عمــل صالــح 

یــم. ندار

گام دوم انقاب گونه شناسی بحث از »معنویت« در بیانیه 
بــه ســه عنــوان اســتفاده شــده  گام دوم، معنویــت  - شیخ االســامی: در بیانیــه 

اســت:
ــری  ــعار فط ــک ش ــوان ی ــاب به عن ــعار انق ــی ش ــعار: یعن ــری و ش ــی فط ــک ویژگ 1. ی
یــخ انقــاب را  کــه تار انقــاب در بیانیــه مطــرح شــده اســت. رهبــری در بخــش اول 

1 . نهج الباغه، حکمت ۲18.

ــه ایــن معنــا توجــه دارنــد. بررســی  می کننــد، ب
از  یکــی  یعنــی  شــعار.  ویژگــی  نــه  اســت،  شــده  بیــان  انقــاب  ویژگــی  یــک   .۲
ویژگی هــای اصلــی انقــاب در دنیــای معاصــر، نــه بــه مثابــه یــک شــعار، بلکــه 

اســت. بــوده  دنیــا  در  معنویــت  یــج  ترو اقــدام،  یــک  به عنــوان 
۳. ســومین اســتفاده، یــک توصیــه اســت. یعنــی یکــی از توصیه هــای شــش گانه 
ایشــان بعــد از علــم و پژوهــش، بحــث معنویــت و اخــاق اســت. بنابرایــن ســه 
گام  ــا نــگاه تجویــزی در بیانیــه  ــا توصیــه ی ــا اقــدام و آرزو ی کــت ی اســتفاده، شــعار، ا
گــر می خواهیــم  کــه بــه نظــرم خــود ایــن ســه گانه قابــل توجــه اســت و ا یــم  دوم دار
کــه بــه ایــن توجــه کنیــم. کــه مبتنــی بــر بیانیــه باشــد، خــوب اســت  نکتــه ای بگوییــم 
یــخ زندگــی بشــر  معنویــت، مثــل ســبک زندگــی اســت؛ یعنــی ســبک زندگــی در تار
کــه مــا ســبک زندگــی نداشــته باشــیم.  وجــود داشــته اســت و هیــج وقــت نبــوده 
کــه  کتاب هایــی  کــس هــر زندگــی داشــته، بــه ســبکی زندگــی  می کــرده اســت.  هــر 
یــاد اســت؛  توصیه هایــی در اســام در حــوزه ســبک زندگــی دارنــد، فوق العــاده ز
واژه ســبک  امــروز وقتــی  امــا  یــک ســبک زندگــی اســت.  اصــًا اســام خــودش 
زندگــی اســتفاده  می شــود، به عنــوان یــک واژه نــو اســتفاده  می شــود؛ بــا معانــی و 
گاهــی  به عبارت دیگــر  اســت؛  همین گونــه  هــم  معنویــت  خــودش.  قراردادهــای 
کــه آقــای  یــم. همان طــور  نــگاه هستی شــناختی در طــول زندگــی بشــر بــه آن دار
ک از انســان نیســت. گمشــده  دکتــر رودگــر هــم فرمودنــد، معنویــت اصــًا قابــل انفــکا
ــا هــر تعریــف  ــوده اســت، حــاال ب ــه دنبــال ایــن ب انســان، معنویــت اســت و مــدام ب
کــه  کــه وجــود داشــته اســت. امــا معنویــت، امــروزه یــک واژه اســت؛ واژه ای  ســنتی 
بــه شــکل شــاید متفاوتــی در قالــب یــک تعریــف قراردادهــای جدیــدی مطــرح شــده 
کــه ســخن مصطفــی ملکیــان، نظریــه معنویت اســت،  اســت. امــروزه بیــان می شــود 
کــس ممکــن اســت نظریــه معنویــت داشــته  درحالی کــه نظریــه معنویــت یعنــی هــر 
کــه ایــن  باشــد، امــا باالخــره از بــاب علــم و اصطــاح شــدن اســت. بــه نظــر می رســد 
کــدام معنویــت  کــه اآلن در مــورد  کنیــم  موضــوع قابــل تامــل اســت و مــا بایــد روشــن 
یــخ زندگــی بشــر  صحبــت  می کنیــم. معنویــت بــه مثابــه یــک واقعیــت در طــول تار
کــه در آن زندگــی  می کنیــم. به هرحــال،  یــا معنویــت بــه مثابــه یــک واژه در دنیایــی 
ــرد  یک ــا رو ــت ی ــه فعالی ــت را ب ــم، معنوی ــی  می کنی ــی بررس ــت را وقت ــف معنوی ی تعار
ی بــا دیــن می بیننــد. البتــه نمی خواهــم  تعریــف  می کننــد یــا معنویــت را مســاو
کردنــد، ولــی تاحــدودی  می توانیــم چنیــن نگاهــی  کــه اســتقرای تمــام و تــام  بگویــم 
ــبیه  ــا ش ــدف ی ــا ه ــت ی ــای غای ــه معن ــت ب ــه معنوی ک ــی  ــیم. بخش های ــته باش داش

ی بــا دیــن اســت و خیلــی بــا دیــن فرقــی نــدارد.  اینهاســت، معمــواًل مســاو

معنویت اسالم و چالش های جهان معاصر در راستای تحقق گام دوم

کنندگان:   ارائه 
دکتر محمدجواد رودگر
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ــریفه  ــه ش ــه آی ک ــد  ــر می کن ــی فک ــگ انقاب ــا فرهن ــوی ب ــان معن ــک انس ــی: ی - صادق
َکاَة  الــّزَ ُیْؤُتــوَن  َو ــَاَة  الّصَ ُیِقیُمــوَن  ِذیــَن 

َّ
ال آَمُنــوْا  ِذیــَن 

َّ
َوال ُه 

ُ
َوَرُســول اهلُل  ُکــُم  َوِلّیُ َمــا 

َ
»ِإّن

کنیــم  ِکُعــون«1 تعطیــل نشــده اســت و امــروز هــم بایــد مصداقــش را پیــدا  َوُهــْم َرا
ــا  ــن اســت؛ ی ــی« شــما ای ــان به دنبالــش باشــیم؛ چــون فرمــوده اســت، »ول و همچن
َکاِفِریــن «۳ تمــام 

ْ
 اهلَل اَل ُیِحــّبُ ال

َ
ــْوْا َفــِإّن

َّ
«۲ و »فــِإن َتَول

َ
ُســول ِطیُعــوا الَرّ

َ
ِطیُعــوا اهلَلَّ َوأ

َ
آیــه »أ

کنــد و والیــت  ی گردانــی  گــر رو کــه انســان ا نمی شــود؛ یعنــی اعتقــاد مــا ایــن اســت 
کفــر و خــروج از دیــن اســت؛ یعنــی والیــت اســاس  اهلل و رســول را نپذیــرد، نتیجــه آن 
ــْن  دیــن داری اســت. آیــات متعــدد دیگــر نیــز در ایــن موضــوع وجــود دارد؛ ماننــد »ّمَ
ْیِهــْم َحِفیًظــا«4 و »َوَمــن 

َ
َناَك َعل

ْ
ْرَســل

َ
ــی َفَمــا أ

َّ
َطــاَع اهلَل َوَمــن َتَول

َ
 َفَقــْد أ

َ
ُســول ُیِطــِع الّرَ

ــِه  ِ
ّ
ُمْؤِمِنیــَن ُنَول

ْ
ِبــْع َغْیــَر َســِبیِل ال َیّتَ ُهــَدى َو

ْ
ــُه ال

َ
ــَن ل  ِمــن َبْعــِد َمــا َتَبّیَ

َ
ُســول ُیَشــاِقِق الّرَ

کســی از رســول جــدا شــود،  گــر  ــَم َوَســاءْت َمِصیــًرا«؛۵ یعنــی ا ــِه َجَهّنَ ــی َوُنْصِل
َّ
ــا َتَول َم

عاقبتــش جهنــم اســت.
بایسته های معنویت شیعی انقابی

کــه امــام و رهبــری معظــم انقــاب داشــتند و دارنــد،  ایــن معنویــت بــا تفســیری 
ــد؛  ــت می کن ــر را تربی ــان های جهادگ ــع انس ــت و در واق ــادی اس ــت جه ــک معنوی ی
یعنــی ایــن معنویــت بــر بســتر مجاهــدت حاصــل می شــود. یــک جهــاد همه جانبــه، 
کــه ســرمایه  ــه آ نچــه بیــرون و درون خودشــان اســت و آنچــه  باموالهــم و انفســهم. ب
انســان اســت و در راه خــدا مجاهــدت می کنــد و نــه بــرای زندگــی؛ به عبارت دیگــر 
بــرای خــدا، بــرای تعالــی و بــرای رســیدن بــه همــان عالــم قــدس، جهــاد فــی ســبیل 
گفتیــم بــر محــور  کــه  اهلل دارد. ایــن جهــاد فــی ســبیل اهلل دقیقــا همــان چیــزی اســت 
کــه انســان تــاش  قدســیت و بــرای تقــرب بــه خداســت. جهــاد به معنــای آن اســت 
کنــد و هدف گیــری خــودش  کنــد؛ یعنــی همــه زندگــی را معطــوف بــه خــدا  فــراوان 

را آنجــا قــرار دهــد. 
در بیانیــه، بــه تفکیــک اخــاق و معنویــت توجــه شــده اســت؛ زیــرا بعضــی بــه ایــن 
اخاقــی  وجــدان  و  معنــوی  هــم می فرماینــد، شــعور  بعــد  ندارنــد.  توجــه  مســئله 
کــه بی گمــان  کنــد، بــرکات بیشــتری به بار مــی آورد  در جامعــه هر چه بیشــتر رشــد 
محتــاج جهــاد و تــاش اســت؛ یعنــی ایــن فــراروی، بیهــوده و آســان حاصل نمی شــود 

و طبیعتــا بــدون همــکاری حکومت هــا، توفیــق چندانــی هــم نخواهــد داشــت.

1 . مائده،آیه۵۵.
2 . نساء،آیه ۵9.

3 . آل عمران، آیه ۳۲.
4 . نساء،آیه8۰.

5 . نساء،آیه11۵.

گام دوم انقاب ما از حکومت سازی عبور کرده ایم *در 
گام بالندگــی و توســعه انقــاب اســامی اســت، مــن  کــه  گام دوم  -علیــزاده: در 
کــه مــا از حکومت ســازی عبور کرده ایــم و بایــد بــه جامعه ســازی و  فکــر می کنــم 

یــم... بپرداز تمدن ســازی 
وقتــی بــه تمدن ســازی می اندیشــیم، اقشــار هــدف مــا فقــط شــیعه نیســتند و الزامــا 
مســلمان نیســتند. مــا بایــد نســخه های جهانــی بــرای شــهروند جهانــی داشــته 
کــه  ی از معنویــت اســامی و معنویــت اهل بیتــی  باشــیم؛ یعنــی یــک نــوع فــرارو
ــد آن چنــان مغناطیــس  ــاس اســت، داشــته باشــیم. ایــن نســخه بای ــه ن خطابــش ب
کــه براده هــای دل هــای جهانیــان را به ســمت  پرقــدرت و پرجاذبــه ای داشــته باشــد 
کــه قــواره  کنــد. در عرصــه تمدن ســازی بایــد معنویتــی تولیــد شــود  خــود متوجــه 
ــث  ــه مباح ک ــد  ــته باش ــی داش ــت تمدن ــش و ظرفی گنجای ــد و  ــامی باش ــدن اس تم

مفصــل دارد.
کنونــی، نقطــه عزیمــت و دســت  نکتــه دیگــر اینکــه در دنیــای مــدرن و وضعیــت 
باالتــر و ابــزار برتــر در هویت ســازی چیســت؟ حرکــت از باورهــا و شــناخت ها بــه 
ــه زیریــن  ــه الی کنش هــا ب ــه روییــن و نمادهــا و  ــا حرکــت از الی ــه روییــن زندگــی ی الی
کــه امــروز، مــا دچــار جنــگ پارتیزانــی و جنــگ چریکــی  هویــت؟ بــه نظــر می رســد 
گفتمان هــا، جنــگ چریکــی نمادهــا و  نمادهــا هســتیم. در فضــای مجــازی نبــرد 
کنش هــا و منش هــا در ســبک  جنــگ نشــانه ها اتفــاق می افتــد. امــروز نشــانه ها، 
کــه می اندیشــی  گفتــه بــود، آن گونــه  کســی  زندگــی، بیشــتر هویت ســاز هســتند. 
کــه زندگــی می کنــی، خواهــی اندیشــید. ایــن اتوبــان  کــن، وگرنــه آن گونــه  زندگــی 
ِذیــَن 

َّ
ال َکاَن َعاِقَبــَة  دو طرفــه اســت؛ یکــی از این طــرف و یکــی از آن طــرف. »ُثــّمَ 

کنــش ورزی و چینــش اجــزای زندگــی، تــراز  ُبــوا ِبآَیــاِت اهلِل«.6 
َّ

َکذ ن 
َ
ى أ

َ
ــوأ َســاُؤوا الّسُ

َ
أ

زندگــی مــا را بــه یک نــوع هویــت و بــاور می کشــاند.
نکتــه آخــر اینکــه مــا بایــد معنویــت را تــراز ســبک زندگــی، تولیــد و بــه تــن مخاطبیــن 
کنیــم؛ یعنــی بایــد بــرای ریز عرصه هــای ســبک زندگــی انســان نســخه معنویــت 
گفتــن و در  تولیــد شــود و پیــام داشــته باشــد و اجراپذیــر باشــد؛ وگرنــه به صــرف 
مبانــی، مبــادی و الیه هــای نظــری عمیــق غور کــردن، در تربیــت معنــوی امــت، 
کــه مــا بتوانیــم چیدمــان عناصــر زندگــی و حیــات  کارگــر خواهــد بــود تــا زمانــی  کمتــر 
گفتمــان معنــوی و حیــات معنــوی  اجتماعــی و فــردی را بیشــتر به ســمت یــک 

بکشــانیم.

6 . روم، آیه 1۰.

معنویت و گام دوم انقالب اسالمی، در راستای تحقق بیانیه گام دوم

کنندگان:   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین دکتر  هادی صادقی
حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی علیزاده
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جنــاب  و  کافــی  در  شــیخ کلینی  جنــاب  را  روایــت  ایــن  خراســانی:  حســینی   -
محمــد  از  ســعد بن عبداهلل،  از  معتبــر،  ســندی  بــا  تهذیــب،  در  شیخ طوســی 
بــن حســین بــن ابی الخطــاب، از احمــد بــن محمــد بــن ابی نصــر بزنطــی و او از 
»قــال  نقــل  می کننــد:  ســماعةبن مهران  از  ایشــان  و  صیرفــی  محمد بن ســماعه 
کیــف یصنعــون؟  کثــَر النــاُس بمنــی و ضاَقــت علیهــم  قلــُت البــی عبــداهلل، إذا 
کثــروا بجمــع أی بلمزدلفــه و المشــعر  فقــال: َیرتفعــون الــی وادی محـــِسر. قلــت: فــإذا 
ــإذا  ــی المأزمیــن. قلــُت: ف کیــف یصنعــون؟ فقــال: َیرتفعــوَن إل و ضاقــت علیهــم، 
کیــف یصنعــون؟ فقــال: یرتفعــون الــی  کثــروا و ضــاَق علیهــم،  کانــوا بالموقــف و 

الَجبــل.« 
کــه »حوزه هــای علمیــه همــواره چنــد قــدم جلوتــر از حــوادث،  گــر امــام فرمودنــد  ا
کــه  اســتفاده  می شــود  روایــت  ایــن  از  باشــند«،  مناســب  عکس العمــل  مهیــای 
یــت فقــه و فقاهــت، همــواره بایــد قرن هــا  حوزه هــای علمیــه مشــخصا بــا محور
مهیــای آماده ســاختن پاســخ بــه پرســش ها و نیازهــا و مطالبــات پیــش رو باشــند. 
کــه در هزار و ســیصد ســال پیــش، با وجــود شــرایط آن روزگار،  ماحظــه می فرماییــد 
ــه روزی  ک ــی  ــن فرض ــی، چنی ــی و معیش ــات مال ــه و امکان ــایل نقلی ــود وس عدم وج
ــم  ــخ گوی حج ــعر الحرام پاس ــا وادی مش ــات ی ــدس عرف ــرزمین مق ــد س ــی مانن موقف
یــاد حج گــزاران نباشــد، بحــث عجیبــی اســت و فتانــت و هوشــمندی فقیهــی  ز
گــر روزگاری  کــه ا گاهــی ممکــن اســت ســوال شــود  چــون ســماعه را اثبــات  می کنــد. 
کنــد؟ خیلی هــا  می گوینــد  کــره مــاه راه یافــت، بــرای صــوم و صــاه بایــد چــه  بشــر بــه 
ی آشــنا باشــد،  گــر ســوال کننده بــا ادبیــات حــوزو ایــن اصــا مورد ابتــا نیســت. ا
کــه محــال نیســت. برخــورد امــام صــادق)ع( جالــب اســت   می گویــد فــرض محــال 
کــه شــما  می کنیــد و آن  کــه بــه ســماعةبن مهران نفرمــود، ایــن چــه ســوالی اســت 
کجاســت؛ امــام  کــه مشــعر و منــا و عرفــات پاســخ گوی آن هــا نباشــد،  جمعیتــی 
می دهــد؛  پاســخ  و  تاییــد  می کنــد  را  او  به نحــوی  و  اســتقبال  می کنــد  ســوال  از 
بنابرایــن نه تنهــا چنــد روز، چنــد هفتــه، چنــد مــاه و چنــد ســال، بلکــه بایــد قرن هــا، 
ــزرگ ایــن آمادگــی  پیشــاپیش حوزه هــای عظیــم علمــی فقهــی و علمــا و فقهــای ب
کــه بــرای  را در خودشــان داشــته و بــه ایــن ظرفیــت وجــودی ایمــان داشــته باشــند 

چنیــن روزی بی جــواب نباشــند.
مــن افزون بــر واژه توســعه، از توســع اســتفاده می کنــم؛ چــون در روایتــی از ابن عبــاس 
گنجایــش  و  نبــود  پاســخ گو  جمعیــت  کثــرت  بر اثــر  منــا  گــر  ا گفــت:  کــه  اســت 
کمــا یتوســع الرحــم؛  کــرد؟ پیامبــر)ص( فرمــود: »إّن منــا یتوســُع  نداشــت، چــه بایــد 
یجــا رشــد  مــا توســعه نمی دهیــم؛ خود به خــود، ماننــد جنیــن در رحــم مــادر تدر

گاهــی قهــری اســت و پیــش   می کنــد.« ظرفیــت هــم توســعه پیــدا  می کنــد. توســع 
کــه مــورد بحــث ماســت، بحــث توســعه اســت؛ یعنــی توســعه  می آیــد، ولــی چیــزی 

ارادی، اختیــاری، هدفمنــد و مدیریت شــده اســت. 

لزوم مفهوم شناسی »فقه«
و  فقــه  رابطــه  از  مــن احســاس  می کنــم در بحــث  اینکــه،  اول  - جزایــری: نکتــه 
کنیــم. مقصــود  انقــاب اســامی و توســعه فقــه، ابتــدا بایــد خــود فقــه را تعریــف 
از فقــه چیســت؟ آیــا مقصــود از آن، دانشــی ماننــد ســایر دانش هــا، بــا آن نظــام 
ــریعت  ــه، ش ــود از فق ــم مقص ــت بگویی ــن اس ــت؟ ممک ــش اس ــود دان ــاختار خ و س
کــه اعــم از بحث هــای احــکام اســت و  اســت؛ به عبارت دیگــر، فقــه به معنای عــام 
حتــی بحث هــای اعتقــادی و اخاقــی را در بــر بگیــرد. ممکــن اســت منظــور از فقــه 
فراینــد اســتنباط و اجتهــاد باشــد. طبیعتــا ایــن بحــث مفهومــی، در ادامــه بحــث 
بالجملــه موثــر اســت. حتــی ممکــن اســت برداشــت یــا ترجمــه دیگــری از فقــه ارائــه 
یــخ باوجــود محدودیت هایــی  کــه اشــاره فرمودنــد، در طــول تار شــود. همان طــور 
کــه فقهــای امامیــه داشــتند و بــا وجــود فراز و نشــیب ها، فراینــد حرکــت، از جهاتــی 
چــون ابــواب و مســایل و تعمیــق ادلــه و مبانــی رو به رشــد بــوده اســت؛ به ویــژه برخــی 
تک چهره هــا درخشــش خــاص و تاثیرگــذاری ویــژه در ایــن زمینــه داشــته اند؛ ماننــد 
محقق نایینــی،  مرحــوم  شــهیدین،  محقق کرکــی،  مرحــوم  شــیخ مفید،  مرحــوم 
کــه شــاید در نــگاه  مرحــوم صاحب جواهــر و حتــی برخــی آرای مرحــوم شیخ طوســی 

امــروز خیلــی آرای روشــنفکرانه ای محســوب شــود.
کــه مرحــوم شــیخ در بحــث  البتــه ایــن جریــان قالــب فقــه نبــوده اســت. می دانیــم 
ــد و  ــکاح، »خنثــی غیرمشــکله« را از مجــوزات فســخ می دان عیــوب مجــوز فســخ ن
گرچــه ایشــان جاهایــی  دلیلــش را می فرمایــد: »ِللنفــرة؛ به دلیــل ایجــاد نفــرت«؛ ا
دیگــر نمی پذیــرد، ولــی در یــک جــا بــه ایــن دلیــل اســتناد  می کنــد؛ یعنــی افقــی 
خــاص داشــته اســت، ولــی طبیعتــا ایــن نــگاه و افــق، غالــب بــر فقــه مــا نبــود. 
کرکــی در زمــان شــاه  کــه فقــه مــا داشــت، اینکــه محقــق  با وجــود محدودیت هایــی 
طهماســب مامــور شــود بــا همراهــی جمعــی از تامــذه خــود، بــرای تدویــن قوانیــن 
کــه  کنــد، یــک جهــش خــوب بــوده اســت یــا تالیــف مرحــوم نایینــی  صفویــه اقــدام 

پایــه بســیاری از بحث هــای بعــد بــود، از جریان هــای تاثیرگــذار اســت.
ــد از  ــدون تردی ــه ب ک ــه نقطــه انقــاب اســامی و مرحــوم امــام می رســیم  پــس از آن ب
فقهــای شــاخص تاثیرگــذار در رونــد رو به رشــد فقــه و تحول ســاز بوده انــد. البتــه 
بایــد بگوییــم خدمــات متقابــل فقــه و انقــاب یــا رابطــه متقابــل فقــه و انقــاب؛ 

توسعه فقه �س از انقالب اسالمی؛ ارزیابی بایسته ها و نقشه راه، در راستای تحقق بیانیه گام دوم

کنند گان:   ارائه 
آیت اهلل سیداحمد حسینی خراسانی

حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدحمید جزایری
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ــت؛  ــادی اس ــام اجته ــاد و نظ ــه و اجته ــون فق ــامی مره ــاب اس ــو انق ــرا از یک س زی
یعنــی مرحــوم امــام به عنــوان یــک فقیــه، مبتنــی بــر مبانــی اجتهــادی و فقاهتــی بــه 
یــم ستمشــاهی فرمــان داد و لــوازم آن را هــم به عنــوان یــک فقیــه  شــورش علیــه رژ
ــه یــک سیاســتمدار و انقابــی به معنــای نظام هــای غیــر دینــی؛ یعنــی  پذیرفــت، ن
کشــته شــوید، همــان زمــان تعــدادی  گــر فرمــان مــی داد بــه خیابان هــا بریزیــد، ولــو  ا
و  اســت  نفــس  قتــل  و  نیســت  مجــاز  کار  ایــن  کــه  دیگــر  می گفتنــد  عالمــان  از 
کمــال صراحــت ایــن را می پذیرفــت؛ بــه ایــن  مشــروعیتی نــدارد، ولــی ایشــان بــا 
ــون  ــامی مره ــاب اس ــس انق ــود. پ ــودش ب ــگاه خ ــاد و ن ــر اجته ــی ب ــه مبتن ک ــل  دلی
فقــه یــا اســتنباط ها و اجتهادهــای یــک فقیــه بــود؛ از ســوی دیگر بــا پیــروزی انقــاب 
کــه قبــل از  اســامی مجــال و عرصــه جدیــدی در مقابــل فقــه و فقهــا فراهــم شــد 
آن بــه ایــن وســعت نبــوده اســت. در زمــان صفویــه هــم حرکــت بســیارخوبی انجــام 
کاســتی ها - شــیعه در ایــران بایــد تا حــدودی  کنــار نقاط ضعــف و  کــه - در  شــد 
کــه بعــد از انقــاب اســامی  خــود را وام دار آن حرکــت بدانــد، ولــی بی تردیــد نقشــی 
بــه فقــه، فقاهــت و فقهــا داده شــد، در هیــچ برهــه ای ســابقه نداشــته اســت. البتــه 
ــا حوزه هــای علمیــه و فقهــا توانســتند بــه خوبــی از ایــن فرصــت اســتفاده  اینکــه آی
کننــد یــا خیــر، حــرف دیگــری اســت، ولــی به هر حــال یــک عرصــه و نــگاه نــو بــه فقــه 
گفــت، فقــه انفعالــی بــه یــک فقــه فعــال تبدیــل شــد. کــه شــاید بتــوان  به وجود آمــد 

احیای برخی مبانی مغفول فقهی در پرتوی وقوع انقاب اسامی
ی  ــا ایجــاد انقــاب و تشــکیل حکومــت، پرســش ها و نیــز چالش هایــی پیــش رو ب
کــه آن هــا بایــد بــه ایــن پرســش ها و چالش هــا  گرفــت  نظــام فقهــی و فقهــای مــا قــرار 
پاســخ می گفتنــد؛ اقلیت هــای مذهبــی، ارتبــاط زنــان و مــردان، حضــور زنــان در 
جامعــه، آزادی هــا و نقــش مطبوعــات، از ســوال های جدیدی بود که با شــکل گیری 
کــه  حکومــت، بــرای حــوزه مطــرح شــد. در حــوزه اقتصــاد، ایــن بحــث به وجودآمــد 
کیفیتــی اســت. فتــوای مرحــوم  ــه چــه  ــع ب ــر مناب نقــش دولــت و مالکیــت دولــت ب
کــه بــا اختیــارات دولــت  امــام، محدودیــت مالکیــت خصوصــی بــود، در شــرایطی 
در تضــاد و تنافــی باشــد؛ نیــز برخــی از ایــن پرســش ها و چالش هــا بــا تطبیــق قواعــد 
عــام قابل حــل بــود؛ به عبــارت دیگــر، برخــی از ایــن مــوارد را  می شــد بــا همــان ابــزار 
در اختیــار تــا پیــش از انقــاب پاســخ داد. عمدتــا تطبیــق قواعــد عامــه بــر مســایل 
کمتر مورد توجــه  کــه یک ســری مبانــی  روز بــود، امــا برخــی از آن هــا موجــب شــد 
احیــا و بازســازی شــود؛ به دیگر ســخن، یکــی از نقش هــای انقــاب اســامی ایــن 
ــد  ــث ش ــد باع ــش های جدی ــت و پرس ــات حکوم ــد، اقتضائ ــرایط جدی ــه ش ک ــود  ب
گرچــه ایــن مبانــی ممکــن  در مقــام پاســخ، برخــی از مبانــی مغفــول احیــا شــود؛ ا
اســت به صورت مــوردی در برخــی از آثــار فقهــای قدیــم هــم بــوده باشــد، ولــی چــون 
عمدتــا فقــه حالــت فــردی، غیرحکومتــی و حتــی غیر اجتماعــی داشــت، طبیعتــا 
کــه برخــی  کمتــر یــا غیرملمــوس بــود؛ بنابرایــن می بینیــم  پرداخــت بــه آن مســایل، 
از فتــاوای امــام در بحث هــای اجتماعــی در قبــل و بعــد از انقــاب تفــاوت دارد و 
ــه  ــک فقی ــگاه ی ــر ن ــد در تغیی ــی می توان ــد حت ــه شــرایط جدی ک ــد  ــان می ده ــن نش ای
ــر باشــد؛ از ایــن رو، یکــی از مهم تریــن تاثیــرات انقــاب اســامی در ایــن بخــش  موث

از فقــه، احیــای یک ســری مفاهیــم ماننــد اختیــارات مطلقــه دولــت اســامی یــا 
مصلحــت اجتماعــی و تقــدم آن بــر مصالــح افــراد و بحــث مصالــح اجتماعــی 

به عنــوان مهمتریــن معیــار در حکومــت در زمــان غیبــت اســت.
کامــل اداره انســان و  کــه فقــه تئــوری واقعــی و  تعبیــر حضــرت امــام ایــن اســت 
کــه شــرایط جدیــد بــا قواعــد  گــور اســت. البتــه روشــن اســت  گهــواره تــا  اجتمــاع، از 
کــه قابل تامیــن  گفت وگــو قــرار بگیــرد  یــم بایــد محــل  کــه در اختیــار دار و ســاختاری 

اســت یــا نیســت.
کــه  کنیــم، بایــد روشــن شــود  گــر از مســئله تعریــف فقــه عبــور  نکتــه آخــر اینکــه ا
کــه مشــغول اجتهــاد اســت،  کاربــرد فقــه از نظــر فقیهــی  کارایــی فقــه از نظــر انســان و 
گهــواره  کــه فقــه تئــوری اداره انســان و اجتمــاع، از  چیســت؟ آیــا نــگاه امــام را دارد 
گــور اســت یــا اینکــه حکومــت نشــان دهنده جنبــه عملــی فقــه اســت و فقــه  تــا 
بایــد خــودش را بــه آن حکومــت تبلــور و بــروز بدهــد؟ یــا فقــه بــرای پاســخ گویی بــه 
معضــات جامعــه بایــد در عرصــه فــرد و جامعــه پیــاده شــود؟ بــا بایــد فقــه را دور از 
گــر دیــدگاه امــام پذیرفتــه  فضــای نظــام حکومــی و پاســخ گویی و ایــن نــگاه دیــد؟ ا
کــرد،  کــه انقــاب بــرای فقــه و فقهــا ایجــاد  کــه باوجــود مجالــی  شــود، نشــان می دهــد 
یــم. اینکــه چــرا نتوانســتیم در ایــن چهــل  تــا آن نقطــه مطلــوب فاصلــه ای طوالنــی دار
کارهایــی بایــد انجــام شــود  ســال بــه آن نقطــه مطلــوب نزدیــک شــویم، و اینکــه چــه 
کــه درواقــع انقــاب بــرای فقــه و فقهــا فراهــم  تــا بتوانیــم بــه ایــن آرمــان و هــدف از فقــه 

کــه در فرصتــی دیگــر عــرض  می شــود. نمــود، برســیم، بحثــی اســت 
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- قدیر: ســاختار بیانیه را  می توانیم به ســه قســمت تقســیم کنیم: 1. ترســیم ویژگی های 
انقــاب اســامی: در ایــن قســمت ایشــان بــه پای بنــدی بــه آرمان هــا، عصــر جدیــد 
مقاومــت در برابــر قدرت هــای دنیــای مــدرن و شــعارهای فطرت پذیــر اشــاره کردند. آنچه 
انقاب اســامی را ماندگار کرده اســت، شــعارهای متناســب با فطرت بوده اســت. من 
گاهــی بــه افــراد جدید االســام کــه نــگاه  می کنم، می بینــم این ها ندایی شــنیدند و زمینه 
در آن هــا آمــاده بــوده و شــیعه شــدند و بــه ســمت اســام آمدنــد. ویژگــی دیگــر، انعطــاف 
کــه بایــد در ارزش هــای دینــی  در عمــل و ثبــات در ارزش هــای دینــی اســت؛ بدیــن معنــا 
ثابت قــدم باشــیم و در مــواردی کــه جایــگاه انعطــاف اســت، با انعطاف، اصــول مورد نظر 
خــود را بــه پیــش ببریــم. در قســمت دیگــری فرمودنــد مــا باید جوانمــردی و مروت را پیشــه 

کنیــم کــه این جــا در بحــث دفــاع از مظلــوم و مقابلــه بــا ظلــم و ظالــم مطــرح اســت.
۲. تبییــن تاریخچــه انقــاب اســامی: مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد شــروع از نقطــه 
صفــر بــوده اســت. مــا قبــل از انقــاب چالش هایــی داشــتیم، از جملــه این کــه رژیــم 
فاســد پهلــوی دست نشــانده آمریــکا بــود، دولت هــای غربــی و آمریــکا بــر ایــن کشــور 
ســیطره داشــتند، نابســامانی های داخلــی زیــاد بــود و عقب ماندگــی کشــور زیاد بــود و به 
مثابــه یــک مســتعمره اداره  می شــد. نکتــه دیگــر ایــن اســت زمانــی کــه انقــاب اســامی 
می خواســت شــکل بگیــرد، مــا الگوی عملی پیشــین هــم نداشــتیم. در بیانیــه گام دوم 
کــه مــا بــرای ایــن انقــاب مــدل یــا الگویــی کــه پیش تــر شــکل گرفتــه باشــد  تاکیــد شــده 
تــا بتوانیــم از حرکــت و عمــل آن اســتفاده کنیــم، وجــود نداشــت. حتــی پیــروزی انقاب 
کــه بــه زودی پیــروزی حاصــل  اســامی هــم بــه صــورت ناگهانــی بــود و تصــور نمی شــد 
شــود تــا قبــل از آن، برنامــه نظام ســازی را انجــام داده باشــیم. تشــکیات، ســاختار و 
بحث هــای مدیریتــی وجــود نداشــت. شــکل گیری انقــاب اســامی آغــاز شــدیدترین 
دشمنی هاســت، چــون انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی امــروزه بــه عنــوان یــک 
کشــور مســتقل در دنیــا وجــود دارد. اگــر دقــت بفرماییــد کشــورهای بزرگــی مثــل ژاپــن و 
آلمــان و کشــورهای اروپایــی بــه لحــاظ سیاســی مســتقل نیســتند؛ یعنــی آمریــکا االن 
هرجــا بخواهــد نیــرو بفرســتد، پانصــد ژاپنــی و چنــد نیــروی آلمانــی همــراه آن هــا مــی رود 
و همه جــای دنیــا نیــرو می فرســتند. در قضایــای مربــوط بــه برجــام، اروپا هیــچ گاه آمریکا 
را محکــوم نکــرده اســت.  اگرچــه می گوینــد آمریــکا کار خوبــی نکــرده اســت، امــا رســمًا 
کــه  ــرای آن هــا ســنگین اســت  ــکا را محکــوم  می کنیــم؛ چــون ب کــه مــا آمری نمی گوینــد 
جمهــوری اســامی بــه عنــوان یــک دولــت مســتقل در برابــر اســتکبار جهانــی ایســتادگی 

کــرده اســت. 
کــه بــرای  ۳. بیــان الزام هــای مربــوط بــه آینــده انقــاب اســامی: برخــی از الزاماتــی 

آینــده انقــاب ضــروری اســت، عبارتنــد از: اســتفاده از ظرفیت هــای مختلــف کشــور، 
چــه ظرفیــت مــادی و چــه ظرفیــت نیــروی انســانی و اســتفاده از حضــور جوانــان در 
عرصه هــای گوناگــون. در ابتــدای انقــاب شــاهد بودیــم کــه جوانــان چقــدر فعــال بودنــد 
و االن هــم  می توانیــم بــر ایــن امــر تاکیــد کنیــم و نــگاه انقابــی و عمــل جهــادی داشــته 
باشــیم و از وجــود نیروهــای جــوان در ایــن کشــور بهره منــد شــویم. نکتــه دیگــری کــه رهبــر 
معظــم انقــاب بســیار بــر آن تاکیــد کردنــد، امیــد و نــگاه خوش بینانــه بــه آینده اســت؛ به 
عبــارت دیگــر، هــر کســی کــه مــردم را مایــوس  می کنــد، خیانــت  می کنــد. هــر چیــزی کــه 
کــه باشــد، امــر  موجــب یــأس و بدبینــی مــردم شــود، در هــر لبــاس و هــر قامــت و ســمتی 
نامطلوبــی اســت کــه  می توانــد از مــردم ســلب امیــد کنــد و آرامش و آســایش را برهــم زند.
متاســفانه مــا گاهــی بــرای کوبیــدن همدیگــر و حــذف یکدیگــر حاضریــم نظــام را هــم 
کــه ایــن نبایــد باشــد. حفــظ نظــام و وجــود امیــد و عشــق و عاقــه بــه  زیــر ســوال ببریــم 
کــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن بیانیــه  ــود  آینــده و مأیوس نشــدن از نــکات کلیــدی ب
تاکیــد کردنــد. نــکات دیگــری مثــل اجــرای عدالــت، حراســت از اســتقال و آزادی و 
مــوارد دیگــری نیــز در بیانیــه وجــود دارد. ایشــان در عرصــه روابــط خارجــی و مرزبنــدی بــا 
کــه این هــا شــاخه هایی  دشــمن، بحــث عــزت ملــی را مطــرح  می کننــد و می فرماینــد 
از ســه اصــل عــزت، حکمــت و مصلحــت هســتند و بایــد در روابــط  بین الملــل وجــود 

داشــته باشــد.
-اســفندیاری )اســامی(: مرزبندی با دشــمن که آقا فرمودند، مســئله اســتقال کشــور، 
ارتبــاط بــا کفــار بایــد در حــدی باشــد کــه قــدرت بازدارندگــی ایجــاد شــود. مســئله امــت 
واحــده بــا وجــود تقســیمات جغرافیایــی یکــی از مســائل مهــم اســت. ســوال ایــن اســت 
ــا  ــد. بحــث والیــت ب کــه مســلمانان امــت واحــده هســتند؟ چــون والیــت واحــد ندارن
تقســیمات جغرافیایی نمی ســازد. تقســیمات جغرافیایی به ما تحمیل شــده اســت، 
ــا  ــد، م ــر از کشورهاســت. ایــن کشــورها مقــررات و قوانیــن دارن بنابرایــن داراالســام فرات
چقــدر  می توانیــم ایــن قوانیــن را محتــرم بشــماریم، یعنــی ولی فقیــه، حاکــم مشــروع 
اســامی، قوانیــن کشــورهای دیگــر را که قوانین موضوعه اســت، چقــدر  می تواند محترم 

کــردم. بشــمارد. مســائل بســیار زیــاد اســت و مــن نمونه هایــی را ذکــر 

نقطه مرکزی بحث روابط بین الملل
کــه انقــاب و نظــام اســامی، از  -لک زایــی: فرمایــش مقــام معظــم رهبــری ایــن اســت 
کــه  کــرده اســت؛ یعنــی بــه تعبیــر ایشــان، مــا از جایــی شــروع کردیــم  نقطــه صفــر شــروع 
ــا  ــه م ــز علی ــران همــه چی ــوده اســت. در ســطح ای ــا ب ــه م ــز علی در ســه ســطح همــه چی

ظرفیت قواعد فقه در روابط  بین الملل بر اساس اصل »عزت، حکمت و مصلحت«در راستای تحقق گام دوم
)جلسه اول(

کنند گان:   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی

رضا اسفندیاری )اسالمی(
دکتر محسن قدیر
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بــوده اســت، چــون یــک حکومــت اســتبدادی وابســته بــه بیگانــه بــر ایــران حاکــم بــود. 
حکومــت پهلــوی بــا کمــک بیگانــگان روی کار آمــده بــود. ایشــان می فرمایــد: حکومت 
پهلــوی، بدتریــن دولتــی اســت کــه مــا در ایــران داشــتیم، چــون بــا پشــتوانه بیگانــگان بــه 
قــدرت رســیده اســت. ایــن در تاریــخ ایــران ســابقه نــدارد کــه دولتی بــه اتکای بیگانگان 
بــه قــدرت رســیده باشــد. معمــوال دولت هــا بــه اتــکای قبیلــه خودشــان یــا چنــد قبیلــه 
از قبایــل ایرانــی بــه قــدرت می رســیدند، امــا دولــت پهلــوی، بــه اتــکای انگلیســی ها بــه 
ــت و  ــس دول ــد. پ ــی ها را گرفتن ــای انگلیس ــا ج ــم آمریکایی ه ــد ه ــیده و بع ــدرت رس ق
حکومــت ایــران قبــل از انقــاب، علیــه مــردم ایــران اســت و در راســتای منافــع ایرانیــان 
حرکــت نمی کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، مــردم ایــران اهــداف و منافعــی دارنــد و دولــت 
ــا ایــن اهــداف و منافــع اســت. علمــا و رهبــران و مراجــع و رهبــران دینــی  در تعــارض ب
اهــداف و منافعــی را مطــرح  می کننــد کــه اصــا دولــت نمی پذیــرد. این هــا  می گوینــد مــا 
نمی خواهیم با اســرائیل رابطه داشــته باشــیم و اســرائیل را نباید به رســمیت بشناســیم، 

ولــی دولــت، ایــن رژیــم را بــه رســمیت شــناخته اســت.
ســطح دوم، ســطح منطقــه ای اســت کــه همــه دولت هــا علیــه انقــاب اســامی بودنــد. 
کــه علیــه مــا بودنــد. پــس بــا حکومــت ایــران  در ســطح جهانــی هــم دو ابرقــدرت بودنــد 
و قدرت هــای منطقــه ای و قدرت هــای جهانــی تعــارض داریــم، یعنــی هیــچ اشــتراک 
منافعــی نیســت و هیــچ توافقــی نمی توانــد شــکل بگیــرد. ازایــن رو  می گوییــم انقــاب 
اســامی بــدون حمایــت هیچ قدرتــی از قدرت های بشــری و مادی منطقه ای و جهانی 
بــه پیــروزی رســید. نــه ابرقدرت هــا پشــتیبان انقــاب اســامی بودنــد، نــه قدرت هــای 
بــزرگ پشــتیبان انقــاب اســامی بودنــد و نــه قدرت هــای کوچک تــر. انقــاب اســامی، 
انقابــی اســت کــه بــا اتــکا بــه خــدای متعــال و بــا پشــتوانه مــردم خــود ایــران و بــه رهبــری 
کــه انقــاب  ــه پیــروزی می رســد. وقتــی  امــام خمینــی؟هر؟ از صفــر شــروع  می کنــد و ب
ــد و  ــرح  می نمای ــودش مط ــرای خ ــی ب ــا و اهداف ــد، ویژگی ه ــروزی می رس ــه پی ــامی ب اس
ایــن اهــداف، تعــارض و توافقــی را در ســطح  بین الملــل بــه شــکل خاصــی ســامان دهی 
 می کنــد. شــعار انقــاب اســا می نفــی کاپیتالیــزم و سوسیالیســم بــود؛ نــه شــرقی و نــه 
ــا ارائــه الگــوی ســوم بــه نــام جمهــوری اســامی و مردم ســاالری دینــی،  غربــی اســت، ب
ــه خــود و ضــد نظــام ســلطه اســت. اگــر بخواهیــم تعبیــری داشــته  حکومــت متکــی ب
کار ببریــم؛ یعنــی جمهــوری  باشــیم، تعبیــر »نــزاع وجــودی« را این جــا می توانیــم بــه 
اســامی نمی خواهــد ســر بــه تــن نظــام ســلطه باشــد و نظــام ســلطه هــم جمهــوری 
ــوع  گرفتــه و تعــارض هــم از ن اســامی را به هیچ وجــه نمی پذیــرد. پــس تعــارض شــکل 
شــدید اســت، پــس بــه جنــگ ختــم  می شــود؛ یعنــی آن هــا بــه جمهــوری اســا می حمله 
 می کننــد تــا نگذارنــد ایــن نهــال نوپــا شــکل بگیرد و مســتقر شــود. کودتاها را پشــتیبانی و 
ســازماندهی  می کننــد، ترورهــا و تحریم هــا را شــروع  می کننــد؛ جنــگ تحمیلــی و حملــه 
عــراق بــه جمهــوری اســامی یــک نمونــه از ایــن تاش هاســت. پــس انقــاب اســامی 
فقــط بــرای نجــات ایــران از نظــام ســلطه ایجــاد نشــده اســت، بلکــه جمهوری اســامی، 
هــم ایرانیــان را از نظــام ســلطه نجــات داده و هــم می خواهــد دیگر جهانیــان را یاری کند 
تــا آن هــا هــم از نظــام ســلطه نجــات پیــدا کننــد. مقــام معظــم رهبــری می فرمایــد: الگوی 
ــدف دارد:  ــه ه ــامی س ــداری اس ــت. بی ــده اس ــا می  ش ــداری اس ــث بی ــت، باع مقاوم
شکســت سیاســی آمریکا در منطقه، زمین گیرشــدن همکاران خائن آمریکا در منطقه 

و گســترش حضــور جمهــوری اســامی در منطقــه. پــس ایــن جــزء اهــداف جمهــوری 
اســامی اســت. چــرا بــا رژیــم غاصب صهیونیســتی نمی توانیم کنار بیاییم؟ پاســخش 
در ســوره ممتحنــه آمــده اســت و از نظــر فقهــی و قرآنــی و اســامی هیــچ ابهامــی در آن 
نیســت، چــون بخشــی از ســرزمین اســامی را اشــغال کردنــد، نمی توانیــم بــا این هــا کنــار 

بیاییم.
مقــام معظــم رهبــری جملــه ای در بیانیــه گام دوم ذیــل توصیــه ششــم دارنــد کــه اگــر ایــن 
جملــه مــورد توجــه قــرار  می گرفــت، الزم نبــود ایشــان بارهــا بــر آن تاکیــد کننــد. توصیــه 
ششــم، عــزت ملــی، روابــط خارجــی و مرزبنــدی بــا دشــمن اســت؛ یعنــی ما باید دشــمن 
را بشناســیم و تعریــف کنیــم، در روابــط خارجــی دوســت را هــم بایــد تعریف کنیــم. باید 
مرزبندی ما با دشــمن روشــن باشــد؛ دشــمن، آمریکا و اســرائیل اســت. فرمایش ایشــان 
در ذیــل بنــد ششــم ایــن اســت کــه در مــورد آمریــکا حــل هیــچ مشــکلی متصــور نیســت 
و مذاکــره بــا آن جــز زیــان مــادی و معنــوی محصولــی نخواهــد داشــت. بیانیــه گام دوم، 
نه تنهــا یــک بیانیــه راهبــردی اســت، بلکــه حتــی فراراهبــردی اســت، چــون می خواهــد 
افق هــای گام دوم را بــرای مــا روشــن کنــد؛ یعنــی کمتریــن زمانــی که برای بیانیــه گام دوم 
شــما بایــد در نظــر بگیریــد، چهــل ســال اســت. چهــل ســال گام اول بــوده اســت و چهــل 
کــه در پیش نویــس ســند الگــوی اســامی ایرانــی  ســال هــم گام دوم اســت. یــا آنچنــان 
پیشــرفت فرمودنــد، بــازه زمانــی پنجــاه ســال اســت، یعنــی اگــر از ۰۰41 در نظــر بگیریــم، 
بــرای پنجــاه ســال بعــد اســت. بنابرایــن جمهــوری اســامی آغازگــر عضــر جدیــدی در 
عالــم اســت و وضعیــت آرمانــی را در ســه ســطح ایــران، جهــان اســام و نظــام  بین الملــل 
ترســیم کــرده اســت؛ در ســطح ایــران تحقــق پیــدا کــرده اســت. البتــه از آن پنــج مرحلــه، 
ســه مرحلــه در دســت شــدن اســت؛ یعنــی بحــث جامعه ســازی اســامی، بحــث 
دولت ســازی اســامی و بحــث تمــدن و امــت اســامی. در ســطح جهــان اســام، آزادی 
فلســطین، اتحاد جماهیر اســامی و در ســطح نظام  بین الملل، حذف نظام ســلطه تا 

تحقــق حکومــت جهانــی اســام.
مرزبندی و تعارض و توافقی که شکل  می گیرد، با دو کلیدواژه در گام دوم مطرح است: 
»اســام و اســتکبار«. یک طرف »اســام« اســت و طرف دیگر» اســتکبار« اســت. شــما با 
هــر قاعــده فقهــی مثــل قاعده عدالت یــا هر قاعــده ای در نظر بگیرید، اســام نمی تواند با 
ظلــم کنــار بیایــد، اســام نمی توانــد بــا اســتکبار کنار بیایــد. می خواهم بگویم پشــتیبانی 
کــه نیازمنــد زحمــت  قواعــد فقهــی بــه انــدازه ای در ایــن بحــث برجســته و روشــن اســت 
نیســت. ایشــان  می گویــد شــعارهای انقــاب اســامی، شــعارهای جهانــی و فطــری 
درخشــان و همیشــه زنــده اســت. بنابرایــن، ایــن ظرفیــت در انقــاب اســامی برخاســته 
از اســام وجــود دارد کــه جهانیــان را بــه ســمت ایــن شــعارهای  بین المللــی بیــاورد کــه در 
بیانیــه گام دوم مطــرح شــده اســت، البتــه بــا محوریــت نســل جــوان؛ ازایــن رو برنامه هایی 
کــه ایشــان بــه جوانــان اروپایــی می دهــد، بایــد در ایــن ُبعــد معنــا شــود. در آن شــش 
کــه ایشــان دارنــد، بحــث اســتقال و آزادی و حتــی بحــث ســبک زندگــی،  توصیــه ای 
ُبعــد روابــط  بین الملــل دارد، چــون مواجهــه بــا ســبک زندگــی غربــی را برجســته کردنــد که 
یکــی از بخش هــای تعــارض مــا ســبک زندگــی اســت. ســبک زندگــی غربــی می خواهــد 
خــودش را بــر مــا تحمیــل کنــد و مــا بایــد در برابــرش باســتیم و بعضــی قســمت های دیگــر 

کــه اگــر فرصتــی باشــد، برخــی از آن هــا را اشــاره خواهــم کــرد.
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- زارعــی ســبزواری: قواعــد فقهــی، مجموعــه قواعــد تامــه ای اســت کــه راهگشــای بشــر در 
گاهی بخشــیدن  تصحیح و ترمیم روابط بین ادیان، ملت ها و کشــورها می باشــد. ازاین رو، آ
بــه مــردم جامعــه دربــارۀ ایــن قواعــد، عــاوه بــر آثــار اجتماعــی فــراوان، همزیســتی انســان ها را 

بــدون مناقشــه و بــه دور از زیان هــای متوجــه جامعــه و گاه ویرانگــر تبییــن  می کنــد. 
اگــر قواعــد فقهــی اســام در خصــوص روابــط بین الملــل بــه جوامــع بشــری معرفی گــردد، 
نــگاه جامعــه بشــری بــه دیــن اســام و آرمان هــای متعالــی اش، از نــگاه منفــی حاکــم بــر 
کــه بــر اثــر تبلیغــات ســوء جوامــع غربــی صــورت گرفتــه اســت، بــه نــگاه مثبــت  جهــان 
تبدیــل خواهــد شــد و اگــر ایــن قواعد، در ســازمانبین الملل تحلیل و تبیین و ارائه شــود، 
کــه منــادی اجــرای  زمینــه مطالعــات ملت هــا را دربــارۀ دیــن اســام و حکومت هایــی 
دین اســام و احکامش هســتند )مانند جمهوری اســامی ایران( و ایده های آن فراهم 
می گــردد؛ ازایــن رو، معرفــی قواعــد فقهــی مربــوط بــه روابــط بین الملــل، یکــی از ابزارهــای 
کــه بــا هــدف متوجه کــردن افــکار  الزم در گام دوم انقــاب اســامی محســوب می شــود 
اندیشــمندان و خــواص جوامــع بشــری بــه انقــاب و آرمان هــای انقــاب در حوزه هــای 
کــه در دانشــگاه ها مشــغول  علمیــه، از ســوی اندیشــمندان فقــه و همین طــور اعــزه ای 

تحقیــق و تفحــص در خصــوص روابــط بین الملــل هســتند، فراهــم می شــود.
- رهایی: 

ــاس  ــر اس ــت« ب ــت« و »مصلح ــزت«، »حکم ــه »ع ــه کلم ــی س ــث مفهوم شناس در بح
ــد. ــرح می باش ــل ط ــی قاب ــم نکات ــر معظ ــای رهب فرمایش ه

نکته اول آن است که این سه واژه، سه اصل مرتبط و متداخل هم هستند؛ یعنی چنانچه 
به حکمت رجوع شود، حکمت خود مبّین این نکته است که روابط باید بر اساس عزت 
و مصلحت صورت گیرد. عزت هم اگر حکمت و مصلحت در آن لحاظ نشود، ایجاد و 
پایدار نخواهد شــد؛ همچنان که شــرط اصلی مصلحت، توجه به عزت و حکمت اســت 

و این سه اصل مجموعه ای هستند که یکدیگر را تکمیل می کنند.
نکتــه دوم آن کــه ایــن ســه اصــل، هــم در داخــل و هــم در روابــط بین الملــل کارایــی دارد و 
هرگونــه مدیریــت جمعــی به خصوص در بخش هــای باالیی جمهوری اســامی ایران، 

مشــروط بــه اجــرای ایــن ســه اصــل می باشــد.
نکتــه ســوم آن اســت کــه عــزت بــه معنــای بی توجهــی به مســائل بیــرون از ایران نیســت، 
بلکــه بــه معنــای تســلیم ناپذیری و ســلطه ناپذیری بــوده و در اصــل دوم قانــون اساســی 
کــه در  جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت. در جمهــوری اســامی ایــران، همان طــور 
فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــری نیــز آمده اســت، علــوم در حوزه علــوم انســانی و روابط 
بین الملــل، قابلیــت بهــره وری و بهره بــرداری از تجربــه دیگــران و کارشناســان بین الملل 

را داراســت؛ ازایــن رو عــزت بــه معنــای نفــی ســلطه پذیری، اعتمادداشــتن بــه تــوان 
َة هلِلِّ   الِعــّزَ

َ
ایرانــی -  اســامی، ناامیدنبــودن از آینــده و وضعیــت موجــود و بــه تعبیــر قــرآن »َفــِإّن

َجِمیًعا«1، توجه به اقتدار الهی و اسا می  است. نکته چهارم در معنای حکمت است؛ 
حکمــت بــه معنــای خردگرایــی در روابــط بین الملل می باشــد. مدیــران روابط بین المللی 
باید از خرد الزم در این زمینه برخوردار بوده و اهل مشــاوره و مشــورت باشــند؛ اراین رو یکی 
از قواعــد مهــم در حــوزه روابــط بین المللــی، قاعــده لــزوم مشــاورت اســت کــه می تــوان از آن 
اســتفاده کــرد. حکمــت در روابــط بین الملــل، بــه معنــای واردشــدن در عرصه دیپلماســی 
با یک نگاه همه جانبه و هندســه صحیح و منطق متین می باشــد. مصحلت در روابط 
بین الملــل نیــز بــه معنــای مصلحــت جویــی در بــه کارگیــری دیدگاه هــای اســامی ایرانی 

اســت تــا بــا کمترین هزینــه و آســیب، بهره برداری بیشــتری شــود.
خادمــی کوشــا: بایــد جایــگاه بیانیــه گام دوم انقــاب و مخاطبانــش به خوبــی شــناخته 
کــه یــک دســتور رســمی بــرای  شــود. در مــورد جایــگاه بیانیــه دوم انقــاب، همــان بــس 
ــک  ــئولیت ی ــای مس ــی و اقتض ــاد و راهنمای ــه ارش ــت، بلک ــف نیس ــای مختل ارگان ه
رهبــری دینــی بــرای مــردم محســوب می شــود و چنانچــه ایــن ارشــادات در حــوزه والیــت 
فقیــه بیــان شــود، از حالــت توصیــه درآمــده و بــرای ملــت، الزم تلقــی می شــود؛ بدیــن 

کــه در راســتای حفــظ دیــن و عــزت صــورت می گیــرد. ســبب 
ــا  ــه مخاطبــان و محورهــای بیانیــه گام دوم انقــاب، رهبــر معظــم انقــاب ب ــا توجــه ب ب
ذکــر محورهایــی، چگونگــی موثربــودن قواعــد فقــه در تحقــق گام دوم انقــاب را مطــرح 
نمودنــد. عــزت ملــی، روابــط خارجــی و مرزبنــدی بــا دشــمن هــر ســه محورهایــی اســت 
کــه از شــاخه ای از اصــل عــزت، حکمــت و مصلحــت محســوب می شــود. بــا توجــه بــه 
ایــن نکتــه، در روابــط بین الملــل و خارجــی بایــد عــزت ملــی و مرزبندی با دشــمن حفظ 
شــود و بــرای رســیدن بدیــن منظــور بایــد بــه قواعــد فقــه مراجعــه نمــود تــا مشــخص گــردد 

کــه در چندیــن عرصــه و محــور در تحقــق گام دوم موثــر خواهــد بــود.
کــه قواعــد فقــه می بایســت در مرحلــه مبانــی فقهــی عــزت و  عرصــه اول آن اســت 
مصلحــت و حکمــت نقش آفرینــی کنــد. البتــه ایــن عرصــه تأثیــری در گام دوم انقاب 
کــه ایــن مســئله بحــث فقهــی اســت و بیانــات رهبــری در ایــن  نداشــته، بدیــن ســبب 

کــه نیــاز بــه بررســی نمی باشــد. زمینــه دســتوری اســت 
عرصــه دوم آن اســت کــه قواعــد فقهــی می بایســت در مرحلــه اســتنباط ضوابــط فقهــی 
تحقــق عــزت، حکمــت و مصلحــت نقش آفرینی کنــد. این که با کــدام ضوابــط و رعایت 
چــه اصولــی در روابــط بین الملــل می تــوان ایــن موضــوع را محقــق نمــود. ایــن عرصــه محــل 

بحــث در ایــن نشســت می باشــد کــه اســاتید محتــرم قواعــد بســیاری را برشــمردند.
ســومین عرصــه کــه در جلســات مغفــول مانــده اســت، قواعــد فقهــی در مرحلــه امتثــال 
اســت. در مرحلــه امتثــال کــه مرحلــه تزاحــم اســت، گاهــی تزاحــم میــان مصالــح پیــش 
می آیــد کــه در ایــن مرحلــه می بایســت از تزاحم هــا بحث نمــود و بر اســاس قواعد فقهی، 
ضوابــط آن را روشــن کــرد. عــاوه بــر ایــن عرصه هــا، محورهای شناســایی ظرفیت قواعد 

فقــه در تحقــق گام دوم وجــود دارد.

1 . یونس، آیه6۵.

ظرفیت قواعد فقه در روابط  بین الملل بر اساس اصل »عزت، حکمت و مصلحت«در راستای تحقق گام دوم
)جلسه دوم(

کنند گان:   ارائه 
عباسعلی زارعی سبزواری

دکتر سعید رهایی
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی خاد می کوشا
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کــه مــا در دفتــر تبلیغــات، نهاد هــای فرهنگــی و  تــی  یکــی از بزرگ تریــن معضا
کــه ایــن  نهادهــا به عنــوان  ی بــا آن روبــه رو هســتیم، ایــن اســت  نهاد هــای حــوزو
کار خــود را تحلیــل  کنشــگران حــوزه فرهنــگ، نمی تواننــد نتیجــه بازخــورد و اثــر 
ِت اهَّلِل 

َ
ُغــوَن ِرَســاال ِ

ّ
ِذیــَن ُیَبل

َّ
کننــد. خداونــد متعــال در قــرآن می فرمایــد: »ال و فهــم 

ــًا  ــی، لزوم ــر اباغ ــی ه ــیًبا«؛1 یعن ــاهَّلِل َحِس ــی ِب  اهَّلَل َوَکَف
َّ
ــًدا ِإال َح

َ
ــْوَن أ  َیْخَش

َ
ــْوَنُه َوال َیْخَش َو

کنیــد، ولــی حســاب  ی یــک حســاب و کتابی باشــد؛ نمی شــود شــما ابــاغ  بایــد رو
ایــن حســاب هــم ممکــن نیســت، مگــر این کــه خشــیتی رخ  کتــاب نکنیــد؛  و 
کــه می دانیــد خشــیه بــا خــوف فــرق دارد. خشــیت این طــور  بدهــد. همان طــور 
ترجمــه شــده اســت: الخشــیه، هــو المراقبــه؛ یعنــی مراقبــت درونــی داشــته باشــد 
کــه بحــث  و حواســش جمــع باشــد. انتظــار شــما از جلســه امــروز این طــور نباشــد 
کامــًا تکنیکــی بــا تمــام جزئیــات تبییــن شــود؛ بلکــه ایــده ای اســت مبتنــی بــر 
گذاشــته می شــود. بحــث بنــده چهــار  گفت وگــو  کــه مطــرح و بــه  نظریــه اتصــال 

بنــد و محــور دارد:
1. محور اول، الگو های اتاف نویسی، معرفی و نقد آن ها؛

۲. محور دوم، نظریه های فرهنگ موجود در حوزه سنجش اثرات؛
۳. محور سوم، تمایز دو مفهوم پایش و پیمایش؛

4. محور چهارم، طرح ایده اصلی پژوهش.

کنشگر فرهنگی در جمهوری اسامی  *
کنــم. آقــای لومــان یــک فیلســوف  ــه لومــان اســتفاده  در این جــا می خواهــم از نظری
کــه نظریــه سیســتم ها را تغییــر می دهــد و می گویــد بایــد پارادایــم  آلمانــی اســت 
کنشــی خاصــی  کنــد و سیســتم ها را بر اســاس یــک الگــوی  نظریــه سیســتم ها تغییــر 
کــه هســته اصلــی نظریــه سیســتم ها اتصــال  بازتعریــف می کند.لومــان می گویــد 
به عبــارت  کنش هــا.  اتصــاِل  یعنــی  ســایبرنتیک،  اصــًا  کنش هاســت.می گوید 
کنتــرل، اتصــال  دیگــر، الگــوی ســایبرنتیک یــا الگــوی فرمانش شــناختی و الگــوی 
کنشــی وصــل  کنشــی را بــه چــه  کــه شــما چــه  کنش هــا اســت. مهــم ایــن اســت 
می شــود.  جعــل  این جــا   communication and control اصطــاح  می کنیــد. 
کنتــرل هــم رخ می دهــد. معنــای  کنیــد،  کامیونیکیشــن ایجــاد  گــر شــما  می گویــد ا
کنیــد، مهــم  کنتــرل  گــر شــما می خواهیــد دانشــگاه را  کــه ا ایــن حــرف، ایــن اســت 
گــر دانشــگاه را بــه بــازار وصــل  کــه ایــن را بــه چــه چیــزی وصــل می کنیــد. ا ایــن اســت 
کنیــد، یک جــور  گــر دانشــگاه را بــه دولــت وصــل  کنتــرل می شــود، ا کنیــد، یک جــور 
گــر  کنتــرل می شــود. ا کنیــد، طــور دیگــری  ــه مســجد وصــل  گــر ب کنتــرل می شــود، ا
کنتــرل می شــود. ایــن اتصــال  کنیــد، یک جــور دیگــر  دانشــگاه را بــه مدرســه وصــل 

1 . احزاب، 9۳.

کــه االن در  کنشــی مهم تــر از محتــوای خــود آن هاســت. اصــًا محتــوا مهــم نیســت 
ــه چــه  کــه شــما ایــن را ب یــس می شــود. مهــم ایــن اســت  دانشــگاه چــه چیــزی تدر
کنشــی جهتــش را مشــخص می کنــد و باعــث  کنیــد. ایــن اتصــال  کســی وصــل 
خود مشروط شــدگی، خوداثربخشــی و خودتنظیمــی می شــود. آن سیســتم خــودش 
کنشــی، جهت منــد اســت و مبنــای  را تنظیــم می کنــد، البتــه می گویــد اتصــال 
کنشــی وصــل  کنشــی بــه چــه  کــه چــه  ارزشــی دارد. این کــه شــما انتخــاب می کنیــد 
شــود، توســط نظــام ارزشــی شــما صــورت می گیــرد. نظــام ارزشــی شــما مشــخص 
کنشــی وصــل شــود. نکتــه پایانــی این کــه مــا بایــد  کشــنی بــه چــه  کــه چــه  می کنــد 
کنشــگر فرهنگــی مــا بایــد  کنیــم و بگوییــم  کنشــگر فرهنگــی خودمــان را تعریــف 
کــه خوداثربخــش، خودتنظیــم و خودکنتــرل شــود.  بــه چــه چیــزی وصــل شــود 
ــا  ــه مســجد ی ــا ب ــازار ی ــه ب ــا ب کنیــم ی ــه دولــت وصــل  ــد ب کنشــگر فرهنگــی را بای ایــن 
کنشــگر فرهنگــی در  کــه ایــن  بــه خانــواده؟ توصیــف مــن از میــدان ایــن اســت 
جمهــوری اســامی اساســًا مدیــر و تاجــر تعریــف شــده اســت. این هــا به عنــوان 
ــا به هــم وصــل  کــه همیــن دو ت کنشــگر تعریــف می شــوند و جالــب هــم ایــن اســت 
کــه جلوتــر  شــدند؛ دولــت و تاجــر، دولــت و ســرمایه گذار. حتــی جا هــای دیگــر 
یــم، ایــن مبلــغ بــه دولــت وصــل اســت، نظــام تبلیغــی  گــر ُمبلغــی هــم دار یــم، ا می رو
کــه مبلــغ را  مــا هــم بــه حکومــت وصــل اســت. ســازمان تبلیغــات، ســازمانی اســت 
بــه دولــت و حکومــت وصــل می کنــد. ایــن نظــام اتصاالتــی خــاص اســت و باعــث 
کننــد.  کنتــرل و جهــت دار  ــه همدیگــر خودشــان را  ــگاه ب ــا ن کــه ایــن دو ب می شــود 
کنشــی می توانــد وضعیت هــای  ایــن وضعیــت موجــود اســت، امــا در حــوزه اتصــال 
کنشــگر فرهنگــی  دیگــری هــم تعریــف شــود؛ مثــًا این کــه مــا در حــوزه فرهنــگ، 
کنــش را  کنیــم و ایــن دو  را نظــام مســجد، نهــاد مســجد و نهــاد خانــواده تعریــف 
کنیــم. شــاید خیلــی تعبیــر  کنیــم، یعنــی مبلــغ را بــه مربــی متصــل  به هــم وصــل 
ی پهنــه  کــه اطاعــات رو درســتی نباشــد، در سیســتم جــی آی اس، یعنــی آن جــا 
جغرافیایــی بــه نمایــش در می آیــد، اتصــال ایــن دو بــه نمایــش در بیایــد، نــه اتصــال 
راننــده و مشــتری. االن در اســنپ اتصــال راننــده و مشــتری بــه نمایــش در می آیــد؛ 
ی  کــه بایــد رو کار و کاســبِی بــازاری بــه نمایــش در می آیــد. آن چیــزی  یعنــی یــک 
کنش هــای ایــن دو  سیســتم ها و پهنه هــای اطاعاتــی مــا بــه نمایــش در بیایــد، 
اســت؛ کنش هــای مســجد و خانــواده، کنش هــای مبلــغ و مربــی. بنابرایــن، بــرای فهــم 
کــه دنبــال غــذا می گــردد،  پدیــده بایــد افقــی ایجــاد شــود و به جــای این کــه رابطــه کســی 
کــه دنبــال ســینما می گــردد، ایــن کنش هــا  کــه دنبــال تاکســی می گــردد، کســی  کســی 
به هــم وصــل شــوند، بایــد کنش هــای دیگــری به هــم وصــل شــوند و تصویــر شــود و آیینــه 

شــود و افــراد براســاس ایــن کار خودشــان را حســاب و کتــاب کننــد.

درآمدی بر الگو های �پیامدسنجی و ضرورت به کارگیری آن ها در مدیریت فرهنگی در بیانیه گام دوم
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- میرزایــی: چــرا مــا بایــد درمــورد ابعــاد بیانیــه گام دوم حــرف بزنیــم و تحلیــل کنیم؟ 
کار را ملموس تــر و شــدیدتر  می کنــد: بــه نظــرم حداقــل ســه دلیــل، ضــرورت ایــن 

کشــور:  1. وجــود روح بومی زدگــی و فراتــر از مقــدار ضــرورت و نیــاز انقــاب در داخــل 
ایــن آســیب هــم در ســطح اندیشــه و هــم در ســطح مدیریــت وجــود دارد. در ایــن 
تفکــر، حضــور جهانیــت و جهانیــت اســامی و حتــی حضــور منطقــه ای آن قدرهــا 
کــه انقــاب اســامی را بــا فهــم جهانــی  پررنــگ نیســت و ایــن ضــرورت وجــود دارد 

کنیــم. بازخوانــی و تحلیــل 
از ســطوح  بســیاری  اســام: علی رغــم تحقــق  ۲. بحران هــای موجــود در جهــان 
اهــداف و رشــدیافتگی در بســیاری از صحنه هــا و تأثیرپذیــری علمــی و نظــری 
و تئــوری جهــان اســام از انقــاب اســامی، جهــان اســام امــروز بــا بحران هــای 
متعــدد مواجــه اســت؛ بحــران جایگزینــی در مســائل اندیشــه، تفکــر، مدیریــت 

در بیانیــه، ســه گانۀ خودســازی، جامعه ســازی و تمدن ســازی مطــرح شــده اســت؛ 
ــامی در  ــاب اس ــن انق ــدف بنیادی ــوان ه ــه عن ــازی را ب ــئله تمدن س ــر مس گ ــی ا یعن
نظــر می گیریــم، جهانیــت، جهانی اندیشــی و مدیریــت بین المللــی جــای خــودش 
یکردهــای داخلــی و  ــا رو ــاز  می کنــد. شــما نمی توانیــد ب را در باالتریــن الیــه بیانیــه ب
یــد. تمدن ســازی فــرع و تابــع  گام اثرگــذاری در عرصــه تمدن ســازی بردار کشــوری، 
یــک نظــام ارتباطــات بین المللــی موفــق اســت. شــما در ایــن نظــام بایــد عــاوه بــر 
ــام  ــن نظ ــد و ای کنی ــرار  ــق برق ــد موف ــت پیون ــا دوس ــد، ب ــمن می جنگی ــا دش ــه ب این ک
کــه ما ســفارت  کــه الزم اســت، شــکل دهیــد. وقتــی  مســتحکم ارتباطاتــی را آن گونــه 
ناتــوان داشــته باشــیم، ســفیرهای ضعیــف داشــته باشــیم، رایزن هــای ضعیــف 
گفتمــان نداشــته باشــیم، موضــوع زبــان در دانشــگاه های  داشــته باشــیم، منطــق و 
ــن  ــم. همی ــش نمی بری کاری از پی ــد،  ــته باش ــی نداش ــگاه مهم ــا جای ــرداز م تئوری پ
کادمیــک بــا  کــه محــل تئوری پــردازی و ارتبــاط آ دانشــگاه و دانشــگاه های دیگــر 
کادمیکــی بــا جهــان و متفکــران دارند؟این هــا ایــن  جهــان اســت، چــه ارتبــاط آ
بخشــی از مشــکل اســت. اآلن تشــنگی نخبــگان جهــان اســام در مــورد شــناخت 
کنیــد بــه تعــداد انگشــتان یــک  یــاد اســت. بــاور  ایــن پدیــده و انقــاب بســیار ز
یــم.  کتــاب خــوب بــه زبــان عربــی بــرای مســلمان ها دربــاره انقــاب ندار دســت 
کــه آن جــا  کار  می کننــد، ولــی بعیــد می دانــم  معمــواًل نویســندگان بیشــتر انگلیســی 
گفتمــان  هــم خیلــی خــوب باشــد. واقعــًا ایــن مصیبــت اســت! چطــور می توانیــم 
گرایــی را  کنیــم، آســیب های فعلــی جریان هــای مقاومــت و اســام  جهانــی درســت 
کاشته شــده بیــن اطــراف جهــان  یخــی و مین هــای  کنیــم، ســوءتفاهم های تار رفــع 
نــگاه  و  ایســتاده ایم  گوشــه  یــک  صامــت  درصورتی کــه  کنیــم؛  خنثــی  را  اســام 
ــی  ــم. همایش های ــزار می کنی ــنواره برگ ــا جش ــم ی ــوت می کنی ــا را دع ــم و آن ه می کنی

بازارائــه و  و  بازبیــان  بــرای  برگــزار  می شــود، فرصت هــای طایــی  ایــن روزهــا  کــه 
بازتفســیر بیانیــه اســت، ولــی تقریبــًا اتفاقــی در ایــن عرصه هــا واقعــًا نمی افتــد. 
بررســی   و  اســت  اساســی  بســیار  تمــدن  مقولــه  در  بیانیــه  کیــد  تأ درهرصــورت، 
گام دوم، در راســتای همیــن بحــث جهانی بــودن  نگاه هــا و بینش هــای تمدنــی در 

اســت. بین المللی بــودن  و 

گام دوم امکان استفاده از ظرفیت شکست غرب در طرح بین المللی بیانیه 
کنیــم  گفت وگــو را بــاز  - رهــدار: مــا در چنــد محــور می توانیــم در جهــان اســام بــاب 
و ظرفیــت آن هــم وجــود دارد. یکــی ظرفیــت شکســت غــرب اســت. اآلن طبــل 
کــه خیلــی نیــاز نیســت بــا ادبیــات  رســوایی غــرب بــه انــدازه ای بلنــد نواختــه  شــده 
یــک و انحصــار ایرانــی و حتــی انقابــی آن هــا را تبییــن کنیــم. جهــت اطــاع  ایدئولوژ
کــه در دنیــای غــرب درمــورد بــه  کتاب هــا و مقاالتــی  کــه شــاید تعــداد  کنــم  عــرض 
انتهارســیدن ظرفیــت غــرب- نــه در نقــد فــان ایســم یا فــان جریــان - چندصدبرابر 
کــه مــا در جهــان اســام درمــورد ایــن قضیــه نوشــته ایم.  کتاب هــا و مقاالتــی باشــد 
کــرده اســت، یــک تبییــن  این کــه حضــرت آقــا مســئله شکســت غــرب را مطــرح 
گــر  کــه اصــرار دارنــد مــا بــرای تبییــن علمــی بــه بن بست رســیدن غــرب ا علمــی دارد 
یــک و دینــی و انقابــی را ضمیمــه  کــه چاشــنی ادبیــات ایدئولوژ روزگاری الزم بــود 
کــه مــا محورهــای خاص تــری  کار را بکنیــم. بهتــر ایــن اســت  کنیــم، بایــد ایــن 
ــواده و جمعیــت. مســئله جمعیــت در آن جــا ناشــی  کنیــم؛ مثــًا محــور خان پیــدا 
گــر  گذشــته درمــورد مســئله خانــواده اســت. ا از سیاســت های غلــط آن هــا در قــرون 
کــه هیــچ آینــدۀ متصــوری بــرای دنیــای غــرب  درســت تحلیــل شــود، خواهیــم دیــد 
ــت.  ــور نیس ــل تص ــت، قاب ــاب اس ــت منج ــه وضعی ک ــت اآلن  ــن وضعی ــر از ای بهت
کــه دنیــای غــرب مجبــور  شــده برخــاف سیاســتگذاری های  اصــًا یکــی از دالیلــی 
کــه مســلمانان در  از غیریــت تمدنــی خــود  گاهــی  بــا وجــود خودآ و  کان قبلــی 
ــی بیــش از امتیــازات  ــه مســلمان ها امتیازات ــد، ب ــرار دارن نقطــه ثقــل ایــن غیریــت ق
گذشــته بــه مســلمانان در  گــر در  گذشــته بدهــد، همیــن موضــوع اســت. یعنــی ا
ی  بهتریــن شــرایط اقامــت می دادنــد، اآلن مجبورنــد تابعیــت بدهنــد. زیــرا نیــرو
کافــی بــرای چرخانــدن چــرخ معمــول وضعیــت زندگــی خودشــان را ندارنــد  انســانی 
و براســاس قانــون نمی تواننــد بــه نیروهــای اقامتــی اجــازه ورود بــه الیه هــای خاصــی 
باالتــر در چرخــه بروکراســی را بدهنــد. بنابرایــن مجبورنــد بــه این هــا تابعیــت بدهنــد 
تــا بتواننــد الیه هــای مدیریتــی را هــم بــه مســلمانان بســپارند. ایــن وضعیــت بــه 
کــه خــود آن هــا به عنــوان  کــرده  کابــوس درســت   نحــو تناقض نمایــی بــرای آن هــا 
یه در همایــش  اسام هراســی از آن یــاد  می کننــد. مــن بــه معــاون وزیــر علــوم ســور

ظرفیت های بین المللی شدن بیانیه گام دوم در الگو شدن ایران اسالمی

کنند گان:   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی میرزایی

حجت االسالم والمسلمین احمد رهدار
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کــه  کــردم  کــه دو ســال پیــش در ایــران برگــزار شــد - عــرض  ایــران و جهــان عــرب- 
مــا موفــق نشــدیم پــس از پیــروزی انقابمــان در دانشــگاه های مان دو واحــد درس 
گفتــم  غرب شناســی را بــرای همــه رشــته های تحصیلــی در دانشــگاه ها بنویســیم. 
کار را بکنیــد؛ یعنــی از تجربــه شکســت خورده مــا عبــرت بگیریــد و ایــن  شــما ایــن 
کشــور  کــه وضعیــت روحــی فرزنــدان  کار را بکنیــد. اآلن هــم وقتــش اســت؛ اآلن 
یــد در  کــه درمــورد نقــد غــرب چیزهایــی را بشــنود، بگذار شــما مســتعد ایــن اســت 
ــنا  ــرده، آش ک ــاره   ــما را بیچ ــه ش ک ــی  ــمن تمدن ــن دش ــا ای ــگاهی ب ــات دانش تحصی
یــک داشــته باشــد. کتاب هــای شــما چاشــنی ایدئولوژ کــه  شــوند. نیــاز هــم نیســت 

ضرورت تبیین علمی تعبیر »عصر جدید«
»دوران  و  به عنــوان »عصــر جدیــد«  آقــا  کــه حضــرت  اســت  واژه ای  محــور دوم، 
جدیــد« و »دوران دیــن« نامیــده اســت. ایــن عصــر جدیــد بــه نظــر مــن نیــاز بــه 
ــه وضعیــت جهــان  ــا نســبت ب ــو و حتــی تحــدی م گفت وگ تبییــن دارد و ظرفیــت 
ــرا  ــم، زی اســام و جهــان غــرب را فراهــم  می کنــد. متأســفانه مــا موفــق عمــل نکردی
قرائت هــای خــارج از ایــران و متفکــران برون مــرزی از انقــاب اســامی از آغــاز را 
کــه مثــًا متفکــران  کــه همــه بچه هــای مــا بفهمنــد  کردیــم  کرنــا  چنــان در بــوق و 
بیرونــی بــه انقــاب مــا در آغــاز چگونــه نــگاه  می کردنــد و حتــی بعدهــا در ادامــه هــم 
چطــور نــگاه می کردنــد. خیلــی از متفکــران دنیــای غــرب یــک نــگاه اندیشــه ای بــه 
کــه به عنــوان  ــه متفکــران جهــان اســام  ــا چــه رســد ب انقــاب اســامی داشــتند، ت
کردنــد بــه انقــاب مــا، جنــس حرکــت و تحــول و  بیننــده از بیــرون وقتــی نــگاه 

انقــاب را خــوب و احیانــًا متفــاوت از آنچــه خــود مــا دیدیــم، دیده انــد.

بایستگی تشریح استقال خواهی برای ملت ها و نخبگان جهان اسام
کردنــد  کــه در بیانیــه حضــرت آقــا بــه آن اشــاره  محــور ســوم، پدیــده اســتقال اســت 
گفت وگــو و حتــی تحــدی بــرای –الاقــل -  و بــه نظــر مــن انقــاب اســامی ظرفیــت 
کشــورهای جهــان اســام خیلــی  ــه دولتمــردان  کشــورهای جهــان اســام را دارد. ب
و  دست نشــانده  و  وارداتــی  آن هــا  نهــادی  ســاختارهای  حتــی  نیســت،  امیــدی 
وابســته اســت. ملت هــای جهــان اســام به ویــژه نخبــگان جهــان اســام به دلیــل 
کشورشــان حــس  می کننــد،  گــرده خــود و  این کــه هنــوز درد چنــگال اســتعمار را بــر 
کــه چــه  وقتــی ســخن از مســئله اســتقال بــرای آن هــا بگوییــم، خــوب  می فهمنــد 

 می گوییــم.
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چالش هــای  عرصــه  در  کــه  اســت  ایــن  مــن  بحــث  اصلــی  نکتــه  -ســوزنچی: 
کــرد؛ یــک ســطح  ــوان بحــث  ــم، در دو ســطح می ت کــه پیــِش رو داری سیاســت گذاری 
ــم و بگوییــم مثــًا مســئله طــاق  این کــه مــا مســتقیم ســراغ یــک دســته از مســائل بروی
مهم تریــن مشــکل اســت و بایــد ایــن مشــکل را حــل کنیــم و سیاســت گذاری مــا ناظــر به 
کــه مــا در  ایــن باشــد. ســطح دیگــر، ســطح نظری تــر و مبنایی تــر اســت؛ یعنــی معتقــدم 
فهــم ماهیــت خانــواده و مکانیســم قوانیــن حاکــم بــر خانــواده دچــار اشــکاالت بنیادیــن 
هســتیم و از ایــن رو سیاســت گذاری های مــا- اگرچــه بــا نیــت خــوب هــم انجام می شــود 
و می خواهیــم بر فــرض میــزان طــاق را کاهــش دهیــم - ایــن مشــکات را حــل نمی کند. 
بــه همیــن دلیل،می خواهــم دربــارۀ ماهیــت خانــواده و مکانیســم قوانیــن حاکــم بــر 
کــرده و متناســب بــا ایــن تفــاوت، چطــور  کــه چــه تفاوتــی پیــدا  آن توضیحــی بدهــم 

مدل هــای قانون گــذاری مــا عــوض خواهــد شــد
کــه  کــه بــا ایــن جملــه به شــدت مشــکل دارم  نقطــه شــروع بحــث مــن ایــن اســت 
می گوینــد خانــواده، کوچک تریــن واحــد جامعــه اســت. در واقــع خانــواده را به عنــوان 
کتــاب  مقدمــه  در  مطهــری  آقــای  می کننــد.  نــگاه  اجتماعــی  واحدهــای  از  یکــی 
کــه مهم تریــن مســئله  نظامحقوقزندراســام می گویــد در فضــای غربــی این گونــه اســت 
زنــان، آزادی زن و تســاوی حقــوق بــا مــرد اســت. مــا می گوییــم از ایــن مهم ترایــن اســت 
کــه آیــا نظــام خانــواده شــبیه ســایر نظام هــای اجتماعــی اســت یــا بــا آن هــا متفــاوت 
ــواده  اســت؟ ایــن نقطــه عزیمــت بحــث مــن اســت، چــون این کــه بگوییــم نظــام خان
بــا ســایر نظام هــای اجتماعــی متفــاوت اســت، مســئله را زیــر و رو می کنــد و مــا بــه ایــن 
موضــوع توجــه نمی کنیــم. یکــی از بــزرگان، بحثــی بــا عنــوان خانــواده به مثابــه یــک 
کــه مــن دیــدم تمــام اندیشــه های او، خــاف تیتــرش اســت و اعتــراض  ســازمان داشــت 
کــه اصــًا بــا ســازمان ارتبــاط برقــرار نشــد. می خواهــم بگویــم اگــر مفهــوم ســازمان را  کــردم 
کســی درســت بفهمــد، می فهمــد که خانــواده به مثابه ســازمان، یعنــی نابودی خانــواده.

کید بر واژه خاص و نادیده گرفتن نظام های معنایی دیگر توصیه به تدقیق در مورد تأ
- خانــم عاســوند: در بحــث خانــواده چنــد تــا کار بــه نظــرم ضروری اســت؛ یکــی این که 
مفاهیــم اصلــی مربــوط بــه خانــواده را در همه اســناد بگنجانیم. یکی از نقاط پیشــرفت 
کــرده اســت.  غربی هــا همیــن اســت. آمــوزه ای بــه نــام برابــری زنــان و مــردان درســت 
شــما هیچ جــا نمی بینیــد کــه بحثــی کمتریــن ربطــی بــه بحــث زنــان داشــته باشــد، ولی 
بحــث برابــری در آن نباشــد؛ حتــی ســندی در مــورد دریاهــا. من واقعًا اســناد بین المللی 
کــه االن مطــرح اســت، مســئله چنــد درصــد  را کار می کنــم. بحــث ال جی بی تی هــا 

ــازمان  ــان س ــاختار زن ــه س ک ــد  ــندی نمی بینی ــچ س ــما هی ــا ش ــت؟ ام ــان اس ــردم جه م
کنــد- بــه هــر منظــوری - امــا یک گوشــه از آن در مــورد حقــوق  ملــل متحــد تصویــب 
اقلیت هــای جنســی نیایــد. این قــدر ایــن کار را انجــام می دهــد تــا آن  را بــه گفتمانیــادال 
کــه بــه نظــرم مــا در کشــورمان انجــام  مرکــزی یــک گفتمــان تبدیــل کنــد. مســئله بعــد 
نمی دهیــم، اثرســنجی سیاست هاســت. مثــًا فــرض کنیــد در بحــث کنتــرل موالیــد، 
شــاید هیچ کســی مســئله نســل ما را درک نکند. مســئله قانون و ممنوعیت بچه آوردن، 
کــه اغلــب مــا بــه چیــزی بــه نــام بچــه ســوم نمی اندیشــیدیم؛ یعنــی اصــًا  به طــوری بــود 
کــه اگــر کســی بــه بچــه ســوم فکــر  مســئله مــا نبــود، این قــدر از ذهن هــا پــاک شــده بــود 
می کــرد، در همــه فضاهــا بایکــوت می شــد. الزم بــود همان موقعاثرســنجی شــود. اصــًا 
همــان موقــع کــه برنامــه چیــده می شــود، ما بگوییم اثرات آن آیا فقط مســئله تولید نســل 
ــی دارد؟ ایــن اثرســنجی ها نمی شــود، ادراک ســنجی  ــر روان ــا اث ــر فرهنگــی ی ــا اث اســت ی
نمی شــود. ایــن موضــوع ربطــی بــه بحــث خانــواده نــدارد، بــه بحــث زنــان ربــط دارد. بعــد 
از انقــاب اســامی  خیلــی کارهــا در حــوزه فقرزدایــی شــد، خیلــی کارهــا در حــوزه زنــان 
شــد، خیلــی زیــاد تــاش شــد، ولــی هیــچ کــس روی ادراک مــردم از تمــام ایــن اتفاقــات 
کار نکــرد. لــذا بــا این کــه فقرزدایــی زیــادی صــورت گرفــت، امــا مردم بیشــتر احســاس فقر 
کــه ادراک را بــا ایــن ســطح پیشــرفت  می کننــد، چــون مــا کاری بــه ادراکشــان نداشــتیم 
کــه بحــث ادراک ســنجی  ــدم  هماهنــگ کنیــم. مــن اخیــرًا مطالعــه می کــردم و می دی
الگــو دارد، مثــًا مکتــب شــیکاگو. یعنــی در جامعه هــای مــدرن کــه مــا می گوییم بــه درد 
نمی خورنــد، عنصــر پیشرفتشــان ناشــی از این هاســت. مــا دربــاره زنــان ادراک ســنجی 
کــه زنــان چــه فکــری می کننــد. یکــی از امیدهــا  نمی کنیــم و بــرای مــا هــم مهــم نیســت 
کــه بــه نظرممی توانــد در بخــش سیاســت گذاری مهــم باشــد، ماهیــت ایســتاده خانــواده 
در بحــث ســنت ها و ارزش هاســت. در دنیــای متحــول بــا آن همــه تغییــر و تحــول شــما 
بــاز هــم می بینیــد کــه خانــواده رســمی و ســنتی و پربچــه و منســجم وجــود دارد و تنفــس 
می کنــد. ایــن بــه مــدد قوانیــن اجتماعــی نیســت، ایــن را بیشــتر بــه مــدد آن ارزش هــای 
کــه بحثــش مفصــل اســت. بــه گمــان مــن، هم زمانــی فضــای  ذاتــی خــودش می کنــد 
مــا بــا پســت مدرنیته بــرای مــا یــک نقطــه امیــد اســت، چــون عقانیت هــای خانواده گــرا 
هــم بــه صحنــه و میــدان برگشــتند و این کــه مــا بــرای قدرتمند کــردن ایــن عقیــده حداقل 
کادمیــک و علــوم انســانی بتوانیــم ایــن البی هــا را پیــدا کنیــم، فضاهــا را  در فضــای آ
کــه کنش هــای خانواده گــرا مهــم اســت. مســئله اهمیــت عضویــت و بقــا  ایجــاد کنیــم 
کــه اگــر بناســت در امــر  در خانــواده هیچ جــا سیاســت گذاری نمی شــودفکر نمی کنیــم 
سیاســت گذاری کشــور مــا کمــی دچــار انســجام شــود، دســتکم در حــوزه خانــواده، اگــر 
کــه در سیاســت های  می گوییــم ولــی  فقیــه، حداقــل بــه سیاســت های مــورد نظــر او 
کنیــم. در امــر  گام دوم یــا بــه هر شــکل دیگــری متبلــور می شــود، توجــه  خانــواده، در 
ــا نخواهیــم، در حــوزه مرجعیــت شــیعی نیســت، در  کــه بخواهیــم ی سیاســت گذاری 
حــوزه جــدای از فضــای انقابــی نیســت، در حــوزه سیاســی و دولتــی اســت، آن جــا 
دســتکم بایــد نظــرات سیاســت گذاران و حاکمــان کهکارشــناس هســتند، بــه ایــن هرم 

والیــت فقیــه توجــه کنیــم.

چالش های سیاست گذاری خانواده و زنان در گام دوم

کنند گان:   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین سوزنچی

دکتر فریبا عالسوند
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گام دوم مقــام معظــم رهبــری  بحــث مــا دربــاره خانــواده و زنــان بــا نگاهــی بــه بیانیــه 
کــه مورد بحــث قــرار می گیــرد، مفیــد باشــد. در آغــاز  اســت. ان شــاءاهلل مطالبــی 
گام دوم پیــش  کــه در  کلــی از چالش هــای قابل پیش بینــی در ایــن حــوزه  تصویــری 
گام دوم بــه تبییــن ایــن چالش هــا و در  روی مــا خواهــد بــود، ارائــه می دهیــم. در 
گام بعــد، بــا رویکــرد سیاســت گذارانه، بــه اقدامــات، راهبردهــا و راهکارهــای مدنظــر 

خواهیــم پرداخــت.
ــواده در ســال های پیشــین و وضعیــت  ــان و خان ــه رونــد وضعیــت حــوزه زن با توجــه ب
چهار دســته  در  حــوزه  ایــن  چالش هــای  آینده پژوهانــه،  نگاهــی  بــا  و  موجــود 
ارزشــی،  و  اعتقــادی  چالش هــای  علمــی،  چالش هــای  اســت؛  قابل تقســیم 
یــک  در  ابــزاری.  و  فناورانــه  چالش هــای  و  مدیریتــی  و  ســاختاری  چالش هــای 
نگاهمقارنــه ای، می توانیــم قرینــه هر کــدام از ایــن چالش هــا را در بیانیــه گام دوم پیــدا 
کیداتــی کــه مقــام معظــم رهبری بــر محورهــای موردبحث مــا کرده اند؛  کنیــم؛ یعنــی تا
ماننــد بحث هــای ضعــف معنویــت و اخــاق، ترویــج ســبک زندگــی غربــی، مســائل 

و مشــکات اقتصــادی، رســانه و مســئله پژوهــش.
کلــی چالش هــای ایــن حــوزه بــه دو بخــش چالش هــای درونــی  در یــک دســته بندی 
و بیرونــی تقســیم می شــوند؛ مســائل اعتقــادی، علمــی و ارزشــی و اندیشــه ای جنبــه 
ــد. بحــث مــا  ــی دارن ــی و مســائل ســاختاری، مدیریتــی و فنــاوری جنبــه بیرون درون
صرفــا توصیفــی نخواهــد بــود، بلکــه می خواهیــم واقع نگرانــه، علمــی و مصداقــی 
کنونــی و پیــش رو  ــا ایــن دیــد بــه علت یابــی چالش هــای  کــرده و ب بــه مســائل نــگاه 

یــم. بپرداز
چالش هــا  بحــث  در  را  یــادی  ز محورهــای  می توانیــم  علمــی،  تحلیــل  یــک  در 
کنیــم. برخــی از محورهــا ســاختاری و مدیریتــی اســت؛ ماننــد نحــوه برخــورد  ــر  ذک
ــواده، نحــوه حمایــت از آن هــا و  ــان و خان ــا مســائل و مشــکات حــوزه زن دولت هــا ب
کــه به مســئولیت های  کــه ازجملــه بحث هایــی اســت  شــیوه های نظارتــی و کنترلــی 
کــه بررســی و  کمیتــی برمی گــردد. این هــا بخشــی از مشــکات و چالش هاســت  حا

ــگاه مدیریتــی می طلبــد. پیگیــری آن هــا ن
بخشــی از مســائل و مشــکات ایــن حــوزه جنبــه نظریدارنــد و بــه کارهــای پژوهشــی و 
گــر بخواهیــم راهکارهایــی بــرای حــل مســائل ارائــه  دانشــگاهی نزدیک تــر هســتند و ا
ــه ســرمایه گذاری بیشــتری  ــه ظرفیت هایمــان در ایــن حــوزه، نیــاز ب بشــود، با توجــه ب
و  اتفــاق می افتــد  بیشــتری  اعتقــادی مشــکات  و  یــم. در حوزه هــای علمــی  دار
نیــز در دو حــوزه دیگــر، نیــاز بــه پشــتیبانی علمــی و پژوهشــی وجــود دارد. پژوهشــی 
کــه مــا در  ــرای خیلــی از چالش هایــی  کیــد شــده اســت، ب ــر آن تا کــه در آن بیانیــه ب

گــر در حــوزه  ایــن حوزه هــا بــا آن هــا رو بــه رو هســتیم، جنبــه مقدماتــی دارد؛ یعنــی ا
کنیــم، نیــاز  کاری انجــام دهیــم  و مشــکلی را رفــع  اعتقــادی و ارزشــی می خواهیــم 
کار هســتند و بایــد  کــه دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها مســئول ایــن  یــم  بــه پژوهــش دار
کلــی  گاهی هــای  کننــد. در بخــش علمکــه مقصــود از آن ادراکات آ ســرمایه گذاری 
اســت کــه جامعــه بایــد داشــته باشــد نیــز یــک پشــتوانه پژوهشــی و علمــی نیــاز داریم؛ 
گــر ریشــه  یــم. ا کنیــم، نیــاز بــه پژوهــش دار کــه بخواهیــم ورود  یعنــی در هــر زمینــه ای 
گاهی هــای جامعــه می دانیــم و  مشــکات حــوزه خانــواده و ازدواج را در ضعــف آ
ــه  ــاز ب ــم، نی ی ــع ایــن مشــکل را دار گاهی هــای جامعــه درجهــت رف ــردن آ قصــد باالب
گــر می خواهیــم اقدامــی راه گشــا انجــام دهیــم، یکــی  نــگاه دانش بنیــان وجــود دارد. ا
کنــون داشــته ایم و پــس از ایــن نیــز خواهیــم داشــت، فقــدان  کــه تا از چالش هایــی 
کــه خیلــی شــتابان و  نــگاه دانش بنیــان بــه مســائل اســت؛ یعنــی سیاســت هایی 
بدون مطالعــه در حوزه هــای اتخــاذ می شــوند، آســیب زا هســتند و باعــث ناتوانــی در 
کــه می دانیــم، مشــکات مــا حــل نشــده اند؛  حــل مشــکات می شــوند و آن چنــان 
یــم. در قســمت ســاختاری و مدیریتــی نیــز  پــس نیــاز بــه پژوهــش در ایــن بخــش دار
گــر بخواهیــم راه حــل یــا پیشــنهادی بدهیــم، نیــاز   این گونــه اســت؛ یعنــی آنجــا هــم ا
کــه در همــه  گمشــده ای اســت  یــم؛ بنابرایــن، پژوهــش  بــه پشــتوانه پژوهشــی قــوی دار

ــم. ــه آن نیازمندی حوزه هــا ب

گفت و گوهایــی  گام دوم نشســت برگــزار شــده،  -دکتــر مریــم اردبیلــی: دربــاره بیانیــه 
صورت گرفتــه، ولــی عمیقــا هــر فــرد بــرای خــودش و بــرای اینکــه رســالت خــودش را 
کاهی اوقــات مثــل ســال  کــم می خوانیــم و  گاهــی  کنــد، آن را خوانــده اســت.  پیــدا 
کار پژوهشــی، پیوســتی بــر نظــرات پیامبــر اعظــم بــود؛  کــه هــر  پیامبــر اعظــم می شــود 
گام دوم نیــز  یعنــی حرف هــای خودمــان را می زنیــم و برایشــان شــاهدهایی در بیانیــه 
پیــدا می کنیــم. البتــه ایــن خــودش یــک وجــه، یــک راه و برداشــت اســت، ولــی فکــر 
می کنــم بایــد مقــداری در خــود بیانیــه عمیــق شــویم؛ چــون بیانیــه خــودش روح دارد 

کنیــم. و بایــد مقــداری دربــاره آن بیشــتر صحبــت 
کنــم، بایــد بــه  گــر بخواهــم بــا اســناد معاصــر مقایســه اش  کــه ا بیانیــه ســندی اســت 
کــه حضرت آقــا پارســال آن را در  کنــم  »ســند الگــوی اســامی ایرانی پیشــرفت« اشــاره 
کنیــد.  گفتنــد ایــن را بررســی  معــرض نقــد عمــوم، خبــرگان و نخبــگان قــرار دادنــد و 
هنــگام مقایســه بیانیــه گام دوم بــا آن نوشــتار، گویــا یــک ســند مــرده را با ســندی زنده 
گام دوم خــودش روح دارد؛ یــک روح امیــد، انگیــزه  مقایســه می کنیــم؛ یعنــی بیانیــه 
کــه در بســیاری از اســناد کشــور مفقــود اســت؛ یعنــی اســناد مــا مــرده متولد  و حرکــت 

چالش های سیاست گذاری خانواده و زنان در گام دوم
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کشــیده می شــود، ولــی آن برانگیزانندگــی  می شــوند. خیلــی زحمــت بــرای آن هــا 
یــک ســند آینده نگــر و آن ایجــاد انگیــزه و حرکــت در آن نیســت. این هــا روح ندارنــد 
کــه ایــن اســناد را می خوانــد، بــرای  کســی  کننــد؛ یعنــی  و نمی تواننــد ایجــاد حرکــت 
گام  حرکــت در آن جهــت برانگیختــه نمی شــود و ایــن از تفاوت هــای جــدی بیانیــه 

دوم بــا ســایر اســناد اســت.
ویژگــی دیگــر بیانیــه گام دوم، اجــازه گشــودن فصلــی جدیــد در تمــدن اســامی، پــس از 
نظام ســازی، یعنی ورود به مرحله تمدن ســازی اســت؛ در نتیجه اجازه ساختارشــکنی 
در برخــی حوزه هــا و ایجــاد ســاختارهای جدیــد بــا تکیــه بــر همــان مبانــی و ارزش هــا را 
می دهــد کــه بــا نــگاه نســل جدیــد و بــا درک واقعیت هــای نســل جدیــد همــراه اســت و از 

کلیدواژه هــای آینــده، امیــد، انگیــزه، حرکــت و جوانــی لبریــز اســت.
ایــن بیانیــه تاثیــر خــودش را خواهــد داشــت. شــاید هــر فــرد، خــودش بتوانــد وارد 
گام دوم بشــود؛ البتــه نــه به صــورت تــام و تمــام و قاعدتــا بایــد افــراد جامعــه یــا امــت 
ــه دولــت و  ــه ب ــه عمــوم اســت و ن کننــد، ولــی ابــاغ ایــن بیانیــه ب هم راســتا حرکــت 
کــه همیشــه منتظــر اســت  ایــن خیلــی فــرق دارد؛ به ویــژه در جامعــه ســاختارزده مــا 
گرچــه آن هــا  کارهــا ســامان بگیــرد؛  کــه دولــت اقدامــی بکنــد و قانونــی بیایــد تــا 
ــردم  ــوم م ــه عم ــه ب ــرده و بیانی ک ــر  ــا تغیی ــع فض ــا در واق ــند، ام ــد باش ــود بای به جای خ
ابــاغ شــده اســت؛ گرچــه بیانیــه می توانــد بیــن کســانی کــه می خواهنــد وارد گام دوم 
بشــوند، منشــا انســجام ســاختاری شــود و نیــز مبنــای تصویرســازی آینــده، انتخــاب 
ــود،  ــا ش ــده م ــرای آین ــی ب یاب ــاخص ارز ــم و ش ــد عل ــت گذاری، تولی ــران، سیاس مدی
ولــی فی نفســه بــرش فــردی هــم دارد. بــرش حکومتــی هــم دارد؛ یعنــی حکومــت هــم 
از روزمرگی هــای  گام دومــی شــود و  گــر بخواهــد وارد بحث هــای تمدن ســازی و  ا
خــودش یــک پلــه فاصلــه بگیــرد، می توانــد برداشــت خــودش را از ایــن بیانیــه داشــته 
گــر ســاختارهای دولتــی مقیــد بــه ایــن تمدن ســازی باشــند، معیارهــای  باشــد. ا
اخاقــی و معنــوی و درک جبهــه مخالــف را به معنــای تقابــل آن بــه آن جهــان اســام 
کــه وارد ایــن  کننــد  کفــر داشــته باشــند، می تواننــد بــرای عمــوم مــردم زمینه ســازی  و 
گــر فرصــت شــد، حتمــا شــواهدی از  بحــث بشــوند. ایــن را به اختصــار می گویــم و ا
کــردم، صرفــا تحلیــل خــودم  فرازهــای بیانیــه مــی آورم تــا مشــخص شــود آنچــه بیــان 

نبــوده اســت.
گام دوم متوجــه می شــویم، ویژگــی  در یــک خوانــش زنانــه یــا جنســیتی از بیانیــه 
کــه جنســیت زده نیســت و ماننــد ادبیــات قرآنــی بــا  خــاص بیانیــه ایــن اســت 
مــردم صحبــت می کنــد و همــه مــردان و زنــان مخاطــب آن هســتند. شــاید ســلیقه 
کــه بیانیــه مباحــث را تفکیــک می کــرد و می گفــت، مثــا  خیلــی از مــا ایــن بــود 
بحث هــای ســبک زندگــی و اخــاق معنویــت بیشــتر بــه خانم هــا مرتبــط اســت 
و مباحــث اقتصــادی، علمــی و فنــاوری مربــوط بــه آقایــان اســت؛ امــا این گونــه 
نیســت و بیانیــه بــرای عمــوم جامعــه مومنــان و امــت مســلمان ایــران صــادر شــده 
گروه هــا بــا ویژگی هــا، اســتعدادها و  اســت و در واقــع اجــازه داده شــده تــا افــراد و 
کننــد.  توانمندی هــای مختلــف، خــود را در همــه فرازهــای بیانیــه ببیننــد و پیــدا 
کــه اســناد جهانــی هنــوز بــه ایــن پایــه  بیانیــه جنســیت زده نیســت، به این معنــا 
کــه اعامیــه  نرســیده اند. در عقب ماندگــی جهــان غــرب در ایــن قضیــه همیــن بــس 

بــزرگ حقــوق بشــری در دنیاســت؛  حقــوق بشــر فرانســه، یکــی از دســتاوردهای 
گفتنــد، ایــن  گیوتیــن از دســت دادنــد، چــون  کــه زنانــی سرشــان را زیــر  اعامیــه ای 
کــه ایــن  اعامیــه حقــوق بشــر مــردان اســت. در ایــن اعامیــه دقیقــا تصریــح شــده 
ــان مجبــور شــدند، بجنگنــد و تحــرکات  ــرای مــردان فرانســوی اســت و زن حقــوق ب
کنــون از  کننــد، چــون اســمی از آن هــا در ایــن اعامیــه نبــود؛ امــا ا فمنیســتی را شــروع 
کــه دربــاره آب یــا  آن ســوی بــام افتاده ایــم و در همــه اســناد جهانــی، حتــی اســنادی 
کــه حتمــا برابــری  محیــط زیســت تنظیــم می شــود، یــک قســمت برجســته می شــود 
کــه آن را بــه همــه اســناد  جنســیتی از یادمــان نــرود و انــگار وصلــه ای ناجــور اســت 

می چســبانیم.
کــه بخواهیــم  ــر از آن اســت  گام دوم فراجنســیتی نوشــته شــده و خیلــی فرات بیانیــه 
گــراف ویــژه زنــان در آن وجــود داشــت و اساســا نه تنهــا در  بگوییــم، ای کاش یــک پارا
کار ویــژه  گرچــه بــه  ایــن بیانیــه، بلکــه در طــرح اندیشــه اســامی در مباحــث دیگــر، 
کیــد شــده و قطعــا  جنســیتی زن و مــرد، به خصــوص در خانــواده و جامعــه اشــاره و تا
هــم ایــن مســئله بایــد مدنظــر باشــد، ولــی وجــه جنســیتی زن، بخشــی از شــخصیت 
یــک انســان اســت. زن طــراز نظــام  از هرچیــز  او دانســته شــده اســت. زن قبــل 
کــه می خواهــد در راســتای  اســامی، یــک مومــن و یــک انقابــی اســت؛ یــک انســان 
گام بــردارد؛ او آرمــان دارد و بــرای تعالــی خــود، خانــواده، جامعــه،  ایــن آرمان هــا 
یــخ بشــر گام برمــی دارد و وجه جنســیتی  تمــدن، بشــر و تحقــق منتهی الیــه آرمانــی تار
کــه ایــن وجــه جنســیتی،  او هــم در ایــن بیــن ســهمی دارد.گاهــی ممکــن اســت 
ــی  کنــد، امــا ایــن بخشــی از قضیــه اســت؛ ول نقش هــا و اولویت هایــش را جا به جــا 
مــا در ادبیــات عمومــی در مــورد زن، هــم در غــرب و هــم در ادبیــات این طــرف و نیــز 
جامعــه دیــن داران، اغراقــی در جنســیت زده کردن می بینیــم. شــواهد ایــن مســئله 
کــه  جایــی  ببینیــد؛  را  دیــن داران  اظهارنظرهــای  شــما  می بینیــم.  جامعــه  در  را 
صحبــت آن هــا درمــورد زن بــه عفــاف و حجــاب نرســد، چند درصــد اســت؟ خیلــی 
ناچیــز اســت و حتمــا وجــه جنســی و جنســیتی زن غلبــه دارد. متاســفانه ایــن نــوع 
ــرج  ــا تب ــی زن ب ــه جنس ــه وج ک ــت  ــرب اس ــدن غ ــکه تم ــده از آن روی س ــگاه، برآم ن
یــم  کــرده و نیــز اینکــه بگوییــم مــا در دیــن اســام کمبــودی ندار بیرونــی آن غلبــه پیــدا 
کنــد، راه دارد و مــا راه شــرعی برایــش  گــر مــردی بخواهــد تنوع طلبــی و هوس بــازی  و ا
یــم و ایــن را عمومیــت بدهیــم، بازی کــردن در آن زمیــن اســت؛ چــون االن به زعــم  دار
برخــی، جامعــه به ســمت انقــاب جنســی در حرکــت اســت؛ امــا اینکــه مــا بیاییــم و 
کنیــم، ایــن بازی کــردن در زمیــن غــرب و دو روی  مثــا انقابــی این چنینــی ایجــاد 
کــه وجــه جنســی زن بــر  گذاشــتن بــر ایــن اعتقــاد اســت  یــک ســکه اســت و صحــه  
بقیــه وجــوه انســانی او غلبــه قاطــع دارد. مــا همیشــه در ایــن بــازی زمیــن خورده ایــم 
و بازنــده بوده ایــم و خواهیــم بــود. در جامعــه غــرب بــه زن  به عنــوان یــک ابــژه جنســی 
کــه در تبلیغــات رســانه، ابــزار فــروش کاال اســت. در این طــرف هــم بــه  نــگاه می شــود 
کــه خیلــی خــوب و کامــا  زن به عنــوان ابــژه جنســی نــگاه می شــود، ولــی یــک ابــژه ای 
ــرون  ــودش را بی ــودن خ ــی ب ــژه جنس ــیند و اب ــه بنش ــد در خان ــه بای ک ــت  ــیده اس پوش

بریــزد؛ انــگار زن وجــه دیگــری نــدارد.
کــه در جامعــه تغییــر ایجــاد  عبــور از ایــن جنســیت زدگی و جنســی زدگی اســت 
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گفتمــان را بــا  می کنــد. تــا وقتــی همــه مــا اســیر ایــن نــوع نــگاه باشــیم و بخواهیــم ایــن 
ــم و جریانــی ایجــاد می شــود  ی کنیــم، به ســمت قهقــرا می رو نــگاه اســامی بازتولیــد 
پــازل حــل  از  ازدواج مجــدد بخشــی  بلــه؛  یــج می کنــد.  ترو را  ازدواج مجــدد  کــه 
ــا نه اینکــه آن را رواج دهیــم و بگوییــم  مســائل جنســی جامعــه در اســام اســت؛ ام
جامعــه آرمانــی بایــد لبریــز از ازدواج مجــدد باشــد. این هــا نگاه هــای بــا پارادایــم 

جنســیت زده  و جنســی زده اســت.
گام دوم از ایــن نــگاه مبــرا اســت و درنتیجــه، ایــن نــوع نــگاه آن را خــاص  بیانیــه 
می کنــد. اتفاقــا همیــن مبرابــودن از ایــن نــگاه باعــث می شــود، بتوانیــم در عمــق 
در  اساســی  تغییــر  درنتیجــه،  و  کنیــم  ایجــاد  تغییــر  قضیــه  اســتعاری  الیه هــای 
کنــد. در جامعــه جنســیت زده و  جامعــه ایجــاد شــود و اصــا زمیــن بــازی تغییــر 
کــه صدمــه می بیننــد و مــردان هــم به شــدت آســیب  جنســی زده، تنهــا زنــان نیســتند 
کــه در آن بخــش عمــده ای از آقایــان حتــی  یــم  می بیننــد. مــا جامعــه مســلمانانی دار
کــه خیلی هایشــان  گــر وارد تمتعــات خــارج از چارچــوب خانــواده نشــده باشــند،-  ا
شــده اند- وســواس، دغدغــه و عقــده جنســی، بخــش عمــده ای از شــبانه روز این هــا 
را بــه خــود اختصــاص می دهــد. ایــن ادبیــات بــه کل آســیب زا اســت و بایــد از آن 

گرفــت. فاصلــه 
مــا می توانیــم در قســمت های مختلــف بــرش جنســی بزنیــم؛ مثــا بیانیــه می خواهــد 
کنــد و در ایــن زمینــه بحــث وابســتگی، عدم ثبــات  عیــوب ســاختاری را بیــان 
گــر بخواهــم در ایــن بــاب خوانــش  سیاســت ها و دولتی بــودن را مطــرح می کنــد. ا
کــه چالــش بســیارجدی  کنــم  ــان داشــته باشــم، بایــد عــرض  ــا حــوزه زن متناســب ب
کــه بایــد درون زا  مــا بــه شــدت چالــش جــدی مــا در مباحــث حــوزه زنــان ایــن اســت 
یــا بیــرون زا و منفعــل باشــیم. نــگاه بیــرون زا، یعنــی بــرای تئوریزه کــردن و اشــاعه 
کــه برخــی این گونه انــد و  مباحــث، صرفــا از اســناد جهانــی و غربــی مــدد بگیریــم 
گفتگــوی جدیــد و درون زا نســبت  فقــط انفعــال نشــان می دهنــد. اینکــه زمیــن 
آســیب های  از  یکــی  اســت.  جــدی  داســتان  یــک  خــود  کنیــم،  بــاز  قضیــه  بــه 
گویــا نظــام اســامی تکلیــف خــودش  کــه  بســیارجدی مــا در حــوزه زنــان ایــن اســت 
جناح هــا  و  افــراد  می شــود،  کــه  انتخابــات  نزدیــک  نمی دانــد.  حــوزه  ایــن  بــا  را 
بیایــد. اخیــرا  به ســوی صندوق هــا  از خانم هــا  بیشــتری  کــه رای  برمی دارنــد  اوج 
گفت و گــو در حــوزه زنــان، با هــم  جناح هــا و افــراد بــا وعــده وزارت بــه زنــان یــا وعــده 
کــه موضوعــات  کار می آینــد، اعتبــار و اولویتــی  کــه روی  رقابــت می کننــد و بعــد 
کــف مباحــث قــرار می گیرد.برخــورد بــا موضوعــات حــوزه زنــان،  حــوزه زنــان دارد، در 
کــه  مثــل مســائل جناحــی و سیاســی سردســتی و شــامل سیاســی بازی شــده اســت 
هــر هشت ســال یک بــار زیــر و رو می شــود؛ یعنــی مثــا یکــی مشــارکت اجتماعــی را 
مدینــه فاضلــه زنــان می دانــد و دیگــری معتقــد بــه حــذف مشــارکت اجتماعــی و 

حضــور زن در اجتمــاع اســت.
تعــادل نداشــته ایم.  انقــاب، در سیاســت گذاری نظــام اســامی  گام اول  مــا در 
ــد نشــان می دهــد و  ــان در ســطح بین الملــل خــودش را ب ــا موضوعــات زن مواجهــه ب
ــه فــان  گــر ب کــه مثــا ا ــا ادبیــات اغنایــی جهانــی صحبــت می کنیــم  ــم ب ی مــا می رو
فراتــر  را  زنــان  حــوزه  مســائل  مــا  کــه  اســت  نمی پیوندیم،به این دلیــل  کنوانســیون 

گرفته ایــم. مــا بــا  کنوانســیون حقــوق زنــان، در منشــور حقــوق تکالیــف در نظــر  از 
چنیــن ادبیاتــی بــا جامعــه بین الملــل رو بــه رو می شــویم . آن هــا نیــز بــه مــا می گوینــد 
گــروه قبلــی شــما، در دور قبــل اجــاس  ــی  کــه حرف هــای شــما منطقــی اســت، ول
کنیــم  کــه بــا آن هــا دولتمــان را متقاعــد  می گفتنــد، بــه مــا راهکارهایــی یــاد بدهیــد 
کنوانســیون بپیونــدد. در واقــع بیــن ادبیــات مــا و عمــوم جامعــه جهانــی تقابــل  تــا بــه 
وجــود دارد. ایــن تشــتت ادبیــات در مواجهــه بــا جامعــه جهانــی، بازنمایــی بیرونــی 
نظــام اســامی در بحــث زنــان را بســیار تضعیــف می کنــد و ایــن عدم ثبــات یــک 
کلــی نظــام در حــوزه زنــان بایــد تدویــن  مشــکل جــدی اســت. شــاید سیاســت های 
کــه ایــن سیاســت یــک سیاســت زیربنایــی  شــود تــا تکلیــف همــه روشــن بشــود 
کنــد و درمــورد  اســت و نبایــد در دست به دست شــدن قــدرت بیــن جناح هــا تغییــر 
آن ســطحی نگری شــود، بلکــه بایــد بــا مســائل ایــن حــوزه، آرمانــی و عمیــق برخــورد 

گامــی بــه جلــو برداشــته شــود. کــرد تــا 
بحــث دیگــر، بحــث منابــع انســانی و اســتفاده صحیــح از آن هــا اســت. حضرت آقــا 
کــه نیــروی انســانی، هــم مهم تریــن ظرفیــت امیدبخــش  در بیانیــه اشــاره می کننــد 
کشــور اســت و هــم اینکــه از بیشــتر ایــن ظرفیــت اســتفاده نشــده اســت. مــن اعتقــاد 
کــه در حــوزه زنــان بیــش از دیگــر حوزه هــا از ایــن ظرفیــت اســتفاده نشــده اســت  دارم 
گــر مســائل و حساســیت های حــوزه زنــان را  کنیــم ا کــه مــا تصــور  و این گونــه نیســت 
یــم، زنــان مــا زنــان بهتــری می شــوند و بهتــر  بــه ســطح جامعــه و مباحــث تمدنــی نیاور
ــا نــگاه تمدنــی بــه زندگــی نمی نگــرد  کــه ب و بیشــتر بــه بچه هایشــان می رســند؛ زنــی 
کامــل در خانــه باشــد، مــادر و همســر نســل  کــه حتــی یــک شــبانه روز  و امــکان نــدارد 
کــه بتوانــد در آن جایــگاه قــرار بگیــرد؛  تمدن ســاز نخواهــد شــد؛ یعنــی امــکان نــدارد 
گاهــی و معرفــت را  گاهــی، ایــن خودآ ــد ایــن بصیــرت، ایــن بینــش، ایــن آ پــس بای
ــنتی  ــه س ــه جامع ک ــویم  ــع نش ــن قان ــه ای ــا ب ــری داد و تنه ــان تس ــه زن ــوم جامع در عم
مــادران دو نســل قبــل، نقــش خــود را بهتــر انجــام می دادنــد. ایــن بازخوانــی بایــد بــا 
ویژگی هــای نســل جدیــد و بــا همیــن شــرایط زندگــی تعریــف شــود؛ مثــا شــما در 
کــه بــا  داســتان ها و رمان هــای منتســب بــه ایــن ادبیــات و در فیلم هــای معــدود 
گل دار  چــادر  چــون  ســنتی  نمادهــای  هنــوز  می شــود،  ســاخته  این طرفــی  نــگاه 
کســی  کــه حتــی یــک پلــه جلــو نیامــده و بــه روز نشــده اســت.  مادربــزرگ را می بینیــد 
نمــاد طــراز نظــام اســامی را بــرای جوانــان، بــه روز تعریــف نکــرده اســت؛ چــون مثــا 
کننــد  کننــد، بیشــتر در جامعــه حضــور پیــدا  یــاد تحصیــل  گــر زنــان ز کــه ا می ترســیم 
کــه زندگــی زنانــه،  و ایــن تبدیــل بــه آســیب شــود؛درحالی که غافــل از آن هســتیم 
خصوصــا در دنیــای امــروز اقتضائاتــی جدیــد دارد و باالخــره امکانــات فنــاوری، 
کاهــش داده  کار فیزیکــی می گذاشــتند،  کــه بــرای  کارهــای ســنتی زنــان و زمانــی را 
یــادی دارنــد و دائــم حواسشــان را از جامعــه پــرت می کنیــم  و آن هــا اوقــات فراغــت ز
آن  و  می شــود  کم ارزش تــری  موضوعــات  صــرف  آن هــا  انــرژی  و  وقــت  قطعــا  کــه 
ــت  ــه اس ــر بچ ــاالی س ــم ب ــه دائ ک ــادری  ــد. م ــد ش ــوند، نخواهن ــد بش ــه بای ک ــادری  م
کامــا نامتعــادل و  و بــه او ایــراد  می گیــرد و درپــی اصــاح اوســت، یــک موجــود 
کــه  به هم ریختــه بار مــی آورد. ایــن مــادر چنــان بــر تک فرزنــدش متمرکــز می شــود 

چیــزی از او نمی مانــد.
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کــه از  - زمانــی: در خصــوص ســاختار بیانیــۀ گام دوم، دوســتان مســتحضر هســتید 
مقــام معّظــم رهبــری نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: »مــن بــرای تدویــن ایــن بیانیــه وقــت 
گذاشتم.« سخن رهبر انقاب بدین معناست که این بیانیه از اهمیت فوق العاده ای 
برخــوردار اســت به گونه ای کــه بــه نظــر بنــده سرنوشــت آینــدۀ ایــن انقــاب در گــرو تبییــن، 
ترویــج و اجــرای صحیــح ایــن بیانیــه اســت درواقــع حوزویــان، دانشــگاهیان و نخبــگان 
ــرای اجــرای هرچــه بهتــر آن  ــا برنامه ریــزی دقیــق راه را ب یــک جامعــه موظــف هســتند ب
فراهــم کننــد چــون ایــن قشــر از جامعــه ســهم زیــادی در تبییــن ، ترویــج و تحّقــق ایــن 

بیانیــه بــر عهــده دارنــد.
کــه فهرســتی از  در خصــوص نحــوه اجــرای بیانیــه پیشــنهاد مشــخص مــن ایــن اســت 
موضوعــات را کــه قابــل تصویــب بــه عنــوان پایان نامه باشــد اســتخراج کــرده و در اختیار 
کــرده و بــرای  کــه هرکــدام را دوســت دارنــد از آن هــا انتخــاب  دانشــجویان قــرار دهیــم 

تدویــن پایان نامــه اقــدام کننــد.
راهــکار دوم ارائــه آن به صــورت تحقیقــات درســی اســت،البته آقــای دکتــر مریجــی 
می تواننــد در ایــن خصــوص در دانشــکدۀ خودشــان بــه اســاتید اعــام کننــد و از آن هــا 
ــرم از  ــا ایــن موضوعــات در هــر ت بخواهنــد در تحقیقــات درســی خودشــان متناســب ب

ــه کننــد. دانشــجویان تحقیــق الزم را ارائ
تعــدادی از ایــن تحقیقــات اگــر اســاتید هــم کمــک کننــد تبدیــل بــه مقاالتــی بــرای 
ه هــا و فضــای فرهنگــی کشــور مــا می شــود. یعنــی دانشــگاه فرهنگیــان هــر مــاه باید 

ّ
مجل

کــه حاصــل تحقیقــات درســی دانشــجویان محتــرم  ــارۀ بیانیــۀ گام دوم، مقاالتــی  درب
ــه نوشــت و  ــوان یــک مقال ــه در ایــن خصــوص می ت ــه عنــوان نمون ــه بدهند.ب اســت ارائ
در آن انقــاب اســامی ایــران را بــا نهضت هــای اســامی گذشــتۀ تاریــخ ایــران مقایســه 
ــی نفــت چــه شــد، نهضــت 

ّ
کــرد. مثــًا ســال ۲4 چــه شــد، ۲۳ چــه شــد، نهضــت مل

کوچــک خــان جنگلــی چــه شــد تــا این کــه بــه نهضــت  مشــروطه چــه شــد، میــرزا 
ســربداران برســید. یا این که با نهضت های اســامی دیگر کشــورها مانند مصر مقایســه 
کنیــد. مثــًا تاکنــون چندیــن نهضــت در مصــر اّتفــاق افتــاده اســت یــا این کــه جریــان 
کــه می دانیــد  کــه اخیــرًا شــکل گرفــت چــرا نــاکام شــدند. همان طــور  بیــداری اســامی 
کــه نظــام پادشــاهی در مصــر  کــه در مصــر ایجــاد شــده بــود، زمانــی  نهضت هــای قبلــی 
را ســرنگون کردنــد و جمهــوری را بــه جایــش گذاشــتند،یک نهضــت اســامی بــود امــا 
بعــدًا یــک جریــان سوسیالیســم شــکل می گیــرد و به واســطه آن جمــال عبــد الّناصــر 
کــه ایــن امــر  یــک مرتبــه بــه یــک طــرف تفّکــر جریــان سوسیالیســتی هدایــت می شــود 
منجــر می شــود بــه اعــدام ســّید قطــب. پــس در ایــن خصــوص الزم اســت مقایســه شــود 
مصــری کــه بــه عنــوان قوی تریــن کشــور اســامی از نظــر علمــی  مطــرح اســت و بهتریــن و 

جامع تریــن اندیشــه های اســام سیاســی در آن جــا رقــم خــورده اســت از ظرفیت هــای 
زیــادی برخــوردار اســت بااین حــال توجــه بــه ناکامی هــای نهضت هــای اســامی مصــر 

در تاریــخ از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
بخــش بعــدی ترویــج اســت. بــرای ترویج مفاد بیانیه به گونه های مختلــف می تــوان اقدام 
کرد به عنوان نمونه مقاله نویســی و حضور در فضای مجازی یکی از این راهکارهاســت. 
پیشــنهاد دیگــر مــن در بخــش ترویــج، ایــن اســت کــه اســاتید و دانشــجویان متخّصــص 
به صــورت قدرتمنــد در حــوزۀ بیانیــۀ گام دوم و در موضوعــات متعــّدد در صداوســیما بــه 

عنــوان کارشــناس حضــور پیــدا کننــد و نســبت بــه توضیــح آن اقــدام کنند.
راهکارهای اجرای بیانیه گام دوم انقاب

اما مســئله ای که از هر دو مهم تر است،مســئلۀ اجرا اســت. در حوزه اجرا، به دو صورت 
کــه اجــرای آن در اختیــار طلبه هــا و  کــرد؛ نــوع اّول ســهم کارهایــی اســت  می تــوان اقــدام 
حوزویــان و دانشــجویان اســت ماننــد بخش هایــی کــه بــه عنــوان پژوهــش و دانــش قابــل 
ارائه هســتند. اما بخشــی که به عهدۀ ما نیســت، ما مجری آن نیســتیم، وزارت علوم و 
دانشــگاه های دیگــر مجــری آن هســتند، البته نســبت بــه آن ها نباید بی تفاوت باشــیم. 
و در ایــن خصــوص آنچــه از دســت مــا برمی آیــد، تهّیــۀ پیشــنهاد هایی بــرای ســایر 
دســتگاه ها اســت تــا این کــه در اجــرای آن موفــق باشــند. به عنــوان نمونه اجــرای اقتصاد 
مقاومتــی بــه عهــدۀ مــا نیســت چراکــه مربــوط بــه ســایر دســتگاه های دولتــی اســت 
بااین حــال ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آیــا حوزه هــای علمّیــه، یــا دانشــگاه باقرالعلــوم 
کید  هیــچ ســهمی در تبییــن اقتصــاد مقاومتی کــه در بخش اقتصاد این بیانیۀ بــه آن تأ
ــه  ــا این ک ــند! ی ــته باش ــه داش ــن زمین ــه ای در ای ــچ برنام ــد هی ــد و نبای ــت ندارن ــده اس ش
ــز اســت  ــا جای ــه نحــو مطلــوب آن را اجــرا کننــد آی وزارتخانه هــای مربوطــه نتوانســتند ب
کــه مــا ســکوت کنیــم؟! ظاهــرًا چنیــن نیســت،چونکه مــا در بخــش اقتصــاد مقاومتــی 
کــه نبایــد آن را نادیــده گرفــت. پــس بنابرایــن در  از ظرفیت هــای بالقــوه ای برخورداریــم 
کــه در اختیــار مــا اســت و مــا  بخــش اجــرا مــا دو ســهم می توانیــم داشــته باشــیم، برخــی 
بایــد انجــام بدهیــم و بعضی هایــش هــم در اختیــار نهادهــای دیگــر اســت. ایــن نســبت 

کــرده بــودم. کــه مــا داریــم. مــن مطالبــی را یادداشــت  ــی اســت 
ّ
کل بــه رســالت 

پارســانیا: از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، انقــاب اســامی ایــران یــک انقــاب فرهنگــی 
و تمّدنــی اســت چراکــه انقــاب یــک نقطــۀ عطفــی را در تاریــخ معاصــر بشــری ایجــاد 
کــرده اســت. هم چنیــن قطب هــای جهانی جغرافیای انســانی و سیاســی را عــوض کرد 
و جهــان دوقطبــی را بــه چالــش کشــاند. انقــاب اســامی ایــران در ابتــدا بــا آمــدن خــود 
کــرد و بعــد از این کــه یکــی از ایــن قطب هــا مضمحــل  یــک جهــان ســه قطبی را ایجــاد 
شــد اســام بــه عنــوان قطــب دوم جهانــی و مبــدأ مختصــات بــرای ترســیم جغرافیــای 

فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی بــه دنیــا معرفــی شــد.
امــروزه دیگــری جهــان غــرب و جهــان مــدرن، جهــان اســام اســت. البّتــه در ایــن رقابت 
آن هــا ســعی می کننــد در حوزه هــای مختلــف فرهنگی،تاریخــی و... خــود صــورت ایــن 
ــال  ــد. بااین ح ــری را بگیرن ــن دیگ ــوذ ای ــوی نف ــه جل ــد به نحوی ک ــیم کنن ــری را ترس دیگ
ایــن نظــام پویــا و مرزهایــش درون فرهنــگ و زندگــی مــردم اســت. امــروزه اســام دیــن دوم 

چالش ها و ظرفیت های حوزه در تحقق بیانیه گام دوم انقالب
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کشــورهای اروپایــی اســت. بــا ایــن خصوصیــت که دین زنــده و پر تحــّرک اســت. امروزه 
رســانه بــه صورتــی خــاص خیلــی از مرزهــا و تکنولــوژی ارتباطــی رادر هــم ریختــه اســت. 
هــم آن  هــا این جــا حضــور دارنــد و هــم مــا آن جــا حضــور داریم. تنهــا یک فرصت بــرای ما 
نیســت، یــک فرصــت بــرای آن طــرف هــم اســت. نگاه کــردن به این که انقاب اســامی 
ایرانــی یــک انقــاب فرهنگــی و تمّدنــی اســت، نکتۀ مهمی برای تحلیــل یک واقعیت 
عینــی اســت. درواقــع انقــاب تدویــن واقعیــت تکوینــی زندگــی امــروزی بشــری اســت. 
خیــزش مجــّدد ایــن انقــاب درواقــع نقطــۀ عطفــی اســت از بیــن همــۀ فرهنگ هــا و 
تمّدن هــای مضمحــل شــده و تحلیــل رفتــه ای کــه جهــان غــرب تمــام این ها را تســهیل 
کرده اســت. همان طور که مســتحضر هســتید جهان دوقطبی قبل از انقاب اســامی 
ایــران، واقعــًا جهــان دوقطبــی نبــود، اّمــا جهــان دوقطبــی امــروز واقعــًا دو قطــب فرهنگــی 
و تمّدنــی اســت. البتــه قبــل از این کــه مــا ایــن حرف هــا را مطــرح کنیــم ۰۲ ســال پیــش، 
یعنــی در حــدود ۰۲ ســالگی انقــاب، غربی هــا و یــا ســازمان ملــل آغــاز هــزارۀ ســوم را بــه 
بحــث فرهنگ هــا و تمّدن هــا اختصــاص دادنــد و قبــل از آن تئــوری برخــورد تمّدن هــا را 
هانتینگتــون بــه عنــوان یــک تئوری پرداز رســمی آمریکایی و با اســتفاده از ظرفیت های 
کادمیــک غربــی تئوریــزه و مطــرح کــرد. البتــه قبــل از تئــوری  کادمیــک و رســمی نظــام آ آ
هانتینگتــون و بعــد از این کــه غربی هــاو آمریکایی هــا فکــر می کردنــد بــا فروپاشــی بلــوک 
شــرق نظــم نویــن جهانــی دیگــر مســتقر شــده اســت و تاریــخ به پایانۀ خود رســیده اســت 
تافلــر تئــوری خــود را مطــرح کــرد. اگــر تئــوری او را بخوانیــد متوجــه می شــوید کــه او از چــه 
کــرد و چــه کســانی امکاناتــش را بــه او دادنــد تــا ایــن تئــوری را  ظرفیت هایــی اســتفاده 
ارائــه دهــد. او یــک تئــوری پــرداز بــرای رســمیت بخشــیدن بــه چیزی بــود که از نظــر آن ها 
تحّقــق یافتــه بــود. اّمــا درواقعمســئلهاین گونه نبــود چراکــه آن هــا ابتــدا خیــزش فرهنگــی 
و تمّدنــی انقــاب را احســاس نمی کردنــد. ایــن یــک حرکــت تمّدنــی و فرهنگــی بــود و 

کانــون خیزشــاینحرکت نیــز حوزه هــای علمّیــه بودند.
ت محدثۀ انقاب اسامی ایران

ّ
حوزه؛ عل

ــت محدثــۀ انقــاب اســامی ایــران کــه نقــش مهمــی در بقــا و تــداوم 
ّ
حــوزه بــه عنــوان عل

آن نیــز دارد تــا حــد زیــادی بــا نقــش حســاس و کلیــدی خــود توانســته اســت کشــور را در 
مقابــل آســیب های بیگانــگان حفــظ کنــد. همان طور که می دانید آســیبی کــه در صد 
ســال اخیــر جهــان غــرب بــه جهــان اســام وارد کــرده بــود و به بقّیۀ فرهنگ هــا و تمّدن ها 
نیــز ســرایت کــرددر ایــران موجــب شــد حوزه هــای نظــام تعلیــم و تربیت تاریخــی منزوی 
کــه در حاشــیۀ  و ســپس حــذف شــود و به جــای آن نظــام تربیتــی و علمــی جدیــد 
نیازهــای کشــورهای غربــی ســازمان دهی و برنامه ریزی  شــده بــود جایگزیــن نظــام قبلــی 
کــه چــه می شــدیم یــک بحــث دیگــری  شــد. البتــه اگــر غــرب نیامــده بــود ایــن پرســش 
اســت. امــا بــا ظهــور انقــاب اســامی ایــران و ظرفیتی کــه این انقاب از اســام داشــت، 
قــدرت سیاســی حاکــم کــه حــدود ۰7 ســال نهادســازی شــده بــود به یک بارهفروریخت 

و ســازمان های جدیــد بــا بهره گیــری از الگــوی اســام ایجــاد شــدند.
امــادر ایــن چهــل ســال چگونــه انقــاب به ترمیــم نهادهــای مربوط بــه خــودش پرداخت 
و دوام آورد بایــد عــرض کنــم کــه انقــاب اســامی ایــران بــه عنــوان یــک حرکت فرهنگی 
و تمّدنــی، نــه بــه عنــوان یــک آرمــان بایــد تئوری هــای مربــوط بــه خــود را، از ایــن خیــزش 
شــروع کنــد و بــه شــفاف کــردن و پخــش و توســعه آن بپــردازد. البتــه تحلیــل ایــن پدیــده 

بــدون یــک نــگاه جهانــی اصــًا ممکــن نیســت چراکــه اصــواًل مصائــب و نقــاط قّوتــی 
دارد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

کسی که بخواهد انقاب اسامی ایران را در چارچوب مرزهای ایران و کشمکش های 
داخلــی درون خــود ایــران ببینــد، اصــًا جــواب نمی دهــد چراکــه مــا در ایــران با طیف ها 
گروه هــا و جناح بندی هانیزبــدون یــک  گروه هــای مختلفــی روبــرو هســتیم و ایــن  و 
نــگاه جهانــی تعّیــن پیــدا نمی کننــد. درواقــع بــدون ایــن ارتباطــات و بازنمایــی کــه ایــن 
کــه بــا  گروه هــا نســبت بــه مســائل ســطح جهانــی و بــدون فّعالّیــت و احســاس رقابتــی 
قدرت هــای جهانــی می کننــد شناســایی آنــان امکان پذیــر نیســت. بــرای ایــن کار بایــد 
تأملــی در نظریه هــای اجتماعــی موجــود داشــته باشــیم؛ برخــی از ایــن نظریه هــا عوامــل 
اقتصــادی، سیاســی، نظامــی یــا فرهنگــی و اجتماعــی را برجســته می کننــد. مثــًا 

رویکردهــای کاســیک مارکسیســتی کــه نســبت بــه اقتصــاد وجــود دارد،
یــک ســری نظریه هــا معتقــد هســتند کــه مســائل یــک منطقــه بــدون ارتباطــات جهانــی 
قابــل تحلیــل نیســت و اگــر یــک جاهایــی قابــل تحلیــل باشــد بــدون شــک پدیــده ای 
مثــل انقــاب اســامی ایــران در آن دخیــل نیســت. حاال چگونه تحلیل شــود در ســطح 
مناســبات سیاســی جهانی می توان آن را تحلیل کرد؛ مانند آنچه والر اشــتاین در یک 
کنــم اگــر ایــن پدیــده ماهیــت فرهنگــی- تمّدنــی  ابعــاد جهانــی می بینــد. بایــد عــرض 

داشــته باشــد، عنصــر مقــّوم آن عنصــر فرهنگــی آن اســت.
ظرفیت های انقاب اسامی

ــق بــه جهــان اســام 
ّ
ظرفیت هــای ایــن انقــاب گرچــه از ایــران برخاســت، اّمــا متعل

کــه دارد توانســت چهــار  اســت. البّتــه تشــّیع در این جــا بــا عقبــۀ نظــری وخصوصّیاتــی 
کــه نقطــه قوتــی بــرای نظــام محســوب می شــود. از طــرف دیگــر  کنــد  دهــه تــداوم پیــدا 
ــه دار و  کــه یــک خصوصیــت جاذب ارزش هــا و آرمان هــای فرهنگــی و تمّدنــی  انقــاب 
انســانی و فطــری بــرای بشــریت امــروز بــه ارمغــان دارد، در رقابــت بــا ارزش هــای رقیــب 
کــه بــرای تصــّرف  فرهنگــی و تمّدنــی، نقطــۀ قّوتــی مضاعــف محســوب می شــود 
ســنگرهای کلیــدی جهــان، در ابعــاد ارزشــی، معنــوی، معرفتــی نقــش بســزایی دارد.

امــا اگــر نگاهــی بــه تاریــخ حکومت هــا در مبــارزه بــا هویــت فرهنگــی یک جامعه داشــته 
کــه بــا زور داخلــی بــه وجــود نیامــد بلکــه  باشــیم، حکومــت پهلــوی تنهــا قدرتــی اســت 
کــه از چنــد قــرن قبــل در ایــران حضــور داشــت و بیــن خــود  ناشــی از شــبکه قدرتــی بــود 
قــدرت را جابه جــا می کردنــد. ایــن شــبکه قــدرت نقش مهمی بــرای از بین بــردن هویت 
فرهنگــی یــک ملــت داشــتند ودر زمــان بــه حکومــت رســیدن رضاخــان نیــز به صــورت 
کــرد. درواقــع قــدرت رضاخــان بــه خاطــر جایــگاه جغرافیایــش  عینــی و ملمــوس ظهــور 
ــه قــدرت برســاند  کــه او را ب نبــود بلکــه حکومتــی ماننــد انگلســتان تصمیــم می گیــرد 
بــرای از بیــن بــردن ریشــه های قــدرت تاریخــی درون ایــران، تــا زمینــۀ هــر نــوع قــدرت و هــر 
کــه می توانــد درون خــودش قدرتــی را ایجــاد کنــد ماننــد حوزه هــا گرفتــه  نــوع فرهنگــی را 
شــود. البتــه مبــارزه بــا فرهنگــی کــه در متــن خــودش زمینــه حضــور در قــدرت را می دیــد 
ــه  ک ــد  ــام ش ــی انج ــی داخل ــدرت سیاس ــه ق ــم از ناحی ــاه و آن ه ــان نادرش ــار در زم یک ب
کــه  نتیجــه آن خشــکاندن ریشــه اقتصــادی ایــن فرهنــگ یعنــی وقــف بــود. همان طــور 
می دانیدحوزه هــا برمــدار وقــف ســازمان یافتنــد، پــس مبــارزه بــا ایــن نهــاد و حــذف آن 
ــه عنــوان یــک  ــرآورد و ب ــاره ســر ب کــه تشــیع و آموزه هــای آن نتوانــد دوب موجــب می شــود 
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کــه قــدرت اروپایــی بــه عنــوان رقیــب  قــدرت رقیــب حضــور یابــد. امــا در دوران جدیــد 
حوزه هــای علمیــه مطــرح می شــود تشــیع با اســتفاده از ظرفیت انقابــی و میراث عقلی 
کــه یکــی از نقــاط قــوت آن محســوب  کنــار حــوزه متمرکــز شــود  چنــد هزارســاله خــود در 

می شــود.
کــه رقــم زده بــود،  کــه در ایــن مواجهــه، عالــم جدیــدی را  انقــاب اســامی ایــران نیــز 
اّمــا  از دل حــوزه برخاســت،  انقــاب  بــه وجــود آورد.  بــرای حــوزه  را  نویــن  نیازهــای 
به یک بــاره بــا پرســش ها و نیازهــای نوینــی در درون خــود ایــران، در ســطح جهــان اســام 
بلکــه در ســطح جامعــۀ بشــری درهایــی را گشــود. بــه نظــر می رســد کــه ایــن ولیــدۀ فّعــال 
کــه می توانســت  شــدن میــراث معرفتــی جهــان اســام یعنــی حــوزه یــک نتیجــه ای بــود 
در نخســتین گام آن والــد خــود را نابــود کنــد. یعنــی نیروهــای انســانی به یک بــاره در قبال 
مجموعــۀ عظیمــی از نیازهــای جامعــه در ســطح مدیریــت اجتماعــی حضــور بــه هــم 

برســانند و هــم بایــد پاســخگوی پرســش های جدیــدی باشــند.
کــه امپراتــوری عثمانــی  شــما اگــر بــه تاریــخ عــراق نگاهــی بیندازیــد می بینیــد وقتــی 
مضمحل می شــود انگلســتان در عراق مســلط می شــود، در این دوران یک مرجع شــیعی 
تمــام افتخــارش ایــن اســت کــه وقتی این نماینده دولت انگلســتان وارد مجلس می شــود 
مجلــس را به گونــه ای ترتیــب دهــد کــه جلــوی پــای وی نایســتد، ایــن رفتــار بــه عنــوان یــک 
کارگــزار دولــت حاکــم نهایــت شــأنی اســت کــه یــک مرجــع شــیعی می تواند داشــته باشــد، 
ــه مســئولیت اجتماعــی  البتــه منظــور مــن از بیــان ایــن مطلــب ایــن اســت کــه این هــا ن
داشــتند، نه در آن ســطح ها حضور جّدی داشــتند و نه میدان این طور مســائل بود. اما در 
انقــاب اســامی مرجعــی ماننــد امام به مثابــه یک واقعیت تاریخــی می گوید آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند! خب این سخن جسارت و شجاعت عظیمی را به دنبال دارد، 

هم چنیــن نیازهایــی را می طلبــد کــه حــوزه بایــد پاســخگو باشــد.
بــه نظــر مــن واقعــًا دوام حــوزه در چهــار دهــۀ بعــد از انقــاب بــه نظــرم بــه معجــزه شــبیه تر 
کــه این هــا را  کــه حوزویــان در ایــن مقطــع کردنــد بــا آســیب هایی  اســت و کارهایــی 
کــه آمــد و می آیــد خیلــی عقــب اســت، اّمــا در  تهدیــد می کــرد، در قبــال انبــوه نیازهایــی 
کــه در دهه هــا و ســده های قبــل می شــود قابــل مقایســه نیســت؛ بــرای  قبــال کارهایــی 
کــه ایــن قشــر از  نمونــه حضــور طــاب در عرصــه جنــگ تحمیلــی بــا تمــام مشــکاتی 

جامعــه بــا آن برخــوردار هســتند، در نــوع خــود بی نظیــر و قابــل توجــه اســت.
مدل جدیدی از آسیب ها ما را تهدید می کند

کــه امــروزه بــا آن مواجــه هســتیم بــا نــوع  کــه مســتحضر هســتید نــوع مســائلی  همان طــور 
مســائل قبــل از انقــاب یــا دهــۀ اّول انقــاب یکی نیســت تا این که مقایســه ای بیــن آن ها 
داشــته باشــیم. قبــل از انقــاب مســائل حوزه هــای مــا در معــرض این گونــه پرســش ها یــا 
نیازهــا و توّقعــات نبــود و همین کــه در معــرض توّقعــات جدیــدی قــرار گرفتیــم و مــدل 
کــه راه زیــادی را طــی  جدیــدی از آســیب ها مــا را تهدیــد می کنــد، نشــانۀ ایــن اســت 

گیــرد. کــه بایــد مــورد توّجــه قــرار  کرده ایــم 
اقتضای هر مقطعی مســائل مربوط به خودش اســت. کســانی که در نســل قبل زندگی 
می کردنــد بــا زحمتــی کــه متحمــل شــدند توانســتند از برخــی از مشــکات عبــور کننــد، 
مــا هــم در موقعیــت خودمــان باید زحمت خودمان بکشــیم تــا از این مقطع عبور کنیم. 
مشــکاتی کــه در زمــان حضــرت امــام بود بســیار حســاس بــود به گونه ای کــه یک خطای 

حادثــه وتصمیم گیــری ممکــن بــود همــه چیــز را از بین ببرد. البتــه اآلن هم خیلی چیزها 
ــه اســت. منتهــا نــوع، ســطح و محــدوده  آن فــرق می کنــد، لــذا این کــه شــما  همین گون
بیــان می کنیــد ســرمایۀ اجتماعــی مثــًا چــه شــد، اصــًا وضعیــت اســام و مســلمانان 
امــروز و مسائلشــان بــا مســائل آن موقــع قابل قیاس نیســت ، البّتــه در این حــوزه ابزارهای 
گیــرد.  کــه بایــد مــورد توجــه قــرار  جدیــدی بــه وجــود آمــده اســت و دارد بــه وجــود می آیــد 
کــه در مّکــه و مدینــه اســت یــا علــّی بــن  بــه عنــوان نمونــه مثــًا پیامبــر)ص( در دورانــی 
أبی طالــب؟ع؟ در آن موقعــی کــه بعــد از رحلــت رســول خــدا اوج زمــان غربــت اســت تــا 
آن وقتــی کــه خلیفۀ مســلمین اســت مســائلی کــه ایجاد می شــود فرق می کنــد. من فکر 
می کنــم مــا اآلن دریــک چنیــن شــرایطی هســتیم. بــه عنــوان نمونــه حوادثی کــه امــروزه در 
تهــران گذشــت جــدای از آنچــه در لبنــان و مصــر گذشــت، نیســت چراکــه دشــمن بــا 

یــک برنامه ریــزی منســجم آن را رهبــری کــرده اســت.
-  به هرحــال هــر مرحلــه ای آفت هــای مربــوط بــه خــودش را هــم دارد، اّمــا نقــاط قــّوت آن را 
نباید نادیده گرفت به عنوان نمونه وقتی که پیامبر سال هشتم و نهم در مدینه بود دارای 
وضعیــت بهتــری بــود یــا این کــه بیســت ســال قبــل در مکــه زندگــی می کــرد؟ همان طــور که 
در سوره توبه آمده است پیامبر در مدینه با منافقین روبرو بود و آن ها نیز زیر پوشش اسام 
بــه فعالیــت خرابکارانــه خــود ادامــه می دادنــد، درواقــع ایــن قــدرت و اقتــدار غلبــۀ اســام در 

عرصــۀ فرهنــگ اســت کــه دشــمن باید زیــر پوشــش این هــا کار کند.
در جهــان امــروز نیــز صحنــۀ بــازی آمریــکا و بلــوک غــرب یــک صحنــۀ جدیــدی اســت. 
صحنــۀ قبــل ذیل پوشــش مفاهیم دینــی و در قالب داعش در مقابل اســام ایســتادند. 
اّمــا اآلن ذیــل پوشــش NGOهــا و حرکت هــای مردمــی توطئــه می کننــد. ایــن یــک 
صحنــه  و معرکــۀ جدیــدی اســت. البّتــه متناســب بــا ایــن معرکــه مــا برنامه ریزی هــای 
کــه انقــاب،  مربــوط بــه خودمــان را داشــته باشــیم. اّمــا در خصــوص ایــن مطلــب 
توانســت نظــام سیاســی را در عقــب رانــدن ایــن حرکــت تمّدنــی و فرهنگــی بــه هــم بزند. 
کــه اصــًا تحلیــل  کــه مشــکل گروهمخالــف داخلی مــان ایــن اســت  کنــم  بایــد عــرض 
تمّدنــی از حرکــت ندارنــد. یعنــی نوعًا فن ســاالرهای ما بدین شــکل هســتند که توســعه 
را در چهارچــوب مفاهیــم مــدرن می بیننــد، و اصًا در سیاســت خارجــی آن ها توّجه به 

اّمــت اســامی هیــچ اولویتــی وجــود نــدارد.
کــه ســهم  کنــم  در خصــوص اســتفاده از طــاب در امــر آمــوزش و پــرورش بایــد عــرض 
گیــرد. حــاال به هرحــال اگــر ایــن یــک سیاســت  حــوزه در ایــن امــر بایــد مــورد توجــه قــرار 
کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ایــن را تصویــب می کنــد و ایــن اســاس نامه  اســت 
بــه عنــوان یــک سیاســت آموزشــی در حــوزۀ آمــوزش شــروع می شــود و رؤســای ســه قــّوه 
در آن جــا حضــور دارنــد، بایــد ســازمان برنامــه، و بخش هــای دیگــر، همــه در ذیــل ایــن 
سیاســت بســیج شــوند و بودجــۀ آمــوزش عالــی بــر اســاس ایــن سیاســت بســته شــود. 
هم چنیــن آمــوزش عالــی حــق نــدارد کــه ســهمیه ها را بــرای ســایر دانشــگاه ها قــرار دهــد. 
البتــه مشــکاتی نیزدراینجــا وجــود دارد بــه عنــوان نمونــه مطــرح شــده اســت چنانچــه 
دانشــگاه فرهنگیــان نمی توانــد خــودش نیــروی متخصــص دینــی تربیــت کنــد، بایــد از 
دانشــگاه ها یــا حــوزه تأمیــن کنــد، ولــی بااین حال هنــوز در حــوزه برنامه ریــزی الزم در این 
زمینــه انجــام نشــده اســت و تعامــل الزم بین حــوزه و آموزش و پرورش به ســطح مطلوب 

خــود نرســیده اســت.
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ــرای تحقــق تمــدن نویــن اســامی  گام دوم منشــور و چارچوبــی ب کانــی: بیانیــه  - زا
ــا تمــدن  اســت. در اهــداف بیانیــه جامعــه اســامی بایــد بــرای جهــان الگــو شــود ت
اســامی شــکل بگیــرد. ســه عامــل پیــروزی و اســتمرار انقــاب اســامی ایــران، 
اســام، رهبــری و مــردم هســتند. هم چنیــن مقــام معظــم رهبــری ســیر تکاملــی 
انقــاب اســامی را پنــج دوره انقــاب اســامی، نظــام اســامی، دولــت اســامی، 
فراهــم  را  ظهــور  مقدمــات  کــه  کردنــد  بیــان  اســامی  تمــدن  و  اســامی  جامعــه 
کاوش و  کاربــردی بــا  گام اول اســتخراج نظریــات بنیــادی و  کــرد. پــس  خواهنــد 
گوهــر دیــن نمایــان شــود. اســتخراج ایــن بنیــان بــا حــوزه اســت،  اجتهــاد اســت تــا 
از حــوزه  یکــرد فقهــی، فراتــر  بــا رو کــه اسام شــناس اســت و می توانــد  کســی  بــا 
بــرود و  کمیتــی پیــش  بــرای دولت ســازی و جامعه ســازی و یــک فقــه حا فــردی 
کــه در عرصه هــای اجتماعــی پاســخ گوی بشــر باشــد.  نظامــی را تشــکیل دهــد 
حــوزه  یــاری  بــه  کاربــردی  حوزه هــای  در  دانشــگاه  حــوزه،  نظریه ســازی  از  پــس 
گام دوم بــا تلفیــق ظرفیت هــای حــوزه و دانشــگاه امکانــی  می آیــد؛ در حقیقــت، 
کاربــردی فراهــم می کنــد. براســاس نظریــات  را بــرای اســتخراج نظریــات بنیــادی و 
ــی، نظام ســازی نویــن در عرصه هــای مختلــف رســانه، اقتصــاد،  ــردی و بنیان کارب
کــه سلســله نظام هــای جدیــدی را در  فرهنــگ، اجتمــاع و خانــواده ایجــاد می شــود 
گرفتــه شــده  کــه از دیــن و ظرفیت هــای دیــن  جامعــه شــکل می دهــد؛ نظام هایــی 
کشــور اســت. حــوزه و دانشــگاه  گام ســوم، تحــول در عرصــه قانون گــذاری  اســت. 
ــد بکوشــند قوانیــن برخاســته از ارزش هــای دینــی  گام دوم بای ــرای تحقــق بیانیــه  ب
گام  گام پنجــم تأمیــن ســاختارها،  گام چهــارم ساختارهاســت.  اســتخراج شــود. 
گام هفتــم برنامه هاســت. پــس از ایــن هفــت  یه هــا و آیین نامه هــا و  ششــم بحــث رو
ــه بدهــد.  ــی ارائ ــد خدمات ــا بتوان ــد چارچــوب دولــت اســامی ایجــاد شــود ت گام بای
کارگــزار بــا رهبــری جامعــه و مــردم نســبتی  گــر ایــن اتفاق هــا رخ داد و نســبت ایــن  ا
منطقــی بــود؛ به طوری کــه در جهــت باورمنــدی بــه تحقــق مردم ســاالری دینــی و 
کــرد و مســیر هفت گانــه را طــی نمــود،  تبعیــت از رهبــری حرکــت خــودش را تنظیــم 

دولــت اســامی محقــق می شــود.

تحقق جامعه الگو، هدف دوم بیانیه
هــدف دوم بیانیــه، تحقــق جامعــه الگــو و اســامی اســت. جامعــه اســامی پــس از 
دولــت اســامی شــکل  می گیــرد؛ البتــه می تــوان همــراه بــا مرحلــه قبلــی ایــن مرحلــه 
گــر بخواهــد مرحلــه بعــد موفــق بشــود،  را نیــز داشــت و هم زمــان پیــش رفــت، امــا ا
بایــد مرحلــه قبــل خــودش را بــه عنــوان مقــوم و شــروع کننده و لوکوموتیــو داشــته 

کنشــگران  باشــد. جامعــه اســامی )نظــام امــت و امامــت( نســبتش بــا مســئوالن و 
و دولتمــردان یــک نســبت مشــخص و معینــی اســت، در خصــوص مــردم هــم ایــن 
کنــد. مردم ســاالری جامعــه  پیوســتگی بایــد در جامعــه نقــش ببنــدد و ایفــای نقــش 
اســامی بایــد نمــود عینــی داشــته باشــد، وقتــی صحبــت از مردم ســاالری می شــود، 
کــه عینیــت یافتــه و متجلــی شــده اســت. در این  سلســله ای از حقــوق مــردم اســت 
ــد؛  ــز را می دانن ــه چی ــردم هم ــه م ک ــه  ــود؛ به طوری ک ــفاف می ش ــه ش ــورت، جامع ص
کننــد. آن هــا در همــه امــور جامعــه مشــارکت  کــه سوء  اســتفاده  مگــر آن چیــزی 
کار را بــه خودشــان ســپرد.  می کننــد؛ در واقــع، بــرای مردمی شــدن اقتصــاد بایــد 
ــز یــک دولــت چابــک، فکــور، پاســخ گو و شــفاف اســت،  دولــت نظــام اســامی نی
ــا توانمنــد  کننــد ت ــد مــردم را تقویــت  ــه یــک دولــت تنبــل مصرف کننــده. پــس بای ن
شــوند. در مردم ســاالری دینــی حــق انتخــاب مــردم تبدیــل بــه قــدرت انتخــاب 
گــر فــردی صــد تومــان پــول در جیــب داشــته باشــد، میــان   می شــود؛ بــرای مثــال، ا
یســت تومانــی، پانصــد تومانــی و هــزار تومانــی فقــط حــق  کاالی صــد تومانــی، دو

ــدارد. انتخــاب دارد و قدرتــی ن
حــق  ایــن  دینــی  مردم ســاالری  جامعــه  در  اســت.  نظــارت  حــق  بعــدی  بحــث 
نظــارت پذیرفتــه شــده اســت. مــردم بایــد بــر همــه امــور نظــارت داشــته باشــند، 
در  یعنــی  اســت؛  بازخواســت  حــق  آن،  از  بی واســطه.پس  چــه  و  باواســطه  چــه 
مــردم ســاالری دینــی مــردم مســئوالن را بازخواســت می کننــد. بــه آن هــا امــر و نهــی 
می کننــد. در برابرشــان می ایســتند و حرفشــان را می زننــد. مســئوالن هــم حــرف 

و می پذیرنــد. گــوش می دهنــد  را  آن هــا 
ابعــاد جامعــه دینــی اســت؛ یعنــی در جامعــه  از دیگــر  ســبک زندگــی اســامی 
اســامی روابــط و نــوع زندگــی مبتنــی بــر ظرفیت هــای دینــی و اعتقــادی اســت؛ در 

واقــع، ســبک زندگــی اســامی ســبب تحقــق تمــدن اســامی می شــود.

کارخانه آدم سازی در خدمت اهداف عالی بیانیه باشد دانشگاه به مثابه 
ــت  ــه مل ک ــت  ــی اس ــدرت و عزت ــت و ق گام دوم قابلی ــه  ــوزی در بیانی ــم و علم آم عل
کــرد. پــس دانشــگاه را نیــز بایــد در خدمــت ایــن  و فــرد را قدرتمنــد و عزیــز خواهــد 
انسان ســازی  کارخانــه  یــک  دانشــگاه  داد.  قــرار  گام دوم  بیانیــه  اهــداف عالــی 

کارآمــد جامعــه اســت. ی  کــه مســئول تربیتنیــرو اســت 

چهار نگرش برای دانشگاه
کــه در  یکــرد متفــاوت را می تــوان دربــاره دانشــگاه داشــت  -هاشــمیان: چهــار رو

چالش ها و ظرفیت های دانشگاه در گام دوم

کنندگان :   ارائه 
کانی دکتر علیرضا زا

حجت االسالم والمسلمین دکتر سید محمدحسین هاشمیان



63

یکــرد  یکــرد اول نزدیــک باشــد. چهــار رو حــال حاضــر شــاید کشــور ایــران بیشــتر بــه رو
عبارتنــد از:

1. دانشگاه به مثابه اداره noitartsinimda((؛
۲. دانشگاه به مثابه  سازمان noitazinagro((؛

۳. دانشگاه به مثابه نهاد )noitutitsni(؛
4. دانشگاه به مثابه تمدن ساز فرانهاد.

کارکــردی بــه دانشــگاه می بخشــد و از عناصــر مقــوم دانشــگاه  هــر یــک از این هــا 
اســت؛ عناصــر مقــوم دانشــگاه، یعنــی اســتاد، دانشــجو، رشــته ها، هــدف و فلســفه 
یکــرد بــا نــگاه خاصــی بــه این هــا می نگــرد. وقتــی  وجــودی. هــر یــک از چهــار رو
کارمنــدان و تمــام ارکان و عناصــر خــود را بــا  دانشــگاه اداره شــد، اســتاد، دانشــجو، 
ــوب  ــک چارچ ــری در ی ــود؛ تفک ــم می ش ک ــر اداری حا ــد. تفک ــگ می کنن آن هماهن
کــه برخــی بروکراتیــک اســت.  یه هایــی وضــع می شــود  یخــی. رو روزمــره و شــاید تار
کــه اداره ای بــه نــام دانشــگاه داشــته  یکــرد را ایجــاد می کنــد  پــول نفــت ایــن رو
باشــیم. در ایــن صــورت، هیــأت علمــی حقــوق ویــژه ای می گیــرد. دانشــجویان نیــز 

کار شــوند. ــازار  کــه بتواننــد وارد ب فــارغ از مهــارت و دانــش بایــد مدرکــی بگیرنــد 
یکــرد دوم(، دانشــگاه بــه مثابــه ســازمان اســت. پــس در  یکــرد ســازمانی )رو در رو
تأمیــن  را  مالــی  منابــع  خــودش  اســت  درصــدد  اقتصــادی  تفکــر  یکــرد،  رو ایــن 
کنــد و بــه بودجــه دولتــی وابســته نیســت؛ در واقــع، دانشــگاه ســراغ رشــته های 
یکــرد تربیــت  کنــار می زنــد. هــدف در ایــن رو کاربــردی مــی رود و مدرک گرایــی را 
یکــرد نهــادی  کار اســت. رو ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ی بامهــارت و سرشــار از علــم ب نیــرو
کنــار تفکــر  کــه در آن، پاســخ گویی اجتماعــی در  یکــردی  یکــرد اســت؛ رو ســومین رو
و  مــردم  جامعــه ،  بــه  پاســخ گویی  درصــدد  هم چنیــن  می گیــرد.  قــرار  اقتصــادی 

کمیــت اســت. حتــی حا
یکــرد چهــارم دانشــگاه بایــد خــودش جامعه ســاز و دولت ســاز شــود. در ایــن  در رو
یکــرد، دانشــگاه تمدن ســاز اســت. مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم بــر ایــن  رو
کیــد دارنــد. بــرای رســیدن بــه چنیــن جایگاهــی بایــد آسیب شناســی  یکــرد تأ رو

کــرد. ــه تمدن ســازی توجــه  کــرد و در نظــام طبقه بنــدی ب
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اســت.  آمــده  دوم  گام  بیانیــه  در  جهــادی  مدیریــت  الگــوی  پیروزمنــد:  دکتــر 
آرمان گرایــی و واقع بینــی نیــز در بیانیــه بــا هــم جمــع شــده اســت. بــه عبارتــی، رهبــری 
مــوارد متضــادی مثــل آرمان گرایــی و واقع بینــی، تــوکل و تفکــر، آسیب شناســی و 
ــت؛  ــائل اس ــل مس ــد در تحلی ــبکی جدی ــه س ک ــد  کردن ــع  ــم جم ــا ه ــی را ب امیدآفرین
گام دوم ســندی قــوی و عصــاره دانــش و  گذشــته و راهبــرد آینــده. بیانیــه  نگاهــی بــه 
کــز  تجربــه ایشــان در رهبــری انقــاب اســت؛ از ایــن رو، مهــم اســت. دربــاره رابطــه مرا
فرهنگــی بــا بیانیــه گفتــه می شــود بخشــی از بیانیــه بــه طور مســتقیم فرهنگی اســت. 
پــس جهت گیــری فرهنگــی، چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم بایــد بــه  گونــه ای باشــد 
کــه تمــدن نویــن اســامی را ایجــاد کنــد؛ یعنــی ســازمان های فرهنگــی نیــز مســئولیت 

گام دوم محســوب می شــوند. دارنــد و مخاطــب تحرک آفرینــی در 

نظام انقابی، مکمل مدیریت جهادی
کنــار  کنــار هــم آمــدن دو واژه »جهــادی« و »انقابــی« عــاوه براین کــه رهبــری  دلیــل 
کــه به نوعــی الزم  هــم قــرار داده انــد، تشــابه معنایــی ایــن دو واژه بــا یکدیگــر نیــز اســت 
کل بیانیــه رویکــرد فرهنگــی  ــر  کــه ب ــد. هم چنیــن نشــان می دهــد  و ملــزوم یکدیگرن
گام دوم، رکــن اساســی پیش برنــده  کــم اســت و ایــن فرهنــگ جهــادی و انقابــی  حا
حرکــت آینــده خواهــد بــود. لــذا رهبــری اســتمرار و تقویــت بــاور و رفتــار جهــادی را 
ســبب جلوگیــری از بن بســت می داننــد. بــه اعتقــاد ایشــان مدیریــت جهــادی از 

گرفتــه شــده اســت. ایمــان اســامی 
کنــد  کــه توانســت توفیــق پیــدا  ــا مدیریــت جهــادی برداشــت  گام اول را ب امــام نیــز 
بــه رکــود و خموشــی دچــار نشــود. نظریــه نظــام انقابــی رهبــر معظــم انقــاب  و 
کلیــد واژه هــای عبــارت  ایشــان عبارتنــد  مکمــل بحــث مدیریــت جهــادی اســت. 
بــرای مدیــران جهــادی و  از: آرمان هــای انقابــی، انقابیــون اســامی، حســنه ای 
گــون اردوهــای جهــادی و بســیج ســازندگی. در برابــر  گونا بااخــاص جبهه هــای 
ایــران اســامی و انقابــی احســاس ناتوانی کــردن، یعنــی روحیــه انقابــی، دشــمن را 
گــر بی توجهــی به شــعارهای انقــاب و غفلت از جریــان انقابی  تضعیــف می کنــد. ا
کنونــی نیــز پیــش نمی آمــد. ایشــان در زمینــه راهکارهــا،  نبــود، بســیاری از مشــکات 
کار می برنــد.  مدیــران جــوان، نــگاه انقابــی و روحیــه انقابــی و عمــل جهــادی را بــه 
هم چنیــن بــه جوانــان توصیــه می کننــد نقطــه عطــف حرکــت آینــده همت هــای 
بلنــد و انگیزه هــای جــوان و انقابــی اســت. در بحــث علــم و فنــاوری از جوانــان 
ــا احســاس مســئولیت  می خواهنــد شــتاب علمــی داشــته باشــند و ایــن مســیر را ب
گیرنــد. در بحــث اخــاق و معنویــت نیــز شــعور  بیشــتر هم چــون یــک جهــاد در پیــش 
معنــوی و وجــدان اخاقــی را بی نیــاز از جهــاد و تــاش نمی دانمــد. از نظــر ایشــان 
ایــن مبــارزه بــه انســان های باایمــان و جهادگــر نیــاز دارد. در ادامــه بخش هایــی از 

مظاهــر عــزت جمهــوری اســامی را شــجاعت و حکمــت مدیــران جهــادی بیــان 
کلیــد واژه تحلیــل  گذشــته را بــر محــور ایــن  می کننــد. پــس ایشــان موفقیت هــای 

می کننــد و حرکــت آینــده را نیــز ترســیم می نماینــد.

-قوامی:مدیریت جهادی در نقش مدیریت چهار محور دارد:
1. نظــم؛ از مبانــی مدیریــت یاوظایــف اصلی اســت؛ مثل ســازماندهی، برنامه ریزی، 

نظارت وهماهنگی.
گزینــش اصلــح،  ۲. رشــد؛ مدیریــت منابــع انســانی عهــده دار آن اســت و چهــار ُبعــد 

یابــی دارد. توانمندســازی،نظام جبــران و ارز
۳. انگیــزش؛ عمدتــًا بــر رهبــری، اصــاح رفتــار، مدیریــت تعــارض و ارتباطــات 

مبتنــی اســت. بــه طــور معمــول مدیریــت رفتــار ســازمانی عهــده دار آن اســت.
4. معنویــت؛ مدیریــت فرهنــگ ســازمانی معنویــت را ایجــاد می کنــد؛ معنویتــی 
ــر شــناخت فرهنــگ موجــود و مطلــوب اســت و راه هــای وصــل وضــع  کــه مبتنــی ب
موجــود بــه تحــول و وضــع مطلــوب را شناســایی می کنــد. مدیریــت جهــادی در 
همیــن دیــدگاه اســت؛ یعنــی جهــاد، فرهنگــی اســت؛ ازایــن رو، مدیریــت جهــادی 
در بحــث ســاختار مســائل مدیریــت و ســاختار حضــوری در مدیریــت فرهنگــی 
کــه فرهنــگ جهــادی اســت. جهــاد نیــز ریشــه  گرفتــه می شــود  ســازمانی در نظــر 
در معــارف عمیقــی دارد. از نظــر لغــوی از »جهــد« و بــه معنــای تــاش و مشــقت 
کثــری اســت. در اصطــاح فقهــی نیــز بــه معنــای »بــذل النفــس و المال و الوســع  حدا
الطــاع کلمــه االســام« اســت؛ یعنــی مجاهد بخشــنده اســت. دو نوع جهــاد داریم؛ 
کبــر بــه معنــای  کبــر. جهــاد اصغــر، جهــاد نظامــی اســت، امــا جهــاد ا جهــاد اصغــر و ا
مدیریــت تدبیــر نفــس و ایســتادگی در مقابــل دشــمنان اســت. مدیریــت جهــادی 
کبــر اســت؛ یعنــی مایه هــا و ســازه ها و ســاختارش اصــواًل فرهنگــی،  ــوع جهــاد ا از ن
گاهی بخــش و جهت دهنــده اســت. بــرای مدیریــت جهــادی بهتــر بایــد ابتــدا  آ
ــی  کس ــر  ــی ه ــبک مدیریت ــی، س ــه عبارت ــرد. ب ک ــل  ــا را ح ــپس ارزش ه ــا و س بینش ه
کــه بــه آن هــا اعتقــاد دارد؛ ایــن ارزش هــا بایــد خدایــی و  مبتنــی بــر ارزش هایــی اســت 
برگرفتــه از آیــات و روایــات ائمــه باشــد. مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: »یــک ســاختار 
هــم بایــد پــرورش پیــدا بکنــد؛ مثــل یــک موجــود زنــده، پایه هــای قــوی، ارزش هــای 
ایــن مــدل ســه وجهی  نیرومنــد و رفتارهــای صحیــح و عقانــی داشــته باشــد«. 

مدیریــت جهــادی می شــود.

بررسی مدیریت جهادی در سازمان های فرهنگی

کننده  :   ارائه 
حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند
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گــر عمــر ۰۲1 ســاله ســینما  -نــواب: چهــل ســال اول انقــاب بازخوانــی ســینما بــود. ا
اســامی  انقــاب  »گفتمــان  می توانــد  شــود،  بازآفرینــی  و  بازشناســی  بازخوانــی، 
کارکــرد نداشــته  گــر ســینما  کنــد. ا معتقــد« باشــد و چهــل ســال دوم را همراهــی 
باشــد، یــک تفریــح و ســرگرمی اســت و ارزش نــدارد دربــاره اش صحبــت شــود. 
ســینما نیــز مثــل ابزارهــای دیگــر هنــری و رشــته های هنــری ارزش ذاتــی دارد، ولــی 
کارکردهایــش غفلــت شــود. هنری هــا معتقدنــد ســینما  ایــن باعــث نمی شــود از 
خــودش ارزش دارد. درســت اســت، امــا ســینما ذاتــًا ایدئولوژیــک اســت و نمی توانــد 
ــرای مثــال،  ــکا؛ ب ــا آمری ــد و ی ــا از جمهــوری اســامی حــرف می زن از آن جــدا شــود، ی
فیلــم هالیــوودی جوکــر بــدون ایدئولــوژی غــرب نیســت. آیــا قوطــی ســرم خالــی را 
ــد یــک چیــزی در آن باشــد. اطاعــات میدانــی درســت و  کــرد؟ بای ــوان وصــل  می ت
بــدون غلطــی از صحنــه اتفاقــات ســینمای ایــران در دســت نیســت؛ همان طورکــه 
ــه نیســت.  داوری مــان نســبت بــه ســینمای فیلــم فارســی قبــل از انقــاب بی طرفان
ســینما بــا هفــت درصــد مــردم ایــران ارتبــاط دارد. پــس ارزش دارد جلســه ها تشــکیل 
شــود. از لحــاظ فلســفی هــم ســینما را نشــناختند. نظــام فلســفه هنــری منســجمی 
کــه ســینما هــم در  از فارابــی، ابن ســینا، صــدرا و ســهروردی اســتخراج نشــده اســت 
آن جــا بگیــرد و براســاس آن داوری بشــود. پــس بایــد ســینما را شــناخت، بازخوانــی 
کــرد، آمــارش را بــه دســت آورد و مبناهــای فلســفی و نظام هــای فلســفی اســامی را 
کــرد. چــرا ســینما باید ســازمان داشــته باشــد؟ آیا یــک اداره کل کافــی نبود؟  درســت 
گام هــا در آن مشــخص باشــد.  یــم تــا  نظــام فلســفی مســتقری دربــاره ســینما ندار
هم چنیــن دربــاره ســینمای جهــان نیــز اطاعاتــی در دســت نیســت. هنــوز ســینمای 
دانســته های  اطاعاتمــان  نشــناختیم.  را  کشــورها  دیگــر  و  هنــد  کــره،  هالیــوود، 
دقیقــی نیســت؛ فــردی بیــان می کنــد هالیــوود را بــرای مخالفــت بــا اســام ســاختند 
کلــی اســت و جزئیاتــش  و دیگــری می گویــد ســرباز فرهنــگ آمریکاســت. اطاعــات 

را نمی دانیــم. داوری پدیدارشناســانه بی طرفــی نشــد.
دو  بایــد  کارآمــد  و  بــه روز  ســینمای  داشــتن  بــرای  اســت،  بازشناســی  دوم  گام 
کلیــدواژه اصلــی بازشناســی شــود. بایــد ســینمای اخاقــی، انســانی و دینــی طراحــی 
کــرده  کــه در منطقــه مهــم باشــد و جایــگاه جهانــی اش را حفــظ  شــود؛ ســینمایی 
ــد قدرتمنــد شــود.  ــه بای ک باشــد. ســینما فقــط فیلــم نیســت، بلکــه نهــادی اســت 
کــه بتوانــد درام و اســام را خــوب بشناســد و  یــم  هنــوز نویســنده درجــه یکــی ندار
کنــد، بــرای غربی هــا و شــرقی ها بنویســد. بازشناســی، یعنــی  کار  خــارج از ایــران 
گــر مرحلــه اول بازخوانــی اطاعــات  کاملــی بشــود. ا بــرای همــه ســینما طراحــی 
ــد و نظــام فلســفی درســت طراحــی شــده باشــد، اطاعــات  ــه دســت بیای دقیقــی ب
کــه خروجــی اش ســینمای جمهــوری  در نظــام فلســفی صحیــح ریختــه می شــود 
اســامی ایــران در چهــل ســاله دوم می شــود. چهــل ســاله ســوم نیــز متفــاوت اســت. 

کیــد شــد، زیــرا ســینما بــدون کارکــردش معنا نــدارد،  بــر ســینمای کارآمــد و روزآمــد تأ
کنــد، هفــت درصــد  کمکــی  کــه نتوانــد در حــل آســیب های اجتماعــی  ســینمایی 
کشــور اســت.  یــادش اســت. امــروز آســیب های اجتماعــی مســئله اصلــی  هــم ز
کســی  دغدغهنگرانــی رهبــری اســت. ایشــان در ایــن زمینــه فرمودنــد: »االن چــه 
کــه جایــزه فجــر گرفتــی، ســیمرغ  گران مــا بگویــد بــرادر عزیــزی  جرئــت دارد بــه ســینما
ــر بشــود،  کمت کــه مســئله طــاق یــک درصــد  گرفتــی، ســال دیگــر یــک فیلــم بســاز 
کســی جرئــت دارد بگویــد؟ » حقــوق و تکالیــف هنرمنــد در برابــر جمهــوری  چــه 
اســامی ایــران مشــخص نشــده اســت. وقتــی دولــت جمهــوری اســامی در اوج 
بــه ســالن های ســینما اختصــاص  مشــکات بودجــه ای صــد میلیــارد تومــان را 
می دهــد و هفتصــد میلیــارد تومــان ســالن می ســازد، یعنــی هنرمنــد و ســینما در 
گــر دولــت جمهــوری اســامی در شــهری  برابرآسیب هایاجتماعیمســئول اســت. ا
گر فیلمــش در بهبهــان دیــده نمی شــود  مثــل بهبهــان ســینما نســازد؛ یعنــی ســینما
دربــاره  شــما  گفــت  نمی شــود  گری  ســینما هیــچ  بــه  امــروزه  شــود.  فروختــه  تــا 
کــرد، زیــرا خــود را سفارش ســاز نمی داننــد. بــه  حاشیه نشــینی و اعتیــاد چــه خواهــی 
دلیــل نبــودن نظــام فلســفی ســینما را تهدیــد می داننــد، نــه فرصــت. وقتــی فرصــت 
کمــک می کنــد. بایــد در چهــل ســال دوم  شــد بــه حــل آســیب های اجتماعــی 
ــرد و تبلیــغ دیــن و شــیعه از وظایــف ســینما شــود. ک ــه فرصــت تبدیــل  ــد را ب تهدی

گام ســوم بازآفرینی اســت. پس از شــناختن نظام فلســفی و برنامه ریزی، ســینمایی 
مطابــق نیازهــای ایــران چهــل ســاله دوم ســاخته شــود؛ یعنــی ســینما طــوری شــود 
گــر ســینما وظیفــه تبلیــغ دیــن و شــیعه را  کــه اوقــاف ســرمایه گذار ســینما شــود. ا
ــر عهــده بگیــرد، اداره اوقــاف نیــز جرئــت می کنــد پــول وقفــی را در راه تبلیــغ دیــن  ب
کنــد. بایــد بازآفرینــی شــود تــا حــوزه علمیــه یــا اداره اوقــاف بتوانــد تهیه کننــده  هزینــه 

کشــور شــود. بخشــی از فیلم هــای 

الگوها و مدل های ساماندهی حوزه های فرهنگی در گام دوم

کننده  :   ارائه 
حجت االسالم و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب



66

کودتــای  -فــاح زاده: پــس از روی کار آمــدن پهلــوی در ســال 199۲ و هم زمــان بــا 
یــم، غلتیــدن  کــه بــا غــرب دار یــم پهلــوی در مبــارزه بــا چالشــی  رضاخــان، راهبــرد رژ
بــه ســمت غــرب اســت؛ یعنــی در دوره پهلــوی بــا غش کــردن بــه ســمت غــرب و 
بازکــردن آغــوش بــه روی غــرب و توجــه بــه مســائل مــدرن و نیــز مدرنیزاســیون افراطــی 
)نــه مــدرن شــدن علمــی و عمیــق( روبــه رو هســتیم. بــه عبــارت دیگــر، یــک صــورت 
کــه بــرای مواجهــه بــا ایــن  کــردن اقدامــی اســت  گرفتــن و تظاهــر بــه غــرب  غربــی 
ــی در ایــن روزگار اتخــاذ شــده اســت؛ البتــه موانعــی هــم وجــود دارد.  چالــش تمدن
کــه  یــم پهلــوی و وابســتگی بــه غــرب اســت  مهم تریــن مانــع، همــان اســتبداد رژ
کــه در  ــا وجــود بعضــی اقدامــات  کنــد. ب ــر  ــد ایــن چالــش را پ اجــازه نمی دهــد بتوان
ــا توجــه  گرفــت، ب ــد و دانشــگاه ها انجــام  حوزه  هــای آموزشــی و نظــام آموزشــی جدی
کــه در ایــن دوره اتفــاق افتــاد  یــم پهلــوی و دین زدایــی  بــه خود باختگــی فرهنگــی رژ
کــرد و  و ســتیز بــا ســنت و فرهنــگ، آغــوش خــودش را بــه روی هویــت جدیــد بــاز 
یــم بــه امریــکا و غربی  هــا به هیچ وجــه  میــراث هویتــی مــا را خــط زد. وابســتگی رژ
کــرد تــا بــه  چالــش تمدنــی مــا را پــر نکــرد و هم چنــان ایــن وضعیــت تــداوم پیــدا 
دوره انقــاب اســامی رســیدیم. انقــاب در قبــال آن چالــش تمدنــی و ضعــف و 

گرفــت. ــم پهلــوی صــورت  ی خطاهــای رژ

تاش هــای مســئوالن جمهــوری اســامی ایــران بــرای برون رفــت از چالــش بــا تمــدن 
ب غر

پرســش ایــن اســت: انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی بــا ایــن چالــش چــه 
یــخ معاصــر آغــاز شــد، هم چنــان تــداوم دارد  کــه در تار کــرد؟ آیــا چالــش مــا بــا غــرب 
ــه مــدد انقــاب  کــه هرچنــد ب ــان رســیده اســت؟ پاســخ بنــده ایــن اســت  ــه پای ــا ب ی
ــا ایــن چالــش هم چنــان  ــر شــده، ام و نظــام بخش هایــی از ایــن چالــش درمــان و پ
تــداوم دارد؛ یعنــی وضعیتــی کــه در اوایــل دوره قاجــار بــرای مــا ایجــاد شــد، هم چنان 
وجــود دارد. چــون هم چنــان غــرب حضــور تمدنــی دارد و ســیطره خــودش را در ایــن 
کــردم -در عرصــه فرهنگــی و هویتــی، سیاســی و  کــه مــن عــرض  چهــار عرصــه ای 
نظامــی، علمــی و تکنولــوژی و در عرصــه اقتصــادی و اجتماعــی- اعمــال می کنــد، 
ــد مثــل اینترنــت و موبایــل و ماهواره  هــا  ــا پدید آمــدن ابزارهــای جدی ــه خصــوص ب ب
ایــن ســلطه هم چنــان قــوی اســت. ممکــن اســت بگوییــم غــرب مقــداری و در 
جاهایــی دچــار تزلــزل شــده اســت، امــا هم چنــان مســلط اســت و بــه لحــاظ تمدنــی 
کــه  ســیطره خــودش را حفــظ می کنــد و مــا هم چنــان در وضعیــت چالــش تمدنــی 
کــه مــا را از  کــرد  از دوره قاجــار بــرای مــا آغــاز شــد، هســتیم. انقــاب اســامی  تــاش 
کــه مــا بــا  گفــت  ایــن چالــش برهانــد. در عرصه  هــای مهمــی موفــق بــود و نمی تــوان 
کامــی مطلــق روبــه رو بودیــم، بلکــه در عرصه  هایــی توانســتیم از ایــن چالــش بیــرون  نا

بیاییــم. امــا بــه ایــن معنــا نیســت که مــا از این وضعیت خــروج کامل کردیــم. ادعای 
اصلــی انقــاب، انقــاب فرهنگــی بــود؛ مــا بــا هویــت اقتصــادی یــا سیاســی انقــاب 
کنیــم.  نکردیــم، بلکــه یــک انقــاب دینــی و مذهبــی بــود و توانســتیم هویت بخشــی 
بــه عبــارت دیگــر، بــا آوردن دوبــاره دیــن بــه عرصــه اجتمــاع توانســتیم هویت بخشــی 
کنیــم و تاحــدودی خودمــان را در مقابــل تهاجــم فرهنگــی غــرب و هویــت غــرب 
کردیــم. شــما  کامــًا عبــور  کــه مــا از ایــن مرحلــه  کنیــم، امــا بــدان معنــا نیســت  حفــظ 
کــه در چنــد ســال اخیــر، وضعیــت شــهر قــم و مذهــب و حجــاب و حفــظ  می بینیــد 
کــرده اســت. االن چهــل ســال از انقــاب می گــذرد و مــا انتظــار  یــادی  ســنت تغییــر ز
داشــتیم فرهنگــی کــه انقــاب احیــا کــرد، تثبیت شــده باشــد، ولی این گونه نیســت؛ 
گــر مــا نتوانیــم  یعنــی هم چنــان تهدیــد فرهنگــی و تهدیــد هویتــی غــرب وجــود دارد و ا
کنیــم، مشــکل آفرین خواهــد  راهبردهــای دقیقــی در قبــال این هــا اخــذ و اتخــاذ 
کــه داشــتند،  گســترده ای  بــود. بــه نظــر مــن نهادهــای فرهنگــی مــا بــا وجودتــاش 
ضعف  هایــی داشــتند و در بخــش هویتــی هم چنــان بخشــی از ایــن چالــش وجــود 
گاهــی خــودش را نشــان می دهــد. بنابرایــن بایــد تجدیدنظرهایــی در عرصــه  دارد و 
ــی  ــور فرهنگ ــان ام ــی و متصدی ــای فرهنگ ــی و راهبرده ــای فرهنگ ــگ و نهاده فرهن
کنیــم  بایــد داشــته باشــیم تــا حداقــل در عرصــه فرهنگــی بتوانیــم خودمــان را حفــظ 
کنیــم. انقــاب بــه بحــث علمــی و تکنولــوژی حداقــل  و بهتــر بــا ایــن چالــش ســتیز 
کــرده اســت. ســازمان  های دانش بنیــان نقطــه  در ســال  های اخیــر توجــه بیشــتری 
قــوت مهمــی هســتند تــا بتواننــد مــا را از چالــش علمــی بــا غــرب نجــات دهنــد. 
کــه بــرای مــا  کــه در غــرب اســت، محدودیت  هــای علمــی   ولــی بــه دلیــل فشــارهایی 
ایجــاد می کننــد، دسترســی مــا را بــه رشــته  های مهــم علمــی قطــع می کننــد و اجــازه 
ــع  ــن مان ــود ای ــث می ش ــد، باع ــم را نمی دهن ــته  های مه ــه رش ــا ب ــجویان م ورود دانش
هم چنــان وجــود داشــته باشــد و بــه نظــر مــن هنــوز هــم چالــش علمــی و تکنولــوژی بــا 
گرچــه مــا در حوزه  هایــی مثــل حوزه  هــای تکنولــوژی  غــرب تــا حــدودی باقــی اســت. 
کردیــم و تــا حــدودی از ایــن مرحلــه عبــور  نظامــی راهبردهــا و روش  هایــی اتخــاذ 
کردیــم، ولــی در عرصه هایــی هنــوز صنعــت مــا وابســته اســت و هنــوز عبــور نکردیــم 

و بخشــی از چالــش هم چنــان باقــی اســت.
مهم تریــن موفقیــت مــا در ایــن مبــارزه و رفــع چالــش، در عرصــه سیاســی نظامــی 
کردیــم، در ایــن بعــد موفق تــر بودیــم و  کیــد  کــه چــون ایــن بعــد را بیشــتر تأ بــوده 
ــی و  ــت سیاس ــی از هوی ــی دفاع ــم و حت کنی ــن  ــان را تأمی ــتقال خودم ــتیم اس توانس
امنیتــی جهــان اســام هــم در مقابــل غــرب داشــته باشــیم. امــا ایــن بــه معنــای پایــان 
بحــران هویتــی سیاســی نظامــی نیســت، بلکــه ایــن چالــش هم چنــان هســت، چــون 
طــرف مقابــل مــا هنــوز زنــده و فعــال اســت و تاش  هــای خــودش را انجــام می دهــد. 
بــه نظــر مــن بخشــی از چالــش اقتصــادی و اجتماعــی هــم هم چنــان باقــی اســت. 

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی بررسی موقعیت تمدنی ایران در دوران معاصر 
با تکیه بر بیانیه گام دوم

کننده  :   ارائه 
 دکتر سیدحسین فالح زاده
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کــه مــا مســئله اقتصــاد را جــدی نگرفتیــم و بیشــتر بــر ُبعــد  یکــی از دالیــل ایــن اســت 
کردیــم. امــروزه می فهمیــم بخشــی از قــدرت بــه دانــش و  کیــد  سیاســی و نظامــی  تأ
کنیــم، چالــش مــا بــا  گــر مــا نتوانیــم ایــن بخش  هــا را ترمیــم  اقتصــاد برمی گــردد و ا
کــه در حــوزه اقتصــاد  ــود. ان شــاءاهلل راهکارهایــی  غــرب هم چنــان برقــرار خواهــد ب
صــورت  ملــی  تولیــد  عرصــه  در  کــه  تاش  هایــی  نیــز  و  می شــود  ارائــه  مقاومتــی 

ــد. ــد تاحــدودی مــا را از ایــن چالــش اقتصــادی هــم برهان می گیــرد، بتوان

موانع پیش رو برای برون رفت از چالش با تمدن غرب
خاصــه ســخن این کــه بــا افــول تمــدن اســامی در قــرن هفتــم و افــول تمــدن صفــوی 
کــه نه تنهــا مــا، بلکــه  در قــرن ۳1 و از طرفــی برآمــدن تمــدن غــرب و ســیطره بــر جهــان 
یــخ معاصــر  کــرد، مــا در تار دنیــای اســام و بلکــه حتــی مشــرق زمین را دچــار چالــش 
بــا یــک چالــش همه جانبــه در ابعــاد مختلــف سیاســی امنیتــی، علمی تکنولــوژی، 
فرهنگــی هویتــی و اقتصــادی اجتماعــی روبــه رو شــدیم. در دوره قاجــار تاش  هایــی 
گرفــت، در دوره پهلــوی رویکــرد اتخاذ شــده  بــرای برون رفــت از ایــن چالــش صــورت 
کــه مقــداری مــا را بــه  غش کــردن بــه ســمت غــرب و مدرنیزاســیون افراطــی بــود 
ســمت یــک ظاهرســازی تمدنــی ســوق داد، امــا دردی را دوا نکــرد، بلکــه بیشــتر مــا 
کــرد و هویــت غــرب را بیشــتر  را بــه ســمت غــرب ســوق داد و ســیطره غــرب را بیشــتر 
در ایــران دامــن زد. انقــاب اســامی بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله پدیــد آمــد؛ یعنــی 
مهم تریــن رســالت انقــاب اســامی، عبــور دادن مــا از ایــن چالــش اســت و انقــاب 

گرفــت. بــا ایــن هــدف در جامعــه مــا شــکل 
انقــاب در بخش  هــای مهمــی موفــق بــوده، امــا هم چنــان چالــش باقــی اســت و 
بیشــتر عبــور مــا در عرصــه سیاســی و نظامــی بــوده، امــا در عرصه علمــی و تکنولوژی 
یــم و  کــه مــا ادعــا داشــتیم، هم چنــان ضربــه می خور و حتــی در عرصــه فرهنگــی 
گــر  ایــن چالــش باقــی اســت. در عرصــه اقتصــادی هــم ایــن وضعیــت وجــود دارد و ا
ــش  ــن چال ــم ای ــا ه ــم، این ج ــدی نگیری ــاد را ج ــئله اقتص ــم و مس ــدی نکنی ــر ج فک
ــر  ــا اتخــاذ راهبردهــای دقیق ت کــه بتوانیــم ب ــود. ان شــاءاهلل  هم چنــان باقــی خواهــد ب
ــارهای  ــد فش ــتیم، مانن ــم داش ــی ه ــه موانع ــم. البت کنی ــور  ــش عب ــن چال ــر از ای و بهت
کــه بنیان افکــن  کردنــد یــا اختافــات در دنیــای اســام  کــه بــر مــا وارد  شــدیدی 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، مســئله وحــدت در دنیــای اســام چنــدان بــه ســرانجامی 
کشــورها. درگیــری  نرســید و مــا نهایتــًا اتحادمــان بــا دنیــای شــیعه اســت، نــه بــا بقیــه 
را  مــا  انــرژی  و  می کنــد  تحمیــل  مــا  بــر  هزینه  هایــی  ســنت،  اهــل  دنیــای  بــا  مــا 
کــه  ــه رو بودیــم. مانــع دیگــر ایــن اســت  ــا آن روب کــه ب ــوده  می گیــرد. این هــا موانعــی ب
کردنــد. مــا مقــداری  جناح  هــای مــا راهبردهــای متفاوتــی بــا ایــن چالــش اتخــاذ 
کنیــم و چطــور از ایــن چالــش بیــرون  کار  کــه حــاال چــه  یــم  دعــوای راهبــردی دار
ــه  ــخنران جلس ــهیدی س ــر ش ــوم دکت ــت. مرح ــی اس ــئله مهم ــم مس ــن ه ــم! ای بیایی
معارفــه وزیــر ارشــاد آن زمــان بــود. پــس از پایــان ســخنرانی ایشــان، عــده ای دســت 
ــد  گفتن ــتند و  ــون برگش ــت تریب ــه پش ــان ب ــتادند. ایش ــوات  فرس ــده ای صل ــد و ع  زدن
کــه تکلیــف مــردم را  کنــد، ایــن اســت  کــه وزیــر ارشــاد بایــد حــل  یکــی از مســائلی 
کــف بزننــد یــا صلــوات بفرســتند. ایــن همــان مســئله چالشــی  کــه  کنــد  مشــخص 

کــه مــا بــا آن مواجــه شــدیم، مــا بــا یک مســئله مــدرن روبه رو شــدیم؛ امــروزه هم  اســت 
کنیــم. ایــن یــک  کار  کــه چــه  گیــری هنــوز ماندیــم  کــه مــا در تصمیــم  شــما می بینیــد 
ــه نظــر مــن  کــه در عرصه  هــای دیگــر هــم ب کوچــک از چالــش فرهنگــی اســت  بعــد 
یــم بتوانیــم بــا راهبردهــای دقیق تــر و سیاســت  ها و  هم چنــان وجــود دارد و امیدوار
کتیک  هــای جــدی و عمــل قوی تــر و تــاش نهادهــای فرهنگــی حداقــل در عرصــه  تا
ــه رو شــویم و از  ــزرگ تمدنــی همه جانبــه روب ــا ایــن چالــش ب فرهنگــی بتوانیــم بهتــر ب

کنیــم. آن عبــور 
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کــه برخــی  یــادی داشــته اســت  احمدی کچایــی: انقابــی اســامی دســتاوردهای ز
از ایــن دســتاوردها عبارتنــد از:

ِهَجمیَعــًا«  یــا »وهلِلِّٰ
ّٰ
ِعّزَةِلل

ْ
ال

َ
1. ایجــاد عــزت و توجــه بــه خــدا: مفاهیــم آیاتــی ماننــد »إّن

کامــًا مشــاهده  ُمْؤِمنین«  و امثــال ایــن آیــات، در انقــاب اســا می  
ْ
ُةَوِلَرُســوِلِهَوِلل ِعّزَ

ْ
ال

کامــًا آشــکار بــود. بــه  شــد. حداقــل در برهه هایــی مشــاهده شــد و در برخــی افــراد 
کــه مــا بــه غــرب داشــتیم، در هــم شکســت؛  تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب، ابریأســی 
کــه مــا هــم می توانیــم در  یــم  یعنــی االن خودبــاوری را در تــوده وســیعی از جامعــه دار
یــم کــه دیگــران برای ما بیندیشــند. بســیاری از مســایل پیشــرفت کنیــم و نیــازی ندار

کلمه و توجه به ظرفیت های درونی. ۲. وحدت 
۳. توجــه بــه تعالــی: تعالــی بیشــتر شــد تــا ترقــی. تفــاوت تمــدن اســام و غــرب همین 
کــه صرفــًا ســخت افزارها نبایــد درســت و وطنــی شــود، خیابان هــا نبایــد فقــط  اســت 
کــه در ورای ایــن بــه  درســت شــود؛ ولــو این کــه حتــی وطنــی باشــد. بایــد بیینیــد 
دنبــال چــه هســتید؟ مــا می خواهیــم خیابــان را داشــته باشــیم، خودمــان بســازیم، 
کنیــم.  جوانــان خودمــان بســازند، امــا بعــد می خواهیــم در ایــن خیابان هــا چــکار 
می خواهیــم ســاختمان خــوب داشــته باشــیم، می خواهیــم دانشــگاه خــوب داشــته 
کشــاورزی خــوب داشــته باشــیم، ولــی می خواهیــم  باشــیم، می خواهیــم صنعــت و 
کنیــم؟ از این جــا بحــث تعالــی مطــرح  می شــود و در ایــن  بعــد از این هــا چــکار 
گرفــت، بحــث تعبــد بــه خداونــد رحمــان و رحیــم طــرح  کــه شــکل خواهــد  فضایــی 

می شــود.
ــوده،  ــه ب ک تی  ــکا ــه مش ــود هم ــا وج ــر ب ــال اخی ــل س ــن چه ــم: در ای ــترش عل گس  .4
ــه ده ســال وقــت  کــرده اســت. جنــگ تحمیلــی نزدیــک ب گســترش بســیاری  علــم 
گرفــت. هشــت ســال خــود جنــگ بــود، قبــل از جنــگ هــم بحــث خلــق  ممکلــت را 
ترکمــن، پــان عربیســت ها در خوزســتان و بســیاری از مناقشــات داخلــی قبــل از آن 
ــا تحریم هــا مواجــه  را داشــتیم، درگیری هایــی در نظــام بــوده اســت. پــس از آن نیــز ب
کشــور واقعــًا حیــرت آور اســت؛ مثــًا پیشــرفت علــم  هســتیم، امــا پیشــرفت علــوم در 
کتاب هــا، مقــاالت  یــخ عصــر مــا در مقایســه بــا ۲۰ ســال پیــش حیــرت آور اســت.  تار

ــا علمی-تخصصــی بســیاری منتشــر می شــود. و مجله هــای علمی-پژوهشــی ی
۵. دفــاع مقــدس و حفــظ هویــت و اســتقال و تمامیــت ارضــی: در ایــن ۰۰۲ ســال 
جنگــی علیــه ایــران تحمیــل نشــد، مگــر این کــه ایــران بخشــی از قلمــرو خــودش 
کــه تــوازن قــوا میــان مــا و دیگــران بــوده اســت.  را از دســت داد، آن هــم در زمانــی 
ک  آقامحمدخــان قاجــار روســیه را بــه ســتوه آورده بــود؛ یعنــی بخــش وســیعی از خــا
کــرد، امــا در دوره فتحعلی شــاه حــدود  ــود  گرجســتان و اطــراف را ناب روســیه شــامل 
ــران و عــراق  ــا جنــگ ای کشــور از دســت رفــت. اصــًا نمی توانیــد ایــن را ب یک ســوم 
کشــور دیگــر  کنیــد، چــون جنــگ ایــران بــا عــراق نبــود، بــا حــدود بیــش از ۳۰  مقایســه 

بــود و در بدتریــن شــرایط بــه ســر می بردیــم، چــه بــه لحــاظ سیاســی و چــه بــه لحــاظ 
کــه بتوانیم  اقتصــادی، امــا توجــه بــه دال برتــر )اســام، قــرآن و اهــل بیــت( ســبب شــد 

در ایــن جنــگ موفــق شــویم.
6. نفــوذ در منطقــه: انقــاب اســامی ایــران در مناطــق وســیعی از جهــان نفــوذ پیــدا 
کــرده باشــد، زیــرا تمــدن اســام برگرفتــه  یالــی در آن جــا خــرج  کــرده، بــدون این کــه ر
از قــرآن و اهــل بیــت و تــام و تمــام و اثرگــذار اســت، بــدون آن کــه از ســخت افزار 
کــه تمــدن غــرب بــرای  کنــد. فــرق تمــدن غــرب بــا اســام ایــن اســت  اســتفاده 
کــه ده هــا میلیــون نفــر  گفتــه شــده  کــرد.  اعتایــش از منابــع و افــراد بســیاری اســتفاده 
ــا مثــًا آنگلساســکون ها، آن هــا را  کشــاندند ی ــه آمریــکا  از بــردگان ســیاه را از آفریقــا ب
بــه انگلســتان کشــاندند و توانســتند آفریقــا را غــارت کننــد تــا کشــورهای خودشــان را 
کننــد، امــا تمــدن  کشــور خودشــان را آبــاد  کننــد تــا  کننــد، هندوســتان را غــارت  آبــاد 
گونــه نیســت. ظلم ســتیزی، اصــاح و آبادانــی را بــرای همــه می خواهــد. اســام ایــن 
ارائــه تصــوری هماننــد مالــزی یــا ترکیــه از ایــران تصــور غلطــی اســت. مــا بــه دنبــال 
ایجــاد تمدنــی از نــوع تمــدن ترکیــه یــا مالــزی نیســتیم. بــرای این کــه عمدتــًا ایــن 
کشــورها نــگاه ســخت افزاری بــه تمــدن دارنــد و تمدن را در ساخت وســاز و پیشــرفت 
کــه ایــن بخشــی از تمــدن اســامی اســت و همــه آن نیســت،  تکنولــوژی می داننــد 

ــه دنبــال تحــول در همــه اندیشــه ها و تکنیک هاســت. بلکــه انقــاب اســامی ب

کرسی ترویجی نقش انقالب اسالمی در هویت بخشی به تمدن اسالمی

کنند گان  :   ارائه 
حجت االسالم و المسلمین دکتر مجید احمدی کچایی
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 معرفی کتب همایش
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چاپ 6 مجلد از آثار علمی همایش ملی 
بیانیه گام دوم انقالب و تمدن نوین اسالمی

کــه مقــدار قابــل توجــه ایــن مقــاالت از ســوی اعضــای هیئــت علمــِی پژوهشــی و آموزشــی دفتــر تبلیغــات اســالمی   آثــار علمــی ایــن همایــش بــا  80 مقالــه علمــی ـ پژوهشــی 
کــه در  گردیــده اســت  کرســی نظریه پــردازی و ترویجــی و مصاحبــه بــا صاحب نظــران، در 6 مجلــد چــاپ  نــگارش شــده اســت و محتــوای 30 نشســت علمــی - تخصصــی، 

گرفــت.  روز همایــش رونمایــی و در اختیــار عالقه منــدان قــرار خواهــد 
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گزیده انعکاس خبری و 
تصاویر کرسی های نقد
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تــی بــه انقــاب هّمــت می گمــارد؛  
ّ
کمتــر مل ت هــای زیــر ســتم، 

ّ
 از میــان همــه ی مل

کــه  کمتــر دیــده شــده  کرده انــد،  کــه به پاخاســته و انقــاب  ت هایــی 
ّ
.و در میــان مل

کار را بــه نهایــت رســانده و به جــز تغییــر حکومت هــا، آرمان هــای  .توانســته باشــند 

کــه بزرگ تریــن  ــران  ــت ای
ّ
ــا انقــاب ُپرشــکوه مل کــرده باشــند. اّم ــی را حفــظ  .انقاب

ــه ی 
ّ
کــه یــک چل .و مردمی تریــن انقــاب عصــر جدیــد اســت، تنهــا انقابــی اســت 

ــه ی  ــر .هم ــاده و در براب ــر نه ــت س ــش پش ــه آرمان های ــت ب ــدون خیان ــار را ب .ُپرافتخ

کرامــت خــود و  از  بــه نظــر می رســیدند،  کــه غیــر قابــل مقاومــت  .وسوســه هایی 

کــرده و اینــک وارد دّومیــن مرحلــه ی خودســازی و  .اصالــت شــعارهایش صیانــت 

ــت؛ 
ّ
ــر ایــن مل .جامعه پــردازی و تمّدن ســازی شــده  اســت. درودی از اعمــاق دل ب

کــه اینــک وارد فراینــد بــزرگ و  کــرد و ادامــه داد و بــر نســلی  کــه آغــاز  .بــر نســلی 

.جهانــِی چهــل ســال دّوم می شــود. 

گام دوم انقاب مقام معظم رهبری؟دم؟ .فرازی از بیانیه 


