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تولید قدرت غربی 414 ................................. ................................ ................................ ................................

 .3شکلگیری مراکز تولید تصمیم در شهرهای مدرن ،بهمثابه پایه تئوری تولیـد قـدرت
غربی و ضرورت بررسی میدانی در این زمینه 343 ......................................................................
 .3/3اشاره به تئوری تولید قدرت در تمدن قبل از رنسانس 356 ............................................
 .7بررسی وضعیت جهانی دموکراسی پس از رنسانس در دو مرحله «اسـتعمار علنـی» و
«استعمار پنهان»353 .........................................................................................................................
 .7/3مویدشدن دموکراسی به مکتب و آیین سرمایهداری در مرحله استعمار پنهان357 .
 .1آمارها؛ نشانگر شکست تجربه دموکراسی در جلب مشارکت عمومی354 .............................
 .4پایمالشدن شـرافت انسـانی در دموکراسـی ،بـهدلیـل قرارگـرفتن آرای عمـومی در
مکانیزم عرضه و تواضا و خرید و فرو آن در فرهن تحز 355 ........................................
 .5جاذبــه اخالق ـی نظــام جمهــوری اســالمی و مــردمســاالری دینــی ،علــت برخــورد
خشونتآمیز دموکراسی غربی با ملت ایران و آزادگان جهـان و از بـینرفـتن اعتبـار
تئوری تولید قدرت مادی در میان افکار عمومی 356..................................................................
گفتار  :42تبیین حاکمیت مکتب سرمایهداری بر تئوری تولید قدرت غربی در سه سه «توسهعه،
کالن ،خُرد» 458 ............ ................................ ................................ ................................ ................................

 .3محدود شدن آرای عمومی در تئوری تولید قدرت غربی به س «اجـرا» و واگـذاری
س وح «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» به مکتب سرمایهداری 359 ..................................
 .7مهندسی علمی تئوری تولیـد قـدرت از طریـق مراکـز آکادمیـک و پایـاننامـههـای
دانشگاهی در سه س «توسعه ،کالن (توازن) ،خُرد (نظم)»366..........................................
 .1حاکمیت مافیای بخش خصوصی بر توزی اختیارات در تئوری تولید قدرت 363..................
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 .4جایگزینی «امتیازدهی و امتیازخواهی» بهجای «مسؤولیتپذیری» ،اخالق حـاکم بـر
هیئتحاکمه و احزا در تئوری تولید قدرت 361.......................................................................
 .5تعری «تفکیک قوا» به چگـونگی گـرد تصـمیم و خـرو آن از مـدار عوالنیـت و
جهت تکامل در تئوری تولید قدرت 364........................................................................................
 .5/3تحلیل از کارکرد قوه مجریه در تئوری تولید قدرت 365..................................................
 .5/7تحلیل از کارکرد قوه موننه در تئوری تولید قدرت 365...................................................
 .5/1تحلیل از کارکرد قوه قضاییه در تئوری تولید قدرت 366.................................................
 .5/4ضرورت حاکمیت قوه قضامیه بر سایر قوا بهدلیل حاکمیت «تمایالت و وجـدان
عمومی» بر قانون و اجرا 367.....................................................................................................
گفتار  :47جریان اخالق مادی در تئوری تولید قدرت غربی از ابعاد جامعههشهناختی ،سهاختارهای
سیاسی و فرهنگ ح بی و رسانهای 464....... ................................ ................................ ................................

 .3امتناع «حکومت مردم بر مردم» از نظر عولی و تحووی363.......................................................
« .7تنازع و تکالب بر سر دنیا» بهمثابـه جامعـهشناسـی حـاکم بـر فلسـفه دموکراسـی؛
موجب جریان محرومیت سیاسی 363.............................................................................................
« .1غوغاساالری ،تبلیغات حزبی ،وعدههای دروغین» ،سه رکن اساسـی بـرای انگیـز
سیاسی در دموکراسی غربی 376 .....................................................................................................
« .4رسانهها ،نخبگان ،کارشناسان» ،سه رکن توجیهگر برای عـدم تحوـق وعـدههـای دروغـین
کاندیداها و هدایتکننده حافظه اجتماعی به سمت اهداف مادی آنها 373 ...................................
 .5اخالق مادی حاکم بر احزا و تبدیل آنها به شرکت سهامی سیاسـی ،تعیـینکننـده
نحوه توزی مناصب و موجب قربانیشدن مناف مردم در تئوری تولید قدرت غربی 377 .
« .6حق وتو» ،شاخص جریان استبداد در عرصه سیاست جهانی برمبنای تئـوری تولیـد
قدرت غربی371 ...................................................................................................................................
« .7رسانهها ،خبرگزاریها ،دستگاههای نظارتی» ،اسیر نظام سرمایهداری 371 .........................
 .9شبکه احزا در کشورها ،اسیر استراتژی توسعه در س جهانی 374 ...................................
 .3اسارت و محرومیت سیاسی ملتها در تمامی ابعاد ،رهآورد مهندسی پیچیـده تئـوری
تولید قدرت غربی374 ........................................................................................................................
 .36تئوری تولید قدرت غربی ،اسیر آیین دنیاپرستی و اخالق مادی 377 ...................................
 .33اشاره به نمونههای عینی توسعه اختیارات قشر سرمایهدار از طریق نظـام «قـوانین،
برنامهها و چشماندازها»379 .............................................................................................................

  42سبک زندگی
گفتار  :41ابعاد ضد انسانی در هندسه مدیریت (استخدام و اشتغال) در سبک زندگی غربی 480 ..............

 .3تعری هندسه مدیریت و اوصاف آن؛ تحت عنوان استخدام و اشتغال در علم مدیریت
مادی 396 ..............................................................................................................................................
 .3/3ابعاد ضـد انسـانی در نحـوه طراحـی و مهندسـی «سـازمان و تشـکیالت» در علـم
مدیریت 393 ...................................................................................................................................
 .3/7ارزیابی غیرانسانی از راندمان نیروی انسـانی از طریـق ایجـاد نظـمهـای سـازمانی و
تشکیالتی 391 ...............................................................................................................................
 .7اسارت داممالتزاید انسان در سبک زندگی غربی؛ متناسب با رفاه دامم التزاید 395 ...............
گفتار  :45جمعبندی :سبک زندگی غربی؛ موجب شکلگیری آیین دنیاپرستی و سجده بر آثار ماده
(بتپرستی مدرن) از طریق تئوری تولید «ثروت ،اطالع ،قدرتِ» مادی 488 .............. ................................

 .3سبک زندگی غربی؛ موجب شکلگیری آیین دنیاپرستی (بتپرستی مدرن) از طریـق
تئوری تولید «ثروت ،اطالع ،قدرتِ» مادی 399 ...........................................................................
 .3/3تئوریزهشدن سرمایه (ربا ،تولید ،تجارت) در تئوری تولید ثروت غربی ،از طریق
«شرکت ،بانک ،برنامههای توسعه» 399 .................................................................................
 .3/7تئوریزه شدن پسند اجتماعی (تحمیل اسـارت ،جهـل ،محرومیـت) در تئـوری
تولید اطالع غربی ،از طریق کنترل «هو  ،حافظه و هنر اجتماعی» 393 ....................
 .3/1تئوریزهشدن ظلم و تجاوز (استکبار ،خیانت ،فریب) تئوری تولید قدرت مـادی،
از طریق «اخالق غوغاساالری ،تحز و بیگاری» 336 ........................................................
 .7جریان اخالق رذیله در سه تئوری تولید «قدرت ،اطالع ،ثروتِ» غربی بهمعنای اقامـه
کفر و کلمه باطل333 .........................................................................................................................
گفتار  :46جهتگیری الهی امام خمینی در رهبری قیام و تأسیس نظهام اسهالمی و مهدیریت آن و
تأثیرات آن بر سبک زندگی جامعه انقالبی ایران 447 .................. ................................ ................................

 .3ضرورت شخصیتشناسی پیرامون پرچمدار انوال اسالمی حضرت امام خمینی(ره) 331 ..............
 .7الهیبودن حرکت حضرت امام خمینی(ره) در رهبری قیام و تمسیس نظام و مدیریت آن 335 ...............
 .7/3اخالق حمیده بهعنوان مبنای خط امام در «قیام ،تشکیل نظام و مدیریت آن»
و درگیری آن با اخالق رذیلهی جاری در سبک زندگی غربی و شرقی 335 .................
 .1تغییر «توزین موضوعات اداره کشور» در مدیریت حضرت امام خمینی 337 .........................
« .1/3استکبارستیزی ،دفاع از محرومان و مستضـعفین ،وحـدت بـا جهـان اسـالم،
آزادی قدس شری  ،و نفی نژادپرستی» محور سیاست خارجی 337 ..............................
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« .1/7وحدت کلمه براساس اقامه کلمه حق» بهعنوان محور سیاست داخلی؛ همـراه
با «نهادسازی برای ممموریتهـای انوالبـی و مـذهبی» و «تصـفیه سـاختارهای
موجود از عناصر فاسد» 766 ......................................................................................................
 .1/1برخورد حضرت امام با فرهن استبدادی و فرهن غر و شـرق و توجـه بـه
فرهن مذهب و انوال 763 .....................................................................................................
« .1/4توجه به عدالت در امر رفاه ،خدمات و تحصـیالت»« ،توجـه بـه محـرومین و
مستضعفین» و «فوه محوری» در سیاستهای اقتصادی 767 ..........................................
 .4تغییر در سبک زندگی جامعـه انوالبـی ایـران بـهعنـوان دسـتاورد اساسـی مـدیریت
حضرت امام خمینی 761 ...................................................................................................................
گفتار  :43تداوم اندیشه و راه حضرت امام خمینی توسط مقام معظم رهبری با مهدیریت دینهی در
عرصههای «سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی» 201 ............................ ................................ ................................

 .3اشاره به تغییر «توزین موضوعات اداره کشور» در مدیریت موام معظم رهبری 764 ...............
 .3/3دفاع از اصل والیت فویه در «سیاست داخلی» و تعمیق استکبارستیزی و دفاع
از جبهه مواومت در شرایط ناشی از پذیر ق عنامه در «سیاسـت خـارجی» و
آثار آن در رفتار دیپلماسی نظام 764 ......................................................................................
 .3/7آثار راهاندازی رسـانههـای بـرون مـرزی در هـدایت افکـار عمـومی نسـبت بـه
جمهوری اسالمی 766..................................................................................................................
 .3/1توجه به کنگره عظیم حج بهعنوان نرمافزار همگرایی جهان اسالم و آثار آن در
شکلگیری بیداری اسالمی 767 ...............................................................................................
 .3/4رفتار موام معظم رهبری در موضوع حج ،مسامل کشور عراق ،نامـه بـه جوانـان
اروپایی و آمریکایی ،مواومت در برابر فتنه نظامی تکفیریها در من وه و حادثـه
منا769 ............................................................................................................................................
 .3/5تــمثیر ســفرهای اســتانی موــام معظــم رهبــری در تحوــق شــعار عــدالت و
محرومیتزدایی 763 ....................................................................................................................
 .3/6رفتار موام معظم رهبری در کنترل روند توسعه سیاسی در دولـت اصـالحات و
عبور از بحرانهای ناشی از آن736 ..........................................................................................
 .3/7رفتار موام معظم رهبری در کنترل فتنه  99و جلوگیری از مدیریت آن توسط
استکبار جهانی 736 .....................................................................................................................
 .3/9رفتار موام معظم رهبری نسبت به موضوع برجـام ،نشـانگـر قـدرت مـدیریت
دینی و من ق برتر آن 731 ........................................................................................................

  41سبک زندگی

 .7جهتگیری الهی در مدیریت حضرت امام و موام معظم رهبری و تـمثیر آن بـر رفتـار
همه دولتها بعد از پیروزی انوال اسالمی 734 .........................................................................
گفتار  :48درگیری مدیریت دینی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری با جههتگیهری مهادی
حاکم بر سبک زندگی غربی 246................... ................................ ................................ ................................

 .3مشروط شدن ساختارهای سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادیِ سـبک زنـدگی غربـی بـه
«اخالق ،احکام و ارز های دینی» در نظام جمهوری اسالمی 736........................................
 .7مدیریت دینی حضرت امام و موام معظم رهبری و درگیری آن با جهتگیـری مـادی
حاکم بر تئوری تولید «قدرت ،اطالع ،ثروتِ» غربی 733 ...........................................................
« .7/3شکستن فرهن تحز  ،تغییر وزن قوا در مدیریت کشور و نهادسـازی بـرای
ممموریت های انوالبی» سه تغییر اساسی در تئوری تولید قدرت غربی 733 .................
« .7/7اقامه فرهن شهادت طلبی ،اولویت تعهـد بـر تخصـص و شـکلگیـری هنـر
مواومتی و ملی» سه تغییر اساسی در تئوری تولید اطالع غربی 776 .............................
« .7/1هدف قرارندادن اقتصاد ،شکستن الگـوی درآمـد طبوـاتی و شکسـتن الگـوی
مصرف طبواتی» سه تغییر اساسی در تئوری تولید ثروت غربی776 ..............................
 .7/4اشاره به جامعهشناسی الهی حاکم بر سبک زندگی دینی در اندیشه و مدیریت
امام خمینی و موام معظم رهبری 777 ...................................................................................
 .1همراهشدن تدابیر نخبگانی (تصمیمسازی) با جهتگیری الهی حضرت امام و ضرورت
تئوریزهشدن آن 777 ...........................................................................................................................
 .1/3نفی تحجر از اندیشه و مدیریت حضرت امام و موـام معظـم رهبـری بـهدلیـل
توجه به ساختارهای موجود و نوش دستگاه کارشناسی در مدیریت جوام 774 ........
گفتار  :44قبض و بسط بین «ارزش های دینی» با «نظام موضوعاتِ» سبک زندگی غربهی در سه
ساختاری و ضرورت قیام برای انقالب فرهنگی و خروج از اض رار علمی در ساختارها 225......................

 .3قبض و بسط بین «ارز های دینی» و «نظام موضـوعاتِ» سـبک زنـدگی غربـی در
س ساختاری775 ............................................................................................................................
« .3/3تعهد و تخصص»« ،عدالت در موضوعات علمی ،درمانی ،ارزی ،درآمـدها و»...
و «فوه و مصلحت»776...............................................................................................................
« .3/7مالیات»« ،مسامل اطالعاتی و جاسوسی»« ،مهاجرت به شهرها» 716 .......................
« .3/1سرمایهگذاری خارجی»« ،معاونت پرورشی در وزارت آموز و پرور »« ،نیاز بـه
تدوین قانون اساسی متناسب با تمـدن نـوین اسـالمی»« ،سـیر ت ـور در مـدیریت
دینی» 717 .....................................................................................................................................
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« .3/4الگوی جذ و استخدام»« ،وضعیت صـندوقهـای قـر الحسـنه در شـبکه
بانکی»« ،طرح توسیم اراضی»« ،موسیوی»« ،طرح پوشش ملی» 715 ..........................
 .7اعجاز انوال اسالمی در ایجاد وحدت نخبگـانی حـول «تصـمیمگیـری»هـای الهـی
رهبران انوال  ،موجب تحوق برخی تغییرات در س «تصـمیمسـازی» و «اجـرا»
علیرغم فودان دستگاه کارشناسی دینمحور 716.......................................................................
.7/3موفویتها و دستاوردهای انوال با تکیه به جهتگیری الهی719 .................................
 .7/7ضــع هــای گذشــته و تهدیــدهای آینــده ،ناشــی از ادبیــات کارشناســی و
ساختارهای موجود در نظام 713 ..............................................................................................
 .1ضرورت قیام برای انوال فرهنگی و خـرو از اضـ رار علمـی در سـ تصـمیمات
کارشناسی 743 .....................................................................................................................................
 .1/3ضرورت تودم «انوال سیاسـی» بـر «انوـال فرهنگـی» برمبنـای مختـار؛ در
موابل نظریه فرهنگی بودنِ انوال اسالمی 741 ...................................................................
گفتار  :20بررسی تئوریهای ارائهشده برای حل چالشهای نظام در عرصه ساختاری و کارشناسی و
ضرورت حفظ «وحدت کلمه فرهنگی» بر محور سفارشهای علمی نایب عام حضرت ولیعصر(عج) 211.

 .3اشارهای به سفار های علمی طرحشده از سوی حضرت امام و موام معظـم رهبـری
برای حل چالشهای ساختاری نظام اسالمی 744 .......................................................................
« .3/3حضــور دو من ــق حــوزه و من ــق دانشــگاه در فرهن ـ جامعــه»« ،علــوم انســانی
کاربردی»« ،عدم کفایت فوه موجود برای اداره کشور»« ،ضرورت الگو شـدن نهادهـای
انوالبی» 744 ...................................................................................................................................
« .3/7وجود فور و تبعیض و فساد»« ،خ ر تحری اندیشه امام خمینـی»« ،چـالش
فرهن غر با فرهن مواومـت در رسـانه»« ،وضـعیت موجـود در آمـوز و
پرور »« ،نوشه جام علمی کشور» 747 .............................................................................
 .7ضرورت تحلیل و ارزیابی از عملکرد دانشگاهها و موسسات حوزوی در حل موضوعات
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مقدمه
بر اندیشمندان متعهد پوشیده نیست کـه پـا از رنسـانا و در ابتـدای ححـوالا اریـر
جهان ،گرچه مشارکت عموم در حصمیمگیریها به عنوان ضـامن ححقـع عـدالت در حیـاا
بشری مطرح گردید ،اما جوهرهی این نوع از عدالت سیاسی ،حوافع اکثریت مـردم بـرای بـه
حداکثررسـاندن حمتـا از دنیـا
حداکثررسانیدن بهرهمندی مادی بود .بنابراین و از آنجا که به
ِ
ِ

همواره موضوع نزاع دنیاپرستان است ،نه حنها دموکراسی نتوانست همزیستی عادالنه را بـرای
ً
سیاسی غربی عمال زمینهساز سلطهی شرکتهای بزرگ
بشریت به ارمغان آورد بلکه عدالت
ِ
بر دولت و مردم گردید؛ شرکتهایی که علیرغم ححوالا عمده در نظام سیاسی کشورها و
ً ُ
حغییراا مکرر در عناصر حصمیمگیر آن ،بعضا عمر و سابقهای دویستساله پیدا میکنند و با
به حداکثررساندن سـود رـود ،بـه محـور حـاکم بـر جامعـه حبـدی میشـوند .ایـن رونـد
سلطهجویانه در این نقطه متوقف نشد بلکه بر اثر پیوند ارگانیک شرکتها با «بانـک و نظـام
پولی» ،سطح عمیعحری از انتخاب و حصمیمگیری در ارتیار «حمرکز سرمایه» قرار گرفـت و
ححقیقاا سازمانی و ارتراعاا پیچیده که به هزینههای سنگین و سرمایهگذاریهای کـالن
نیازمند بود ،اسیر سفارشهایی شد که «سود سرمایه» ّ
معین میکرد .ثمره این ححقیقـاا بـه
صورا «حکنولوژی برحر» رخ نمود و از این طریع ،هدایت نیازمنـدیها آغـاز شـد و حولیـد
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ححریـک «بینـایی ،شـنوایی،
نیازهای جدید و ارضای آن سرعتی بیسابقه به رـود گرفـت و
ِ

بویایی و چشایی» آنچنان حنوع پیدا کـرد کـه موجـح ححـو در «پسـند اجتمـاعی» شـد و
«زیباییشناسی» را به اسارا حوسعهی سرمایه درآورد .از همین جاست که امـروزه «سـبک
زندگی» جدیدی در مقاب بشریت قرار گرفته و نظام سـرمایهداری در غـرب ،مبـدآ آفـرین
ُمدهای گوناگون در روراک ،پوشاک ،سالمت ،حم ونق  ،حفـریح ،مسـکن ،شهرسـازی و
کلیه شرای ط محیطی شده و با ورود حکنولوژی به عرصه هنر ،سرعت حوهم به جـایی رسـیده
که حاالا عاطفی انسان نیز مانند سایر انرژیهای طبیعی ،در جهت حوسعه سرمایه مصرف
میشود.
ُ
در چنین روندی ،دین بهمثابه «رردهفرهنگ» و از سنخ سالیع و سنن اقوام و ملیتهـای
مختلف حلقی می شود که نه حنها فاقد حوانایی برای مدیریت ححوالا و راهبری حمدن و ارائـه
سبک زندگی جدید است ،بلکه در مواجهه با حکنیک برحر و کارآمدی باالحر باید واقعیتی بـه
نام غلبهی «فرهنگ حوسعه» را بپذیرد و با انحال در آن ،به پتانسیلی برای رساندن کشور بـه
قافله حمدن حبدی شود و با مشارکت در ایجاد عزم ملی ،مردم را در جهت دستیابی به حوسعه
مادی بسیج کند .به عبارا دیگر دین ،وقتی ارزشمند و قاب اعتناست که بتواند ارزشهای
«حوسعه» و «فرهنگ مدرنیته» را بتمامـه بپـذیرد و انگیزشهـای ایمـانی و دینـی مـردم را در
ردمت به «حمدن غرب» به مصرف برساند .در واقا «حوسـعه پایـدار و همهجانبـه» مـدعی
حأمین حمامی نیازهای بشری است و به جای طرح مباحث نظری ،با طراحی «مد اداره» بـه
عنوان یک ماشین پیچیده ،ملتها را با جمعیت چندین میلیونی از وضعیت کمحوسعهیافتگی
به ایستگاه «حوسعهیافتگی» میرساند و با مـدیریت همـه عرصـههای سیاسـی و فرهنگـی و
اقتصادی بر اساس شارصههای ّ
کمی ،مطلوبیتهای مادی رود را در عم محقع مینماید
و از آنجا که «نیاز» و «ارضای» آن را به صورا اجتماعی حولید میکند ،روابـط جدیـدی را
پدید می آورد که حخلف از آن برای اکثریت جامعه ،از نظر عینی بـه یـک امـر محـا حبـدی
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میگردد .این روند در حقیقت به معنای قرارگرفتن بشریت در برابر یک مغالطهی عینی ـ و نه
نظری ـ است« :زندگی جز به شیوهای که حمدن غربی آن را پدید آورده ،قابلیت وقوع و ححقع
ندارد و کارآمدی مدرنیته در حمامی عرصههای حیاا ،هر نغمهی مخالف و رفتار معارض را
باالرره و در طو زمان به کرن و حسلیم وا رواهد داشت».
اما بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـران بـه رهبـری آیـتاللـهالعظمی امـام رمینـی
قدسسرهالشریف ،اسالم عزیز حیاحی دوباره پیـدا کـرد و وجـدان بشـری در برابـر مقیاسـی
جدید از کارآمدی دین قرار گرفت .آن ابرمرد حاریخ با حکیه بر فرهنگ عاشورایی ملت ایران و
حبعیت آنان از فقهای عظام شیعه بهعنوان نواب عام حضرا ولیعصر عج اللهحعالیفرجـه،
نهضت دینی را در برابر چشمان حیرازدهی جهانیان و معادالا از کارافتادهی کارشناسـان
قدمبهقدم به پی ُ
حرـوری
غـرب،
و
شـرق
در
مادی
اا
ز
مبار
های
روش
از
اقتباس
بدون
و
رد
ب
ِ
«پیروزی رون بر شمشیر» را به عینیت رسانید و پرچم زندگی بر مبنـای آرمانهـای الهـی و
اهداف اسالمی و استقال مکتبی را بر سر مردم فداکار و هوشـیار ایـران برافراشـت و نظـام
جمهوری اسالمی را بهعنوان آیه ای الهـی در مقابـ کفـار و مسـلمین و شـیعیان قـرار داد و
زندهبودن برنامههای ردای متعا را برای امت دینی و جامعه انسانی فریاد کرد .امـا از آنجـا
که دنیا پرستان هـی سـطحی از ارتیـاراا انسـانی و امکانـاا طبیعـی را بـه حـا رـود وا
نمیگذارند و ذرهای ردشه بر والیت مطلقهی مادی رود را ححم نمیکنند ،انقالب الهـی
ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز از حیغ طغیان و حعرض آنها در امان نمانـد و
ََ َ
ُ َ
َ
َ َ َ
ُ
به حکم «ل ِرن لم حن َت ُهوا ل َنر ُج َم َّنکم َول َی َم َّس َّنکم ِم َّنا عذاب آ ِلیم» ،1هجمه به این شجرهی طیبـه
آغاز شد و بر اساس سیره مستمرهی کفار مبنی بـر حـذف فیزیکـی آرراگرایـان در اولـین
فرصت ،آح بیامان انکار و عناد و عداوا آنان از طریـع دکترینهـای «نظـامی ،امنیتـی و
« .6و اگر دست برندارید ،شما را سنگسار رواهیم کرد و شکنجه دردناکی از مـا بـه شـما رواهـد رسـید».
سوره یا ،آیه .66
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سیاسی» مدرن بر سر رهبری و ملت ایران باریدن گرفت.
ِ

در این شرایط ،استقامت حضرا امام رمینی بـر جهـتگیری الهـی و همراهـی ملـت

شریف ایران با آن قائد عظیمالشأن راهگشا شد و وعدههای قرآنی مبنی بر نصرا الهی 1بـه
امتی که بر محور رداپرستی و ایمان به غیح بر گرد هم جما شده باشند ،محقع گردید و در
وضعیتی که معادالا قدرا جهانی و منطقهای و ملی همگان را به سقوط قریحالوقوع نظام
اسالمی رهنمون میسـارت ،ابتکـار ایمـانی حضـرا امـام در «نهادسـازی» بـرای انجـام
مأموریت های انقالبی ،حوازن قوا را حغییر داد و بـه جـای حکیـه بـه فرهنـگ ححـزب در امـور
سیاسی ،روشهای کالسیک و سختافزارمحور در امـور دفـاعی و سیسـتمهای پـوالدین و
زندگی سیاسی ،امنیتی ،دفاعی» نوینی پدید آمد که مبتنی بـر
رشن در امور امنیتی« ،سبک
ِ
حشــک مــنمنین در قالــح َه َ
میلیونی
بیســت
ارحــ
جمعــه،
نمازهــای
و
مســاجد
و
ا
أ
ــ
ی
ِ
میلیونی مردمـی بـود و در سیاسـت رـارجی ،دفـاع از
شهاداطلح و اطالعاا سیوش
ِ
قدرا اسالم در مقیاس جهانی و مقابله با «بتپرستی مدرن» را با هزینه ـ فایـدهی مـادی و

وهلهای در دیپلماسی متداو معامله نمیکرد .این سبک زندگی الهی و نوین ،بـرای قـائلین
به حکام مادی و معتقدین به حمدن مدرن ،ممتنا و غیرعقالنی و رسارابار مینمود و آنان
در دورههای مختلف با ححمی هزینههایی سنگین به کشور ،دچار ریـزش شـده و از صـراط
مستقیم انقالب جدا شدند؛ اما این راه جدید و مسیر نورانی با فتوحـاا مختلـف ،حوانسـت
السـحر
ریسمانهایی را که فرعونیـان در برابـر انقـالب اسـالمی قـرار دادنـد ببلعـد و باط
ِ
دکترین های سیاسی و امنیتی و دفاعی مـدرن و افشـاگر ناکارآمـدی آنهـا در مقابـ قـدرا
ایمانی شود و با ایجاد وحدا ملی در دار و «حولیـد جـرآا روحـی» در جهـان اسـالم،
ابرقدراها و ائمه کفر را از مقابلهی سخت و بررورد مستقیم با جمهوری اسالمی مأیوس و
پشیمان کند.
َّ
َ
ُ َ َ َ ُ
ِ « .6إن حن ُص ُروا الل َه َین ُصرکم َو ُیث ِّبت آقد َامکم»؛ سوره محمد ،آیه .7
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با پایان جنگ ححمیلی و ورود نظام اسالمی به شرایط ثبـاا و امنیـت در دوران زعامـت
حضرا آیتاللهالعظمی رامنهای مدظلهالعالی و همزمان با حفظ جهتگیری الهی نظام و
حداوم دستاوردهای سیاسی و امنیتی و دفاعی در مقاب کفر جهانی ،صـحنه درگیـری حمـدن
مدرن با انقالب اسالمی به حدریج وضوح بیشتری پیدا کرد و از سطح امور سیاسی و نظامی
به فرهنگ آ کادمیک و حخصصی حعمیع یافت و رأل حروریـک نظـام جمهـوری اسـالمی در
برابر علوم انسانی کاربردی در غـرب ـــ کـه اداره کشـور در حمـامی عرصـهها را بـر اسـاس
حروریزهکردن شهوا و حبدی آن به شارصها و اسـتانداردهای ّ
کمـی بـه عهـده دارد ـــ رخ
ـدیریت «ســارتارها» و ابهــام در چگــونگی
نمایانــد و عــدم ارائــه نســخهی دینــی ب ـرای مـ
ِ

هماهنگکردن آنها با رفتار الهی رهبران انقالب در سطح «جهتگیری» ،نظام اسالمی را در
شرایط «اضطرار علمی» قرار داد و عم به نسخهی غربـی در موضـوع حوسـعه را بـه امـری
اجتنابناپذیر بد نمود و ناهنجاریهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی را کـه بـر اثـر شـرایط
ویژه انقالب و دفاع مقدس به حاشیه رفته یا پنهان شده بود ،به متن جامعه آورد .بـه عبـارا
دیگر ،همان محاسباا کارشناسی که دستاورد انقالب اسالمی یعنی ححقـع سـبک زنـدگی
نوین در عرصه دفاعی و سیاسی را بـه چـال کشـید و موجـح نوشـیدن جـام زهـر حوسـط
َ
حضرا امامرمینی و پذیرش قطعنامه  835و ححمی حکمیت کفر بر نظام اسـالمی شـد،
ً
در قالح اضطرار به استفاده از علوم انسانی غربی بهعنوان «دان های ذاحا مسـموم» 1حـداوم
یافت و انتشار این ّ
سم در پیکره نظام ،نه حنها باعث گردید استنصارهای مکـرر مقـام معظـم
رهبری در موضوعاا فرهنگی و اقتصادی برای چارهجویی در مقابـ «حهـاجم فرهنگـی» و
«جنگ حمامعیار اقتصادی» پاسخی در رور نیابد ،بلکـه حتـی عرصـهی سیاسـی کشـور را
ً
 .6مقام معظم رهبری« :بنده درباره علوم انسانی در دانشگاهها و رطر این دان هـای ذاحـا مسـموم هشـدار
ً
دادم ...این علوم انسانیای که امروز رایج است ،محتواهایی دارد که ماهیتا معارض و مخالف با حرکـت
اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جهانبینی دیگری است ».دیدار با طالب ،فضال و اساحید حوزه
علمیه قم ؛ .6953/7/93
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بهعنوان نقطه قوا نظام اسالمی ،در برابر رطراحی از قبیـ فتنـههای  75و  55در سیاسـت
دارلی ضربهپذیر بنماید و حالش برای ححمی سازش با کفر جهانی بـه رهبـری در سیاسـت
رارجی شدا بگیرد.
از این رو پا از سرآغاز نویدبخشی که در آن ،امیدی پرفروغ بـر فطـرا بشـری حابیـدن
گرفته و «دینمداری» بهعنوان پایگاه مستحکم مبارزه با ظلم در قرن حاضر هیمنهی رـود را
بر ستمگران جهان ححمی کرده و حوانمندی رود در ایثـار و نفـی سـتم را بـه منصـه ظهـور
علمی الهیـکاربردی» بـه ضـرورحی اساسـی بـرای حفـظ و حـداوم و
رسانده ،یک «دستگاه
ِ

پیشرفت انقالب اسالمی حبدی شده است؛ زیرا حنها از این طریـع اسـت کـه نظـام مقـدس
عدالت آرمانی در عینیت» را به حصـویر
جمهوری اسالمی میحواند «چگونگی جریانیافتن
ِ
بکشد و با دستیابی به «عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی و عدالت اقتصادی» ،آزمون رـود
را در معرض مشاهده جهانیان قرار دهد حا در نتیجهی آن ،امت محمد و آ محمـد صـلواا
دینی مقاومتی» در منطقهای از عالم ،وفاداری رود
الله علیهم اجمعین با برپایی یک «حمدن ِ
به آستان مقدس حضرا ولیعصر(عج) و آمادگی برای ظهور آن حضـرا را عمـال اثبـاا

کند؛ چرا که قدرا کفر و هجمهی آن به اسالم امروزه در مقیاس یک حمدن جهانی ظهـور و
بروز یافته و إعداد ّقوه و کسح استطاعت در مقابـ آن بـرای دفـاع از مکتـح ،جـز در ایـن
چارچوب میسر نیست .در غیر اینصورا ،حردیـد در «کارآمـدی عینـی» بـر پایـه «انگیـزه
دینی» ،بزرگترین رطری است که با پاشیدن بذر یأس در قلوب آحاد جامعه ،سازش با نظـام
سرمایهداری و استکبار را بهعنوان حنها راه نجاابخ معرفی رواهد کرد.
بنابر آنچه گذشت پرواضح است که اکتفا بـه ظرفیـت عقالنیـت موجـود در حوزههـای
علمیه که با حفکیک «حکام معنوی» از «حکام مادی» ،جریان زندگی اجتماعی و روابط و
عنـوان
سارتارها و موضوعاا نـوین آن را ــ کـه مـتن زنـدگی را شـک میدهنـد ــ ححـت
ِ
ُ
«رفتارهای عقالیی برای حأمین معاش» معرفی مینماید ،فاقد کارآمدی بـرای رفـا نیازهـای
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نظام اسالمی است؛ زیرا الزمهی این مبنا ،پذیرفتن اساس سبک زندگی غربی و الگوهای آن
در عرصههای مختلف حیاا مانند روراک ،پوشاک ،مسکن ،حغذیه ،بهداشـت ،حم نقـ
و ...است و در نتیجه ،سبک زندگی اسالمی را به رعایت واجباا و محرماا شرعی حوسـط
عباد منحصر میکند .در این نگرش بدون آنکه ححلی روشنی از علت عدم ححقـع احکـام
عینی پی روی این آرمان الهی ارائه شود ،شناسـایی آسـیحها
الهی در زندگی مردم و موانا ِ
در اموری از قبی «جه افراد به احکام دینـی ،حبعیـت آنـان از هـوای نفـا و دنیـارواهی،
ِ
بیحقوایی فردی مسرولین و یا حداکثر نقص و ضعف در حبلیغاا دینـی» محـدود میشـود.
بار حاکمیت کفار و منافقین و در شرایط انزوای
البته احخاذ چنین رویکردی در دوران مرارا ِ

علما و متدینین ،کامال بیاشکا است؛ اما اکنون که قدرا در ارتیار «مکتح اسالم» قـرار
گرفته و مدرنیته در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ،در حا ضربهزدن به نظـام اسـالمی
مند سفارشهای
است ،احکا به این نگرش برای ح چال ها کفایت نمیکند .بررسی قاعده ِ
علمی که از سوی رهبران انقالب به جامعه علمی کشور ارائه شده نیز منید همـین واقعیـت
ُ
اری حمـدن اسـالمی حوسـط
است و طرح مقوله «سبک زندگی اسالمی» به عنوان بعد نرمافز ِ
مقام معظم رهبری 1،حفاوحی ماهوی با حعریف سبک زنـدگی بـر اسـاس رفتارهـای فـردی و
رانوادگی را نشان می دهد .حتی اگر این بیاناا راهگشا نبود ،حوجه بـه روا سـبک زنـدگی
 .6مقام معظم رهبری« :هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی ،ایجاد یك حمدن نوین اسالمی اسـت...
این حمدن نوین دو بخ دارد :یک بخ  ،بخ ابزاری است؛ یک بخ دیگر ،بخ متنی و اصـلی و
اساسی است .به هر دو بخ باید رسید .آن بخ ابزاری چیست؟ بخ ابزاری عبارا است از همـین
ارزشهایی که ما امروز بهعنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم :علم ،ارتراع ،صنعت ،سیاست ،اقتصاد،
اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبار بینالمللی ،حبلیغ و ابزارهای حبلیغ؛ اینها همه بخ ابزاری حمـدن اسـت؛
وسیله است ...اما بخ حقیقی ،آن چیزهایی است که متن زنـدگی مـا را حشـکی مـیدهـد کـه همـان
«سبک زندگی» است که عرض کردیم .این ،بخ حقیقـی و اصـلی حمـدن اسـت ...ایـن بخـ را بـه
منزلهی بخ نرمافزاری حمدن به حساب آورد؛ و آن بخ او را ،بخ های سختافزاری بـه حسـاب
آورد ».دیدار با جوانان استان رراسان شمالی؛ .6936/7/99
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غربی در دنیا و غلبهی آن بر همه کشورها در مقیاس جهـانی نشـانگر آن اسـت کـه مسـأله
ً
حمـدن
همـین
اساسـا
سبک زندگی در رابطهای مستقیم با یک حمدن همهجانبه قرار گرفتـه و
ِ
همهجانبه است که با حنظیم شرایط اجتمـاعی بـر مبنـای دنیاپرسـتی ،اعتقـاداا و احکـام و
ارالق دینی را در عم جمعی و رانوادگی و فردی منزوی کرده و از طریع کنتـر حغییـراا
عینی بر اساس حمتا و حلذذ مادی ،به بزرگترین مانا در برابر ححقع سـبک زنـدگی اسـالمی
حبدی شده است.
در همین راستا و پا از دعوا مدیریت محترم مصالی قدس شهر مقدس قـم از عـالم
مجاهد و اندیشمند انقالب فرهنگی مرحوم حجةاالسالموالمسلمین مسـعود صـدوق بـرای
ارائه سلسله مباحثی پیرامون «نقد سبک زندگی غربی و طرح سبک زندگی اسالمی» در ایام
عزاداری سید و ساالر شهیدان (پاییز  ،)6938آن فقید سـعید بـا حوجـه عمیـع بـه رألهـای
پی گفته و با حکیه بر دستاوردهای پژوهشی استاد گرانقدر رود مرحوم آیتالله عالمه سـید
منیرالدین حسینیالهاشمی و حالش هایی که رود در ادامه راه ایشان مبذو داشـته بـود ،وارد
عرصه رفا نیازهای حروریک نظام اسالمی در مقوله سبک زندگی گردید .لذا در فص او از
ً
این مجموعه بحث ،ابتدائا سبک زندگی غربی بهعنوان پدیـدهای برراسـته از حمـدن مـدرن
ححلی میشود و با اشاره به مجموعهای از آمار عینی و حجارب میدانی ،شکست مدرنیتـه در
رفا نیازهای اولیه انسانی در مقیاس جهانی روشن میگردد .سپا بهجای آنکه همانند روند
متداو به طرح اشکاالا نظری بر مبانی فلسفی و انسانشناسی غربی اکتفا شود ،برای نقـد
عینی ناشی از آن حوجه شده و با حمرکز بر «شهر»
و نقض سبک زندگی غربی به واقعیتهای ِ

و زندگی شهری به عنوان مظهر جال و جما در سبک زندگی غربی ،به ححلی رفتار مراکز

اصلی در شهرها مانند «کاررانه»« ،رسانه» و «حزب» پردارته میشـود و کـارکرد آنهـا بـه
عنوان حابعی از «مدیریت در سطح حوسعه» مورد بررسی قـرار میگیـرد حـا روشـن شـود کـه
«حروری حولید ثروا»« ،حرـوری حولیـد قـدرا» و «حرـوری حولیـد اطـالع» بـهعنـوان ابعـاد
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سهگانهی «سبک زندگی غربی در سطح مدیریت حوسعه» ،شـکلی جدیـد و مـدرن از آیـین
دنیاپرستی را بر بشریت ححمی میکند و طراحی ّ
مادی این سه حروری ،انسانها و امتهـا را
در همه ابعاد زندگی به «سجده» و انقطاع در برابر «آثار ماده» وادار مینماید .در پایـان ایـن
فص  ،با ارائه ححلیلی دقیع از ابعاد درگیری انقالب اسالمی با حروری حولید ثروا ،قـدرا و
اطالع در سبک زندگی غربی ،روشن میشود که اندیشه و رفتـار و مـدیریت حضـرا امـام
رمینی (ره) و مقام معظم رهبری چگونه باعـث شـده حـا جهـتگیری الهـی نظـام در برابـر
مادی جاری در این سه حروری حفظ شود و همزمان جریان سبک زندگی غربـی
جهتگیری ِ

در سارتارهای نظام ،چه چال هایی را پی روی آن قرار داده و حروریهای مطرحشده برای

ح این چال ها از چه مشکالا و نارساییهایی رنج میبرد.
در فص دوم با ارائه گزارشی اجمالی از مجاهداا علمی مرحوم آیتاللـه عالمـه سـید
منیرالدین حسینیالهاشمی و مبانی حولیدشده برای رفا چال نظام اسالمی با حروری «حولید
ثروا ،قدرا ،اطالع» در سبک زندگی غربی ،اشاراحی پیرامون «فلسفه حکـوین»« ،فلسـفه
حاریخ» و «فلسفه جامعه» بر اساس عقالنیـت دینمحـور مطـرح میشـود حـا «زیرسـارت
احی» سه حروری الهی در حولید ثروا ،قدرا ،اطالع مشـخص گـردد .هـمچنانکـه بـر
طر ِ
دینی طراحی سبک زنـدگی اسـالمی
همین مبنا به طرح گمانههایی قاعدهمند پیرامون مبانی ِ

پردارته می شود حا به جای محدود شدن سبک زندگی اسالمی به عم افراد بر طبع احکام،
«اقامه احکام از منظر حاکمیت» مورد حوجه قرار گیرد و ححلی جدیـدی از جایگـاه نمـاز و
روزه و حج و زیاراا در افع حمدن اسالمی و متناسح با آن ارائه شود و با حشـریح «شـبکهی
مصرف معنویـت» را بـر عهـده دارد ،سـطح
مکانی معنویت» که «حولید و حوزیا و
زمانی و
ِ
ِ
جدیدی از ادراک و معرفت نسبت به مدیریت حضراا معصومین(ع) شک بگیرد و از ایـن
طریع ،زمینه فهم دقیعحر از منابا دینی در جهت طراحی سبک زندگی اسالمی فراهم آید.
ً
نی پی گفته ،ابتدائا نمایی کلی از سـه حرـوری
در فص سوم ،با حکیه به مبانی عقلی و دی ِ
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«حولید ثروا ،قدرا و اطالع الهی» در «وضا مطلوب» ارائه میشود حا نقطـه آرمـانی کـه
ِ
نظام اسالمی در طو صد سا آینده باید به سـمت آن حرکـت کنـد و از طریـع آن ،ححقـع
حمدن اسالمی را رقم بزند ،روشن گردد .امـا ناگفتـه پیداسـت کـه ححقـع وضـا مطلـوب و
دستیابی به حمدن نوین اسالمی پی از هر چیز وابسته به طراحی نقشهای دقیع ،همهجانبه و
قاعده مند برای ررو از وضا موجود و شکستن سارتارهای سبک زندگی غربی و رهایی از
ابتال به ادبیاا حوسعه پایدار و همهجانبه است .از ایـنرو بخـ بزرگـی از فصـ سـوم ،بـه
طراحی حرـوری حولیـد قـدرا ،ثـروا و اطـالع سـبک زنـدگی اسـالمی در «دوران گـذار»
ِ
اقتصـادی
جهت حاکم بـر سـارتارهای سیاسـی و فرهنگـی و
میپردازد و راهکارهای حغییر ِ
ِ
غربی را بیان می کند و حتی الزاماا آن را در موضوعاا مختلـف اجتمـاعی از قبیـ هنـر،
ورزش ،موسیقی ،فضای مجازی ،اعتیاد ،اوقاا فراغت و ...را حشریح مینماید حا با عبور از
دوران گذار ،روند استقال امت دینـی از جریـان نیـاز و ارضـای مـادی و ایجـاد حـدریجی
نیازهای جدید بر اساس فقه حکومتی شک بگیرد و حرکت به سوی حأسیا حمدن حقه الهی
امکانپذیر گردد .البته این دستاورد گرانسنگ ناشی از حمرکـز سیوپنجسـاله مرحـوم اسـتاد
صدوق بر مباحث مرحبط با حولید مد اسالمی (برگرفته از اندیشهی مرحوم عالمـه آیتاللـه
سیدمنیرالدین حسینی) و حمحض دوازدهساله آن مجاهد رستگیناپذیر بر مباحـث مربـوط
بــه مــد مــادی و ادبیــاا الگوهــای حوســعه غربــی و همچنــین ده ســا پــژوه پیرامــون
«سرفص های فقه حکومتی» بود که مباحث ارزشمندی از قبی «نقد و بررسـی کتابهـای
ایران امرو ز در آینه مباحث حوسعه ،مدارهای حوسـعه نیـافتگی در اقتصـاد ایـران و اسـتراحژی
حوسعه صنعتی»« ،نقد و بررسی کتاب مبانی نظری و مستنداا الیحه برنامه چهارم حوسعه»،
«نقد و بررسی سیاستهای برنامه پنجم و ششم حوسعه مصوب دولـت و مجمـا حشـخیص
مصلحت نظام»« ،سیاستهای کلی پیشنهادی برای برنامه پنجم و ششم حوسعه»« ،رویکرد
قاعده مند به ادبیاا انقالب در یازدهمین دوره انتخاباا ریاست جمهوری»« ،نقد و بررسی
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الگوی پایهی ارائهشده از سوی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشـرفت»« ،حبیـین نخبگـانی از
مبانی ،اهداف و نظامسازی اقتصاد مقاومتی»« ،طراحی قرارگاه علمی اقتصاد مقاومتی» و...
را در پــی داشــت و در او و کمــا رــود ،بــه مجموعــه حاضــر منتهــی گردیــد .لــذا آن
عزیزسفرکرده در آررین روزهای حیاا پربرکت رود حصریح کرد که در این سلسله بحـث،
علمی مدیران انقالبی
«مانیفست اداره نظام اسالمی» را بیان کرده حا بر این اساس ،ابهامهای
ِ
جهـت حـاکم بـر سـارتارهای غربـی از بـین بـرود و از طریـع هماهنگشـدن
برای حغییـر
ِ

الهی حضرا امام و مقام معظم رهبری ،ضربههای جدیدی که
سارتارها با جهتگیریهای ِ
انقالب اسالمی در روند حوسعه و حکام رود باید بر پیکرهی بتپرستی مـدرن وارد نمایـد،
روشن شود .جعله اللهحعالی من اه الرجعة و المستشهدین بین یدی ّ
ولیه عند ّ
الکرة.
حسینیه اندیشه
بهار 6931
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سبک زندگی غربی؛ پدیدهای برخاسته از تمدن مدرن (آیین

دنیاپرستی) بهعنوان چالش و موضوع امتحان نظام جمهوری اسالمی
 .4سبک زندگی غربی؛ بهعنوان موضهوع امتحهان نظهام جمههوری اسهالمی و
اشارهای به مبانی قرآنی سبک زندگی اسالمی

آنچه از زمان هبوط حضرا آدم حـا بعثـت نبیاکـرم(ص) و سـپا حـا ظهـور حضـرا
ولیعصر(عج) منشأ درگیری بین حع و باط بوده و رواهـد بـود ،مسـأله «سـبک زنـدگی»
است .در واقا بشریت به سبک زندگی الهی حن نـداده و حیـاحی را کـه رـدای متعـا بـرای
امتهــا و جوامــا ،در ایــام کوحــاه زنــدگی در ایــن دنیــا حــدارک دیــده اســت ،نپذیرفتــه و
اباعبداللهالحسین(ع) نیز در مبارزه با همین جاهلیت ــ که در طو حاریخ حداوم پیدا کرده ــ
به شهادا رسید .از اینرو عزاداریها باید بـه ححلیـ از ایـن واقعیـت منتهـی شـوند؛ زیـرا
رونهای پاک شهدا و علما و اوصیا و انبیا در راه دفاع از زندگی الهی و معارف وحیـانی بـه
زمین ریخته شده است .اگر این حکلیف بزرگ به درستی محقع شود ،حرکتـی آغـاز رواهـد
شد که در نتیجه آن ،زندگی راحت و ایمن و آسوده برای منمنان و امنیت برای کلمـه حوحیـد
در عصر رجعت رقم رواهد رورد که محور آن حیاا طیبه ،انوار مقـدس ائمـه معصـومین
صلواااللهعلیهماجمعین رواهد بود .البته در ادامه این مباحث باید به حبیین زندگی آرمانی
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که پا از دوران ظهور محقع رواهد شد ،پردارته شود؛ اما قب از هر چیز باید به این مهـم
حوجه داشت که آنچـه محـ ابـتالی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و موضـوع امتحـان
جامعهی شیعه در شرایط کنونی محسوب میشود ،سبک زندگی غربی است که برراسته از
حمدن موجود بوده و بر کرهی زمین سیطره یافته است.
َ
َ
َّ
َ
قرآن کریم در آیاحی همانند « َو َما آر َسل َنا ِمن َر ُسو ِإال ِب ِل َس ِان قو ِم ِه ِل ُی َب ِّی َن ل ُهـم» 1حصـریح
کرده که رسوالن الهی برای دعوا هر قومی به زبان همان قوم سخن میگفتهاند اما این امر،
محدود به زبان محاوره هر قوم نیست بلکه مقصود اصلی آن است که انبیای الهی متناسـح
با ادبیاحی که مردم را سحر میکرده و فریح میداده ،سخن میگفتنـد .امـروز نیـز بشـریت،
مسحور حمدن مادی و سبک زندگی غربی شده و حقیقت ایـن اسـت کـه پـا از فروپاشـی
بلوک شرق ،حنها یک حزب و یک آیین و یک مکتح بر دنیا حکومت میکند و آن ،مکتـح و
آیین سرمایه داری است و حتی کشورهایی ماننـد روسـیه و چـین و هنـد کـه از قـدراهای
کمونیستی به حساب میآمدند ،از نظر سبک زندگی اقتصادی بهسـوی غـرب گـرای پیـدا
کردهاند .یعنی همانگونه که در مباحث عقلی و نظری از «ضرورا و امتناع عقلی» سخن به
میان میآید ،در عرصه اداره کشورها و حیـاا اجتمـاعی و سـبک زنـدگی نیـز «ضـرورا و
امتناع عینی» پدیـد آمـده و مسـیرهای حوسـعهیافتگی در همـه شـرون سیاسـی و فرهنگـی و
اقتصادی اعم از سختافزاری و نرمافزاری ،بـه نحـوی طراحـی و مهندسـی شـده کـه جـز
قدمگذاشتن در این احوبانها ،مسیر دیگـری بـرای جوامـا و حکومتهـا متصـور نیسـت و
حاص آن ،مدیریت برمبنای شهوا و رفاه و لذا دائمالتزایـد اسـت .البتـه حضـرا امـام
رمینی و سپا مقام معظم رهبری با مجاهداا رود و همراهی ملت ایران حوانستهاند معبـر
و راه جدیدی برای حنفا امت محمد و آ محمد در عرصه «سیاسـی» ایجـاد کننـد و رـط
بطالنی بر حقسیم کشورها به حوسعهیافته و کـمحوسـعهیافته بکشـند و بـا رد ایـن دسـتهبندی،
 .6سوره ابراهیم ،آیه « :4و ما هی رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم؛ حا بر آنها بیان کند».
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مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را در پـی

بگیرنـد .در نتیجـه ،نظـام مبـارک جمهـوری

اسالمی پا از  95سا موفع به ایجاد جاذبهای شده که قـدراهای جهـانی را بـه چـال
کشــیده ،امــا بایــد ایــن مســیر الهــی را حــداوم بخشــد و آن را بــه عرصــههای «فرهنگــی» و
«اقتصادی» حسری دهد .لذا وظیفه کنونی جامعه شیعه ،مبارزه بـا ایـن ادبیـاا و عقالنیـت
است که با جاذبههای مختلف رود ،د از کف مردم دنیا ربوده است.
 .4/4ضرورت تحلیل سبک زندگی از منظر «تمهدن» و «حاکمیهت» و عهدم توقه

در

مظاهر روبنایی سبک زندگی

البته ادراکی عرفی از سبک زندگی موجود نیز در جامعه مطرح است که بیشتر مظاهر این
سبک زندگی را مورد حوجه قرار میدهد؛ از قبی نحوهی بررورد بشر بـا احومبیـ  ،هواپیمـا،
حانک ،صنعت برق ،مدرسه ،دانشگاه ،حلفن ،فیلم ،سینما و . ...در واقا مواجهه بشر بـا ایـن
پدیدههای نوین ،او را به شگفتی و اعجاب واداشته و به او القـاء میشـود کـه ایـن پدیـدهها
معجزه علم است که حوانسته جواما را از گذشتههای سخت و حاریک و وحشتناک عبور داده
و چال های اساسی در زندگی بشر را مرحفا نماید .این پدیدهها وارد زندگی انسانها شده و
بخ اصلی سبد کاالی مصرفی مردم را حشکی داده و با گذشـت سـالیان دراز بـه حجـاربی
عینی حبدی شده که هی کا نمیحواند کارآمدی آن را انکار کند.
پا این رویکرد ،به مظاهری از سبک زندگی موجود میپردازد اما از منظر حاکمیتها و
حاکمان ،این مسأله دارای ابعاد پیچیدهحری حلقی میشود .بهعنوان مثا حـا قبـ از پیـروزی
انقالب اسالمی ،هیرتحاکمه در سراسر جهان برای انتخاب سبک زندگی در کشور رود با
دو گزینهی اصلی مواجه بودند :سبک زندگی غربی و سبک زندگی شرقی .گرچه اشـتراکاحی
بین این دو سبک از زندگی وجود داشت و مظاهر مدرنی از قبی هواپیما ،ماشین ،سینما و...
در هر دو بلوک شرق و غرب ،در دسترس مردم بود اما به هرحا در سـبک زنـدگی غربـی،
نق اصلی در حمامی شرون حیاا اجتماعی بهعهده «بخ رصوصی و بـازار آزاد» بـود و
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حنوع در آن جریان داشـت ولـی در سـبک زنـدگی شـرقی ،ارتیـاراا سیاسـی و فرهنگـی و
اقتصــادی در دســت «دولــت» بــود و انتخابهــای محــدودی در مقاب ـ شــهروندان ق ـرار
میگرفت .با پیروزی انقالب اسالمی و فروپاشی اححاد جماهیر شوروی ،حمامی کشـورهای
بلوک شرق از نظر اقتصادی به سبک زندگی غربی گرای پیدا کردنـد و اکثـر آنهـا نظامـاا
سیاسی رود را نیز به شک غربی درآوردند .گرچه بررـی کشـورها از قبیـ چـین ،در ایـن
عرصه مقاومت به رر دادهاند اما در ادامه روند اقتصادیای که در پی گرفتهاند ،الجرم از این
مقاومت دست رواهند کشید و سبک زندگی غربی در ُبعد سیاسی را نیز رواهند پذیرفت .در هر
صورا ،سبک زندگی غربی در بخ اقتصاد ــ بهعنوان یک الگوی جذاب که همگان بـه دنبـا
دستیابی به آن هستند ــ بر حمامی کشورهای جهان غالح شده و سیطره یافته؛ در بخـ فرهنگـی
در حا یکپارچهکردن فرهنگهای مختلف است و در بخ سیاسی نیز به همین سمت حرکـت
رواهد کرد.
بنابراین در بحث و بررسی پیرامون سبک زندگی ،واژه «زندگی» نباید به زندگی انسـان و
حفاوا آن با حیاا حیواناا و جماداا و نباحاا منصرف شود بلکه مقصود از زنـدگی بایـد
«زندگی اجتماعی» باشد .یعنی «سبک زندگی» حاکی از یک حمـدن و کشـورهای صـاحح
حمدن است؛ همان کشورهایی که در عرصه جهانی غالح هستند و شیوه زنـدگی رـود را بـه
سراسر جهان صادر میکنند .لذا سخن از حاکمیت سبک زنـدگی غربـی بـر کـرهی زمـین،
بهمعنای غلبه یک حمدن است.
 .2ارتباط سبک زندگی غربی با موضوع «توسعهیافتگی» بهه عنهوان مقولهه ای
جهانی و بینالمللی

کشورهایی که صاحح سبک زنـدگی موجـود هسـتند ،وضـعیت رـود را ححـت عنـوان
«حوسعهیافته» حعریف میکنند .در رآس کشورهای حوسعهیافته ،هفت کشـور صـنعتی 1قـرار
 .6امریکا ،انگلیا ،فرانسه ،آلمان ،کانادا ،ایتالیا ،ژاپن.
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دارند و در ردههای پایینحر ،برری کشورهای اروپایی و آسیایی مطرح میشوند و در انتهـای
این ردهبندی ــ که ناظر به سبک زندگی است ــ کشورهای کمحوسعهیافته یا حوسعهنیافته قرار
میگیرند .در همین راستا ،سازمان مل متحد «حـع حوسـعهیافتگی» را بـهعنوان یـک اصـ
اساسی حصویح کرده و «اهداف حوسعه هزاره» را در قالح شصت شارص قاب سنج  ،به
امضای  653کشور رسانده است 1.شارصهی اصلی این سبک زندگی« ،حولید حکنولوژی» و
«حولید ثروا» است که هر دو مرهون «حولید علوم» هسـتند .رسـانهها نیـز آینـه ایـن سـبک
زندگی هستند و با به نمای گذاشتن کاالها و فناوریها و علوم جدید از طریع هنر و اربـار
و ،...به حبلیغ و فرهنگسازی در این راستا مبادرا میکنند .همچنین یک دسـتگاه امنیتـی و
نظامی طراحی شده حا به وضعیت جوامـا انتظـام بخشـد و از نظـم جهـانی و بینالمللـی و
منطقهای که ریشه در این سبک زنـدگی دارد ،محافظـت کنـد و امنیـت ثـروا و حجـارا و
بازرگانی و حولید را در سطح جهان حأمین نمایـد .لـذا عمـوم کشـورها نبایـد در ایـن حیطـه
ً
درالت کنند که این روند ،عمال به رلا سالح بسـیاری از کشـورها منجـر میشـود .یعنـی
نادرسترواندن صرف هزینه در امور نظامی و حقویت بنیهی دفاعی ،ناشی از سبک زنـدگی
جدیدی است که در عرصه امنیتی و دفاعی به وجود آمـده و طبـع آن ،جهـان بـهمثابـه یـک
دهکده واحد حلقی میشود که دارای مدیریت واحد است و از طریـع حولیـد جنگافزارهـای
پیشرفته و سالحهای گوناگون و پیچیده ،امنیت جهـانی را حـأمین میکنـد و در نهایـت اگـر
بحرانی پدید آمد ،با دررواست از سایر کشورها برای ارسا نیروی نظامی و حشکی ائتالف،
به ح مسائ پی آمده میپردازد .به همین دلی است که حـالش بـرای اسـتقال نظـامی و
دستیابی به رودکفایی امنیتی و دفاعی ،در این سبک زندگی نفی میگردد و حوجه به مسائلی

 .6اهداف حوسعه هزاره ،هشت هدف مشترک هستند که در سا  ۰۲۲۲در سازمان مل بر سـر آنهـا حوافـع
شد .این اهداف باید حا سا  ۰۲۰۲حامین شوند .بیانیه هزاره در مـاه سـپتامبر سـا  ،۰۲۲۲حوسـط ۰۸۱
کشور پذیرفته شده و  ۰۱۷نفر از سران سیاسی آن را امضا کردهاند.
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از قبی ظلم و عد و حع و باط در این عرصه بـه مقولـهای بیمعنـا و غیرعقالنـی حبـدی
میشود زیرا در غیر این صورا ،حرکت بهسوی حوسعهیافتگی میسر نخواهد شد.
مانـدگی
از سوی دیگر ،به کشورهای کمحوسعهیافته حوصیه میشود حا بـرای جبـران عقح
ِ
وسیعی که به آن دچار شدهاند« ،حقسیم کار جهانی و بینالمللی» را بپذیرند .یعنـی جایگـاه
یک کشور در نظام جهانی ححلی میشود و نق های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بـرای آن
کشور معین میگردد و در قالح برنامههایی که حوسط بانک جهانی ،برنامهی عمران و حوسعه
مل متحد و ...حدوین شده ،به هیرتحاکمه پیشنهاد میشود حا این جواما بتوانند با سرعت
دنیا در عرصههای حولید علم ،پژوه  ،صنعت ،حکنولوژی ،کاالها و ...هماهنگ شوند و از
وضعیت نابهنجار رود فاصله بگیرند .یعنی قافلهی حمدن و سبک زندگی غربـی بـا سـرعتی
سرسامآور در حا حرکت است و حنها کشورهایی میحوانند در این جاذبه و فضا قرار بگیرند
که امکاناا و مقدوراا ملی رود را در ارحباط و وابستگی عمیع به جریان حوسعه در سـطح
جهانی حعریف نمایند .لذا این سبک زندگی ،طرح آرمانهایی از قبیـ اسـتقال سیاسـی و
فرهنگی و اقتصادی را نمیپذیرد و آن را به انزواطلبی حفسیر مینماید.
بر این اساس ،نسخه صاحبان این حمدن و سبک زندگی بـرای ححـو در دیگـر کشـورها
مبتنی بر این نکته اساسی است که حوسعهیافتگی در مرحلهی او  ،منوط به وارداا سرمایه و
حکنولوژی است؛ همچنانکه ایجـاد عـزم ملـی بـرای ححـو در زنـدگی ،منـوط بـه وارداا
کاالهای جدید است حا مردم با مشاهدهی کارآمدی و رفاه حاص از آنها ،انگیزهای برای کار
و فعالیت اقتصادی پیدا کنند .سپا با برآورد از منابا طبیعی و نیروی انسانی هر کشور ،بـه
ایجاد زیرسارتهای فیزیکی ،ارحباطی ،بانکی ،حقـوقی و ...مبـادرا میشـود و کشـورها
ناچارند حا برای حأمین این هزینههای سنگین ،مقروض شوند و بخشی از درآمـدملی رـود را
به پردارت قسطهای طوالنیمدا ارتصاص دهند .در همین زمینه ،وضعیت کنونی کشور
ویتنام قاب حأم است .کشوری که حا چند دهه پی  ،مظهـر مبـارزه و قهرمـان مقاومـت در
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برابر یک ابرقدرا جهانی بود امروزه به این جمابندی رسیده که اگر به دنبا زندگی مرفـه و
مدرن است ،باید با صاحبان این شیوه از زندگی ارحباطی عمیع برقرار کند و جنگ با امریکـا
حصمیمی غلط بوده که نباید هویت رود را براساس آن حعریف نماید .لـذا شـروط مختلـف
ایاالا متحده از قبی عدم عذررواهی از جنایاا جنگی در ویتنام را پذیرفتـه حـا سـرمایه و
حکنولوژی امریکایی را وارد کند و حرکت بهسوی حوسعهیافتگی را سـامان دهـد .البتـه بـرای
آشنایی با شارصههای سبک زندگی غربی و سرفص های حوسعهیافتگی« ،طرح راورمیانـه
بزرگ» 1سندی مناسح است که در او قدرا امریکا حدوین شـد حـا ححـو در کشـورهای
راورمیانه را رقم بزند اما دستگاه الهی با رقمزدن «بیداری اسالمی» آنها را به انفعا کشاند
و مستکبرین را مجبور کرد حا با سرمایهگذاری سنگین در جهـت ایجـاد حفرقـه و انشـقاق در
امت اسالمی ،در مقاب اموا این بیداری از رود دفاع کنند و آررین حربهها را بکار گیرند.
 .7توسعهیافتگی بهمثابه آیین جدید دنیاپرستی (رفاه دائمالت ایهد) ،چهارچوب
اساسی برای تحلیل سبک زندگی غربی و ابعاد مختل

آن

مقولهای که میحواند حمامی سرفص های فوق را جمابندی کرده و سبک زندگی غربی را
بهطور رالصه حعریف کند« ،رفاه و لذا دائمالتزاید» است که در گزارههای دینی ،از آن بـه
روض در دنیا و غرقشدن در شهواا حعبیر میشود .در واقا حمدن غربی با ارائه این سـبک
زندگی ،همه بشریت را دعوا میکند حا بر محور رفاه و لذا دور هم جما شوند و زنـدگی
 .6این سند که در اوارر سا  6959منتشـر شـد ،مبتنـی بـر سـه سرفصـ کلـی اسـت :او « :حرغیـح بـه
دموکراسی وحکومتهای شایسته» با زیرمجموعههایی مانند «طرح انتخاباا آزاد»« ،کمك حقوقی بـه
مردمان عادی»« ،طرح رسانههای مستق »« ،جامعـه مـدنی» .دوم« :سـارت جامعـهای فرهیختـه» بـا
زیرمجموعههایی مانند «طرح آموزشهای اساسـی»« ،پیشـنهاد مـدارس علمـی و اکتشـافی»« ،طـرح
آموزشی از طریع اینترنت»« ،طرح حدریا رشته مدیریت» .سوم« :حوسـعه فرصـتهای اقتصـادی» بـا
زیرمجموعههایی مانند «طرح سرمایهگذاری برای رشـد»« ،بانـك حوسـعه راورمیانـه بـزرگ»« ،طـرح
حجارا آزاد»« ،پیوستن به سازمان حجارا جهانی» و. ...
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روشی را برای رود و دیگران فراهم کنند.
همزمان ادعا میشود که در این شیوه زندگی ،همه فرهنگها و اقـوام و مـذاهح و ادیـان
محترم شمرده میشوند حا در سایه این احترام ،همگان به یک زندگی مرفه و مدرن دست پیدا
کنند .این در حالی است که احترام یکسان به موحد و مشرک و ملحـد در واقـا بـهمعنای آن
است که هی یک از آنها احترام ندارند بلکـه حنهـا امـر محتـرم و مقـدس ،آیینـی اسـت کـه
دستیابی به رفاه را نتیجه میدهد .یعنی هنگامی که همگان بر زنـدگی مرفـه بـهعنوان آرمـان
مشترک حوافع کردند ،روشن است که دستیابی به این هدف مشترک ،محتا ضابطه و قاعـده
است و به همین دلی از همگان برای حدوین این ضوابط و قوانین دعوا به همکاری میکنند
و لذا مقوالحی از قبی اقتصاد و سیاست و حقوق بینالمل و حشکی نهادهایی مانند سازمان
مل متحد نیز باید بر همین اساس ححلی شود.
در واقا سازمان مل به این دلی حأسیا شده که برای رسیدن بـه سـبک زنـدگی مرفـه و
حعریف» هنجارها و ضوابط بپردازد و با حعیین «حکلیـف»هـای
مدرن در سرحاسر جهان ،به «
ِ
ِ
حطبیع» آن حعاریف و حکالیف بر وضعیت کشورها مبـادرا کنـد و
مربوط به این هدف ،به « ِ

اگر کشوری نظم الزم برای رسیدن به رفاه و لذا روزافزون را مخت کند و قواعد حولید ثروا
را زیر پا بگذارد ،با ارجاع مسأله به شورای امنیـت ،در مـورد مجـازاا آن کشـور از طریـع
جنگ ،ححـریم و ...حصـمیمگیـری نمایـد .لـذا علـیرغم ادعـای آزادی ادیـان و مـذاهح و
فرهنگها در سبک زندگی موجود ،حقیقت آن است که حمدن غربی به حعریف حع و باطـ
از منظر هویپرستی پردارته و براساس آن ،جنگ و صلح را رقم میزند و در این چارچوب،
جهان را مدیریت میکند و مبنای حعاریف و مدیریت رود را شهوا و رفاه و لذا قـرار داده
است .لذا اگر کشوری به عضویت سازمان مل و سایر نهادها و اححادیـههای بینالمللـی و
منطقهای در نیاید ،امکان هی گونه ارحباط و حعام و مبادله و دادوستد را نخواهد داشت و از
حیاا اجتماعی و بینالمللی طرد رواهد شد .در مقاب  ،دیپلماسی جهانی و ادبیـاا رایـج
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در ارحباطاا بینالمللی و انواع رفتوآمدها و مالقااهای رارجی ،یکـی از سـازوکارهایی
است که در سـبک زنـدگی غربـی شـک گرفتـه و ححـت مـدیریت سـازمان ملـ متحـد و
کمیسیونهای مختلف آن قرار دارد و همه اعضا را به مشارکت و اظهار نظر دعوا میکند و
حدود دویست کشور جهان را در حمامی ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اقتصـادی هماهنـگ کـرده
است .البته این روند باعث شده حا ابزاری قاعدهمند برای درالت در حمامی شـرون کشـورها
پدید آید .بهعنوان نمونه ،سازمان مل با حعریف جرم سیاسی و بررسی رفتار حکومتهـا بـا
مخالفان رود بر این اساس ،به ارزیابی عملکرد کشورها و رحبهبندی آنان در عرصـه آزادی و
حقوق بشر میپردازد و برمبنای شارصهای کمی ،ردههای باال و میـانی و پـایین جـدو را
مشخص میکند و کشورهایی را که به حداقلی از اسـتانداردهای بینالمللـی در ایـن زمینـه
دست نیافتهاند ،معرفی مینماید و حصمیمهایی در مورد آنها احخـاذ میکنـد .در واقـا حنهـا
شهرهای مختلف یک کشور نیستند که از طریع جادهها و احوبانها و صنعت حم ونق بـه
یکدیگر متص میشوند و مسیر عبور و مرور یک ملـت را مشـخص میکننـد؛ بلکـه بـرای
حمامی شروناا زندگی اجتماعی ،شبکههای مختلف و متعدد با شـارصهای دقیـع ایجـاد
شده که هر جامعهای در صورا عدم استفاده از آنها یا حخطی از قوانین مربوطه ،نه حنهـا بـه
مقصد رود نخواهد رسید بلکه مورد منارذه و حوبیخ و مجازاا حمام کشـورهای دنیـا قـرار
رواهد گرفت .این ،بیانی فشرده از مبنا و ابعاد مختلف «سبک زندگی غربی» بود.
 .1اشاره به نمونههای عینی از چالش انقالب اسالمی با سبک زندگی غربی

اما این سبک زندگی ،از ابتدای انقالب اسالمی حاکنون چه بررـوردی بـا حرکـت ملـت
ایـران و رفتــار رهبـران آن داشــته اســت؟ در هنگــام او گیــری نهضــت اســالمی در ایـران،
ابرقدراها از امامرمینی دررواست میکردند که دست از قیام بردارد زیـرا اداره حکومـت،
نیازمند به حسلط بر علـوم پیچیـده در عرصـههای سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی اسـت و
انقالبیون مذهبی در ایران ،فاقد چنین دان و حوانـایی و حسـلطی هسـتند .لـذا ابتـدا حـالش

  61سبک زندگی

کردند با حفظ محمدرضا شاه پهلوی و قربانیکردن عما دستگاه ،رشم مردم را فروبنشانند
اما زمانی که شدا نفرا ملت از شاه را به چشم رود دیدند ،عناصری حکنوکراا و ملیگرا
همانند بختیار را به صحنه آوردند حا از طریع کسانی که سابقه دیکتاحوری و اسـتبداد ندارنـد
اما به روابط علمی حاکم بر سبک زنـدگی موجـود مسـلط هسـتند و ادراکـی حخصصـی از
نرمافزارها و سختافزارهای مدرن دارند ،اوضاع را کنتـر کننـد؛ ولـی حضـرا امـام ،ایـن
پیشنهاد را نیز نپذیرفت .پا از پیروزی انقالب اسالمی ،دولت موقت و بنیصدر همـراه بـا
منافقین نیز دارای همین نظر و رویکرد بودند و متدینین و انقالبیون را فاقد سواد و حخصـص
درباره سبک زندگی موجود در دنیا میدانستند و به همین دلی از آنان میرواستند حا از اداره
امور کناره گیری کنند و کار را به کاردان بسپرند .پیشنهاد دولـت موقـت بـرای حبـدی قـم بـه
واحیکان و حفویض ارتیار به حضرا امام برای نشر مذهح و در مقاب  ،بهعهـدهگرفتن زمـام
سایر امور کشور حوسط دولت ،ناشی از همین ححلی بود« .حزب رلع مسلمان» نیز همـین
مطلح را به ادبیاا دیگری در جامعه روا میداد ،اما مقاومت حضـرا امـام و یـاران در
مقابـ طرفـداران مختلـف ایـن دیـدگاه ،باعــث سـقوط دولـت موقـت و عـز بنیصــدر و
رویآوردن مجاهدین رلع به درگیری با نظام و انقالب شد و عدم شنارت صـحیح آنـان از
قیام مردم ایران ،موجح حذف این گروهها از صحنه سیاسی کشور گردید .فتنهی  55نیـز در
همین راستا قاب ححلی است زیرا عدهای با زیرسوا ُبردن مقاومت نظام در برابر امریکا ،به
دنبا آن بودند که سبک زندگی غربی و الزاماا آن را به مقام معظم رهبـری ححمیـ کننـد.
ً
مسأله برجام هم مرحبا این ادراک را در جامعه مطرح میکنـد کـه زنـدگی در دنیـای امـروز،
به مثابه عضویت در یک فدراسیون یا باشگاه ورزشی است که قوانینی مشخص دارد اما نظام
جمهوری اسالمی بدون حوجه به این واقعیتها ،به دنبا حغییر این قوانین است .در رویکـرد
غربی ،حنها زمانی میحوان به حغییر قوانین دسـت زد کـه عضـوی فعـا و هماهنـگ در ایـن
باشگاه بود و پا از طی مراحلی ،منصبی در هیرت رئیسه به دست آورد و پیشنهاد رود برای
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حغییراا را در معرض آرای دیگر اعضا قرار دهد حا در صورا موافقت آنها ،حصویح شـده و
مبنای عم قرار گیرد.
پا هنگامی که سبک زندگی از موضا یک حمدن بررسی شود و حنها به مظاهر روبنـایی
آن (کاالهای جدید و پدیدههای نوین و )...منحصـر نگـردد ،ححلیـ جدیـدی از حـواد
مختلف در انقالب اسالمی شک میگیرد که جمابندی از این مطلح ،در کتاب «گفتمـان
انقالب اسالمی» 1ذکر شده است .در واقا ححقع سفارشهای مقـام معظـم رهبـری ماننـد
اقتصاد مقاومتی ،سبک زندگی دینی ،الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و ...بدون حأمـ دقیـع
در سبک زندگی غربی و حعمیع درک متدینین از این مسأله ممکن نخواهـد بـود .یعنـی راه و
معبر نجاا امت دینی حوسط حضرا امام و مقام معظم رهبری باز شده امـا انعکـاس آن در
الیههای بعدی و حبیین مهاجمبودن سبک زندگی غربی بر هویت جامعه اسالمی اسـت کـه
میحواند موجح حفظ و حداوم این راه نورانی شود.

 .6مجموعه مباحث «گفتمان انقالب اسالمی» در ماه مبارک رمضان سا  6938حوسط استاد معزز مرحـوم
حجةاالسالم و المسلمین صدوق مطرح گردید که با حشریح فلسفه حاریخ انبیا و روند مجاهداا رسوالن
الهی در مسیر «سارت امت دینی ،ایجاد حکومت اسالمی و حشریا حمدن الهی» ،اسالمیت انقـالب را
به نحو حخصصی اثباا مینماید و گامهایی اساسی بـرای حرـوریزه کـردن انقـالب اسـالمی و مـدیریت
پیامبرگونه ی حضرا امام (ره) و مقام معظم رهبری برداشته و با حشریح جایگاه انقالب اسالمی ایران در
رابطه با «فلسـفه بعثـت»« ،فلسـفه عاشـورا» و «فلسـفه غیبـت» ،حوانسـته یـک نظـام فکـری جدیـد و
مجموعهای نوین از اعتقاداا حکومتی را برای مدیران و نخبگان و سایر عالقهمندان به انقالب اسـالمی
طراحی کند .مجموعه این مباحث در قالح یک مجلد حدوین و حوسط مرکـز پژوهشـی حسـینیه اندیشـه
چاپ گردید.

2

ضرورت تبیین روند تهاجم تمدن مدرن از استعمار علنی تا

استعمار پنهان در سه سطح «فرهنگ عمومی»« ،فرهنگ تخصصی»
و «فرهنگ آکادمیک»

 .4تحلیل جامعهشناختی از مکانی م شکلگیری تمدن مدرن در سه گام4 :ه تحهول
در نظام سیاسی 2ه تحول در نظام تحقیق 7ه تحول در نظام هنر و ادبیات

بیان شد که الزم است « سبک زندگی غربی» از موضا یک حمدن بررسی شود و لذا
این مقوله باید معاد با «حوسعه یافتگی» حلقی شو د و برای حبیین آن ضروری است حا به
حقسیم کشورها به حوسعه یافته و کم حوسعه یافته و راهبردهایی که برای حرکت همه نظام ها
و ملت ها به سوی حوسعه یافتگی حدوین می شود ،حوجه گـردد .در واقـا جاذبـه ی سـبک
زندگی غربی و حمد ن مدرنیته باعث شده حا رسـیدن بـه ایـن جایگـاه بـه آرزوی حمـامی
کشورها حبدی شود و این در حالی است که مفاهیمی از قبیـ «بت پرسـتی مـدرن »1و
 .6امام رمینی« :11/8/1 ،حا آنکه حمام بتشکنیها و مبارزاا و جنگهای حضرا ابراهیم با نمرودیان
و ماه و رورشید و ستاره پرستان مقدمه یـک هجـرا بـزرگ و همـه آن هجراهـا و ححمـ سـختیها و
سکونت در وادی غیر ذی زرع و سارتن بیت وفدیه اسماعی  ،مقدمه بعثت و رسالتی است که در آن،رتم پیـام
َّ
نـی
آوران ،سخن اولین و آررین بانیان و منسسان کعبه را حکرار میکند و رسالت ابدی
رود را باکـالم ابـدی ِان ِ
ً
ُ ُ
َبریء ِم ّما حش ِرکون ابالغ می نماید که اگر غیر از این ححلی و حفسیری ارائه دهیم ،اصال در زمان معاصر ،بـت و
بتپرستی وجود ندارد و راستی کدام انسان عاقلیاست که بتپرستی جدید و مدرن را در شـک ها و افسـونها
و حرفندهای ویژه رود نشنارته باشد و از سلطه ای که بتخانههایی چون کاخ سیاه بر ممالک اسالمی و رـون و
ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کردهاند ،ربر نداشته باشد».
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«جاهلیت مدرن »1که حوسط حضرا امام و مقام معظم رهبری مطرح شده ،بر همین سبک
زندگی منطبع میشود .این حقیقت در مبحث قبلی و با اسـتناد بـه ادبیـاا حوسـعه ـ کـه در
کتاب «مبانی نظری و مستنداا برنامهی چهارم حوسعه» منعکا شده ـ حا حـدودی حشـریح
ً
شد اما اجماال میحوان الیههای عمیعحری از آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و از ایـن
طریع ،روند شک گیری و پیدای سبک زندگی غربی را حبیین نمود:
آنچه در اولـین مراحـ رنسـانا واقـا شـد ،حغییـر نظـام مـدیریت و ححـو در فلسـفه
جامعه شناسی در سطح جهان بود و با نفی استبداد و مولویت و سلطنت پادشاهان ،آرا مردم
به حدر یج مورد حوجه قرار گرفت و زمینه مشارکت آنان را در انتخاباا فراهم کرد .یعنی روند
سلح و حذف ارتیاراا در دوران قب از رنسانا ،به دموکراسی و مشارکت عمـومی و میـ
وهلهای مردم حبدی گشت و زندگی مادی بهتر بهعنوان موضوع دموکراسـی معرفـی گشـت.
پا از برداشتن گام او  ،این نحوه از مدیریت به عرصـه اقتصـادی در غـرب وارد شـد و بـهجای
مالکیت حقیقی و حسلط فرد بر اموا رود ،مالکیت حقوقی بهعنوان مقوله غالح بر اقتصاد پدیـد
آمد .یعنی با حفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتها« ،اموا » به «سهام» حبدی شدند و قابلیت
ررید و فروش پیدا کردند و لذا مدیریت یک مجموعه اقتصادی ،در ارتیار کسانی قرار گرفت که
مالک پنجاهویکدرصد از سهام شرکت بودند؛ همانطور که در عرصـه سیاسـی ،مـدیریت یـک
کشور به کسی سپرده میشد که آرا پنجاهویکدرصد مردم را از ِآن رود کند.
 .6مقام معظم رهبری« :39/9/1 ،آنچه امروز دستگاههای سیاسی غرب حرویج میکننـد ،همـان جـاهلیتی
است که بعثت پیغمبر برای زدودن آن ــ از محیط زندگی بشر ــ بهوجود آمد .نشانههای همان جاهلیت،
امروز در دنیا ،در این حمدن رایج فاسـد غربـی ،مشـاهده مـیشـود» .مقـام معظـم رهبـری:34/9/91 ،
ّ
ّ
جاهلیت را بشناسیم؛ امروز هـم
جاهلیت ،امروز هم در دنیا وجود دارد؛ ما باید چشممان را باز کنیم و
«
ً
ّ
ّ
عینا همین معنا وجود دارد....این جاهلیتی اسـت کـه امـروز وجـود دارد؛ جاهلیـت مـدرن .فـرق ایـن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جاهلیت ،مسـلح و
جاهلیت اولی به حعبیر قرآن ــ این است که امروز
جاهلیت صدر ّاو ــ
جاهلیت با
ّ
مجهز است به سالح علم ،به سالح دان ؛ یعنی علم که مایهی رستگاری انسان بایـد باشـد ،وسـیلهای
ّ
جاهلیت بازحولید شده اسـت؛ بـا
شده است برای حیرهروزی انسان ،برای بدبختی جواما بشری....امروز
ّ
ّ
جاهلیت روزهای ّاو و دوران او اسالم».
ابر
حوان بسیار باال ،با رطر صدها بلکه هزارها بر ِ
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بنابراین شرکتها به ابزار و نرمافزاری برای «حجما ثـروا» حبـدی شـدند؛ زیـرا حمـدن
موجود برای حیاا رود به سرمایه و ثروا وابسته بود .اثـر ایـن رونـد در بـازار آن بـود کـه
شرکتها و سرمایهداران بهعنوان صاحبان ثـروا از طریـع قـدرا رریـد بـاالحر ـــ کـه در
«حقاضای منثر اجتماعی» ظاهر میشود ــ در جایگاه «سفارشدهنده کیفیت زندگی» قـرار
گرفتند .روشن است که دستیابی به کیفیتهای جدید برای زنـدگی بهتـر از طریـع دانـ و
ارتراعاا و اکتشافاا امکانپذیر است؛ در واقا ،حمدنها حوسط مهندسین سارته میشوند
و مهندسین نیز برای طراحی پدیدههای جدید از یک هندسه و ریاضیاا و ابـزار محاسـباحی
استفاده میکنند .در نتیجه ،بازار در ارتیار سـرمایهداران قـرار گرفـت و ایـن قشـر بـا طـرح
سفارش به بخ علمی و پردارت هزینههای مربـوط بـه ارتراعـاا و اکتشـافاا ،عرصـه
ً
ححقیقاا و پژوه را سراسر جهان به اسارا نظـام سـرمایهداری درآوردنـد؛ رصوصـا بـا
حوجه به اینکه ححقیقاا نیز از شک فردی و گروهی بهصورا سازمانی درآمد .زیـرا حـأمین
نیازمندیهای پیچیده و سفارش پدیدههای جدید ،ایجاب میکرد که افراد مختلفی از ابعـاد
متعد دی به بررسی و پژوه پیرامون موضوع مورد سـفارش بپردازنـد و ایـن رونـد ،انجـام
ححقیقاا را به صرف هزینههای سنگینی منوط میکرد که حأمین آن از حوان عموم رار بود.
پا از این مرحله بود که هنر نیز به استخدام نظام سرمایهداری درآمد حا گسترش سـبک
زندگی غربی و حبلیغ کاالها و حکنولوژی جدید و هدایت افکار عمومی و ایجاد قاعدهمنـدی
در الگوی مصرف حضمین شود .در واقا هنگامی که مقولهای به زبان هنـری حرجمـه شـود،
پذیرش آن در میان عموم مردم کامال حسهی رواهد شد و لذا حواس و سلیقه و پسند و ذائقه
بشر از طریع هنر و حبلیغاا حغییر کرد .اثر دیگر هنر این بود که سختیها و فشارهای روحی
و فکری و جسمی ناشی از حمدن مدرن را کاه میداد و ححم آن را برای شهروندان آسان
می سارت که این امر از طریع سارت فیلم و سریا و طنز و موسیقی و ...انجام شـد .لـذا
شک گیری سبک زندگی غربی از حغییر در مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی آغاز شـد و
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به ححو در مدیریت پژوه و ححقیقاا و امور هنری منتهـی گردیـد کـه در ایـن رونـد بـه
راحتی میحوان حغییراا بوجودآمده در فلسفه جامعهشناسی ،فلسفه مدیریت ،فلسفه اقتصـاد
و سایر فلسفههای مضاف را مشاهده و پیگیری نمود .پا همانگونه که در مبحث گذشـته،
سبک زندگی غربی از منظر «مصداقی» مورد بررسی قرار گرفت ،این شیوه از حیاا در ایـن
بحث از منظر «فلسفی» حبیین شد.
 .2تحلیل معرفت شناختی از روند پیدایش تمدن مدرن در سه گام4 :ه تحول در
روش 2ـ تحول در ریاضیات 7ه تحول در نرماف ارها

اما عمیعحرین سطح ححلی از سبک زندگی غربی ،بیان آن از منظر «روشی» و ححوالحی
است که پا از رنسانا ،در عرصه معرفتشناسی (کاررانهی حولید مفاهیم) پدید آمـد .در
اینباره گفته میشود که ححو در زیباییشناسی و پسـند اجتمـاعی بـود کـه زمینـه را بـرای
فروپاشی نظامهای سلطنتی و استبدادی فراهم کرد .البته حغییراا سیاسـی در وقـایا مهمـی
همچون انقالب فرانسه بسیار رشن و دردناک بوده و هرگاه گروهی به حاکمیت میرسـیده،
حکام قبلی را به راک و رون میکشیده و آنها را به نحـوی وحشـیانه نـابود میکـرده و لـذا
انسانهای بسیاری کشته شدند و مراراهای سیاسی شدیدی متحم شدند حا ثباا سیاسی
در رنسانا ،به حدریج و پا از حدود یک قرن به دست آید .با پدید آمدن ثباا سیاسی بود
که حازه فضا برای حفکر و ححقیع دانشمندان فراهم شد که اولـین محصـو آن ،نفـی «منطـع
صوری» بهعنوان کاررانه حولید مفاهیم در دوران قب از رنسانا بـود .در واقـا دانشـمندان
غربی ،منطع صوری و عقالنیت برراسته از آن را امـری ذهنـی و انتزاعـی دانسـتند و بـا رد
مباحثی در حعریف از برهان ،یقین صددرصد و حطابع ،به استقراء و حجربه حکیـه کردنـد و در
ِ
ادامه ،با حمرکز بر طبیعت و عینیت ،مالحظه «ربط بین پدیدهها» را اص در فعالیت علمـی
قرار دادند .البته مالحظه ربط در ابتدا و در طو یک قـرن ،منحصـر بـه بررسـی ربـط بـین
کیفیت ها و اوصاف بود که با حکیه بر آن ،بسیاری از ارتراعاا انجام شد امـا در اوائـ قـرن
بیستم و با طرح نظریهی نسبیت حوسط انیشتین ،ربط کیفی بهصورا قـدر و انـدازه ریاضـی
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کم» و « ّ
درآمد و حبدی «کیف به ّ
کم به کیف» امکانپذیر گردید .این دستاورد باعث شـد حـا
منطع جدید حکمی شود و اکتشافاا و ارتراعاا سرعتی سرسامآور بگیرد و حمدن و سـبک
زندگی مدرن در بخ های نرمافزاری و سختافزاری ،به شتابی فزاینده دست پیدا کند.
 .7ضرورت آرایش فرهنگی نظام جمهوری اسالمی در سه س

«فرهنهگ عمهومی،

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

این اشاره اجمالی به سطوح روشی و فلسفی سبک زندگی موجود حنها از این جهت بیان
شد که روشن شود «مهاجمبودن سبک زندگی غربی» ــ که در بیاناا مقام معظم رهبری به
آن حصریح شده 1ــ دارای چه عقبهها و ابعاد پیچیدهای است و حهاجم بر فرهنگ اسالمی در
الیههای مختلفی ححقع مییابد و حعریف سبک زندگی براساس مظاهر روبنـایی آن ،چیـزی
جز سادهانگاری مسأله نیست .یعنی حبیین مهندسی فرهنگی «سبک زندگی غربـی» ،امـری
ضروری است و انقالبی که پا از رنسـانا در زنـدگی بشـر واقـا شـد و نظـام جمهـوری
اسالمی نیز با آن مواجه است ،دارای فرهنگی است که شنارت دقیع از آن ،مقولهای حیـاحی
به شمار میرود .بهعنوان مثا  ،اگر حمله نظامی به کشور صورا گیرد و برای مقابله بـا آن،
ً
حنها به شناسایی رط او دشمن اکتفا شود ،ممکن اسـت بـا حالشهـا و مجاهـداا ابتـدائا
فتوحاحی به دست بیاید؛ اما عدم شنارت از حواناییهای دشمن در رط دوم و سوم و رطوط
هوایی و دریایی و نحوه حرکیح این قوا ،باعث رواهد شد حا لشگر رودی در نهایت شکست
 .6مقام معظم رهبری« :نکته دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که مـا بـرای سـارتن ایـن بخـ از
حمدن نوین اسالمی ،بشدا باید از حقلید پرهیز کنیم؛ حقلیـد از آن کسـانی کـه سـعی دارنـد روشهـای
زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها ححمی کنند .امروز مظهر کام و حنها مظهـر ایـن زورگـوئی و
ححمی  ،حمدن غربی است ....حقلید از غرب برای کشورهائی که این حقلید را برای رودشان روا دانستند و
عم کردند ،جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده ....علت این است که فرهنگ غرب ،یـك فرهنـگ مهـاجم
است .فرهنگ غرب ،فرهنگ نابودکنندهی فرهنگهاست .هرجا غربیها وارد شدند ،فرهنگهای بـومی را
اساسی اجتماعی را از بین بردنـد ».دیـدار بـا جوانـان اسـتان رراسـان شـمالی،
نابود کردند ،بنیانهای
ِ
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بخورد و کشتهها و مجروحان و اسرای زیادی بر جای بگذارد .وضعیت جنگ فرهنگی نیز از
همین قرار است و اگر شنارت عمیقی از حمامی رطوط جبهه فرهنگی دشمن وجود نداشته
باشد ،در درازمدا موفقیت موردنظر به دست نخواهد آمد .البته بحـث و بررسـی پیرامـون
سرفص های روشی و فلسفی فوق ،مربوط بـه مباحـث حخصصـی و آ کادمیـک اسـت و در
سطح فرهنگ عمومی ،اطالع اجمالی از این ابعاد کفایت میکند.
 .1فقدان شناخت عمیق از سبک زندگی غربی در سهه سه

تئهوری تولیهد

«ثروت ،اطالع ،قدرت» ،چالشی در برابر بقا و تداوم نظام جمهوری اسالمی

اگر با حوجه به این ححلی  ،موانا پی روی مدیریت نظام مبـارک جمهـوری اسـالمی بـه
دقت فهم شود ،مقدمهای برای معرفت به مقام معصومین(ع) و حالش برای ظهـور حضـرا
ولیعصر(عج) شک میگیرد .زیرا حا زمـانی کـه محبـین اه بیـت عصـمت و طهـارا در
زندگی روزمره رود دچار میلیونها ُبتی باشند که به اعتقاداا آنان ضربه میزنـد ،نخواهنـد
حوانست ردمتگزاری و عرض ادب مناسبی نسبت بـه سـاحت مقـدس آن بزرگـواران داشـته
باشند و حتی اگر فریح این سبک زندگی را نخورند ،مشغو فعالیتهای ابتدایی و سـادهای
رواهند شد که فاصله بسیاری با نقطهی اصـلی درگیـری بـین اسـالم و کفـر دارد .در واقـا
هجمههای دستگاه کفر علیرغم حنوع و حکثر آن ،در یک نقطـه متمرکـز شـده و بـه وحـدا
میرسد و یک مسألهی اساسی را آما ضرباا رـود قـرار میدهـد و امـروزه مقـام معظـم
رهبری در همین نقطه ایستادهاند و به مجاهده و مقاومت مشغو اند اما اگر منمنین این نقطه
را به درستی حشخیص ندهند ،با گذشت زمان پرچمداران حوحید دچار انـزوا و مظلومیـت و
شهادا رواهند شد .لذا همان چالشی که حضرا امامرمینی (ره) را به نوشیدن جام زهـر
مجبور کرد ،امروز نیز در پیکره نظام و جامعه جریان دارد و ناهنجاریهای موجود نیز ناشی
از همین مسأله است و مقام معظم رهبری نیز به دنبا پادزهر همین ّ
سم رطرناک هسـتند و
سفارشهای انقالبی ایشان ریشه در همین واقعیت دارد.
البته روشن است که این بحث ،پیرامون افرادی که در جامعه دینی مرحکح برری مفاسد
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میشوند نیست؛ بلکه ناظر به شرایطی است که حکومـت و قـدرا بـه دسـت دیـنداران و
متدینین افتاده و در چنین شرایطی ،اگر سبک زندگی غربی به دقت شنارته نشود ،در جایگاه
قانونگذاری و سیاستگذاری و ...دچار مفاسد آن رواهیم شد و پاسخگویی بـه مطالبـاا
رهبری و استنصارهای علمی و فکری ایشان ممکن نخواهد شد و حتی دغدغههای موجـود
پیرامون رعایت احکام فردی نیز بهجایی نخواهد رسید.
 .5س و م ظالم تمدن مدرن از استعمار علنی تا استعمار پنهان در سه عرصهه
«منابع طبیعی ،نیروی انسانی ،تکنولوژی»

پا در فرهنگ عمومی باید به حشریح و حبیین سـطح مصـداقی از سـبک زنـدگی غربـی
پردارت .این سبک زندگی در ابتدای شک گیری رود و با دسـتیابی بـه سـالحها و صـنایا
جدید ،از طریع استعمار علنی به اقصی نقاط دنیا حملهور شد .در واقا حمدن جدید به پو
و نیروی انسانی و منابا طبیعی احتیا داشت که این نیاز با لشگرکشی به کشورهای مختلف
و غارا اموا ملتها و به بردگیگرفتن انسانها و چپاو ذرـائر سـرزمینها حـأمین شـد و
برای حداوم این روند ،برری مناطع به اشغا طوالنیمدا قدراها درآمد .در قرن بیسـتم و
پا از حکمی منطع جدید (منطع مجموعهنگر) ،سبک زندگی جدید به دستاوردهایی رسـیده
بود که حمامی کشورها رواستار دسترسی به آن بودند .لذا صاحبان حمدن با حغییر در اسـتراحژی
رود ،استعمار علنی را به استعمار پنهان حبدی کردند و با دعوا از همه ملتها بـرای نیـ بـه
زندگی روب و مرفه ،از آنان رواستند حا برای رسیدن به این هدف ،به ضوابط و قواعد راصـی
پایبند باشند .این قواعد و ضوابط با مشارکت کشورهای مختلف حعیین شـد و آیـین دنیاپرسـتی
ححت مدیریت سازمان مل متحد در مقیاس جهانی گسترش یافـت کـه شـرح آن در مبحـث
قبلی گذشت.
اما حمدن غربی در دوره استعمار پنهان نیز بینیـاز از منـابا طبیعـی و نیـروی انسـانی و
پژوه نبود و لذا در مناطقی که امکان حداوم استعمار علنی وجود داشـت ،بـه چپاو هـای
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رود ادامه دادند .اما در اغلح کشورها چنین امکانی وجود نداشت بلکه با حأسیا شرکتها
و کمیسیونهای مشترک و دادن وعده برای حربیت نیروی انسانی ماهر و بهکارگیری حکنولوژی
پیشرفته در اکتشاف و استخرا و حفـاری و ...بـه غـارا منـابا طبیعـی در شـکلی جدیـد
پردارتند .البته برری کشورها زیر بار حشکی شرکتهای مشترک نرفتنـد و لـذا قـدراهای
بزرگ در برابر این کشورها ،قراردادها و کنوانسیونهای بینالمللی را مطرح کردند .یعنـی بـا
زبانها و ابزارهای مختلف و مدرن ،سیطرهی صاحبان حمدن بر منابا طبیعـی جهـان حفـظ
شده است .در همین راستا ،قدرا های بزرگ حتی حعیین قیمت برری منابا مانند نفت را از
مکانیزم عرضه و حقاضا و رقابت رار کردهاند و با ححمی و فشار ،قیمت این انرژی گرانبها
را بهصورا سیاسی حعیین مینمایند .پشتوانهی این فشارها ،حهدیـدهایی اسـت کـه متوجـه
کشورهای نفتریز شده و در ایجاد رژیم نامشـروعی ماننـد اسـرائی در منطقـهای غنـی از
ثروا های طبیعی و حمایت سیاسی و نظامی از آن ،بروز کرده است .پا منـابا طبیعـی در
سراسر جهان با حرفندهای مختلف ،ححت حسلط صـاحبان سـبک زنـدگی غربـی درآمـده و
همزمان با ممانعت از انتقا حکنولوژی ،شرایطی را پدید میآورند که کشورهای دارای منابا
طبیعی ،مجبور به رامفروشی شوند حا با فرآوری مواد اولیهی ارزان ،ارزش افـزودهی بسـیار
باالیی نصیح کشورهای پیشرفته شود .با این بیان ،نحوه حأمین هزینه ایـن سـبک زنـدگی در
بخ منابا طبیعی حا حدودی روشن شد.
اما در بخ نیروی انسانی ،نهاد مدرسه و دانشگاه حأسیا شده که بعد از دوران آموزش
ابتدائی و متوسطه ،زمینه را برای مهاجرا نیروی نخبه و ماهر به کشـورهای پیشـرفته فـراهم
میکند و هزینه آن نیز حوسط کشورهای کمحوسعهیافته و بورسیههای ححصـیلی آنهـا حـأمین
میشود .در نتیجه ،حأمین پژوه گر برای کشورهای حوسعهیافته بهصورا رایگان انجام شده و
عالوه بر آن ،این نیروها به ححقیع پیرامـون مسـائ کشـورهای میزبـان میپردازنـد و مسـائ و
چال های آنان را ــ که ح آنها به بخ علمی سفارش داده شده ــ مرحفـا مینماینـد .لـذا
ّ
صاحبان سبک زندگی موجود بهصورا مجانی ،مغزهای متفکر جهان را به ردمت میگیرنـد

  31سبک زندگی

و با باالحرین راندمان ،پیچیدهحرین نیازهای علمی رود را حوسط آنها رفا میکنند.
از سوی دیگر ،از آنجا که باالحرین سطح حکنولوژی و کـاال و رونـد بهینـه آن در ارتیـار
کشورهای پیشرفته است ،اطالعرسانی در مورد زمان ورود حکنولوژی جدیـد بـه بـازار را بـه
نحوی مدیریت میکنند که بتوانند کاالها و حکنولوژیهایی را که در آسـتانهی رـرو از رده
هستند ،به قیمت های گزاف بـه دیگـر کشـورها صـادر کننـد .هنگـامی کـه ایـن کاالهـا در
کشورهای مختلف نهادینه شد ،سطح جدید از کاال و حکنولوژی را به بازارهای جهانی گسی
میکنند .از این طریع ،کشورهای کـمحوسـعهیافته همـواره چنـدین سـا از ظرفیـت جدیـد
حکنولوژی عقح نگه داشته میشوند حا زمینه برای فروش حکنولوژی و کاالهای قدیمی و سود
سرشار حاص از آن برای کشورهای پیشرفته از بین نرود .ررید و فروش همین کاالهـا نیـز
هنگامی مق رون به صرفه است که کشورها عضویت در سارتارهایی از قبی سازمان حجارا
جهــانی و اححادیــههای بینالمللــی و منطقــهای را بپذیرنــد و حنهــا در چــارچوب قــوانین و
استانداردهای این نهادها عم کنند.
پا برای دستیابی به سبک زندگی غربی ،باید چنین هزینههایی پذیرفته شـود و در برابـر
ً
این مظالم وسیا ندای اعتراض و مخالفتی برنیاید که این عمال بـهمعنای حبعیـت از ارـالق
حجاوز و حعدی و چپاو و حبدی کشورها به دزدان جهانی و بینالمللی و منطقـهای اسـت و
سازمان مل متحد نیز حقیقت و هـویتی جـز هماهنـگکردن کشـورها در راسـتای اهـداف
ً
غاراگرانهی مکتح سرمایهداری ندارد! اساسا همین روی حنازع و حکالح بر سر دنیا بود که
دو جنگ جهانی را با حلفاا چندده میلیونی رقم زد و اال روشن است که جنگ بینالمل او
و دوم ،میان متدینین و ملحدین درنگرفته بود .البته حوجـه بـه ایـن مظـالم ،امـر بیسـابقهای
طبقاحی جاری در
نیست و این وجدان عمومی بشریت نسبت به ظلم و غارا مداوم و فاصله
ِ

نظام سرمایه داری بود که زمینه را برای طـرح شـعار عـدالت حوسـط مارکسیسـتها و حوجـه
َ
محرومین عالم به این شعار و شک گیری بلوک شرق و حکومت بر حـدود نیمـی از جهـان
حوسط این ابرقدرا فراهم کرد .پا باید حوجه داشت که اگر کشورهایی به این
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فریح ها و مظالم پی ببرند و به این رونـد ظالمانـه اعتـراض کننـد ،در برابـر فشـارهای
ً
سهمگین سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار میگیرند و سریعا سرکوب میشوند .زیرا در ایـن
سبک زندگی هی کشوری حع ندارد عرصه اقتصاد را با عرصه سیاست بیامیزد بلکه باید حمام
همت و عزم ملی را به کاه فاصله رود با کاروان حوسعه و قافلهی حمدن معطـوف نمایـد .در
واقا علت سکوا حمامی کشورهای جهان نسبت به مظالم ابرقـدراها آن اسـت کـه حمـامی
سیاستمداران به روبی میدانند اعتراض به این امـور ،موجـح فشـارهای همهجانبـه از سـوی
صاحبان حمدن مدرن و در نتیجـه عقحمانـدگی و حوسـعهنیافتگی و عـدم دسترسـی بـه رفـاه و
ناحوانی آنان در پاسخگویی به مطالباا مردم و از بینرفتن زندگی مرفه برای عموم رواهد شد.
 .6ضرورت تبیین عمق شعار «نه شرقی ،نه غربی» و تقابل آن با سبک زنهدگی
غربی و شرقی در عرصه مدیریت جهانی

حضرا امام رمینی (ره) ابرمردی بود که این فریحها و مظالم را برای مردم ایـران و آزادگـان
جهان افشا کرد و به این نکته اساسی پیبرد که این سبک زندگی ،ضد انسـانی و ضـد ارالقـی و
ضدقرآنی است و لذا نه حنها به روابط سیاسی موجود در جهان حن نداد بلکه شعار «نه شـرقی ،نـه
غربی» را سرداد؛ زیرا میدانست که دستیابی به زندگی مرفه در دنیای مدرن ،ارمغانی جز حبعیـت
از قطحهای قدرا سیاسی در جهان و لگدما کردن دین و اعتقاداا الهی نخواهد داشت .البته
روشن است که درک مردم ایران از سبک زندگی موجود ،به همان حفصیلی نبود که در ایـن بحـث
بیان شد و لذا این سلسله مباحث ،به دنبا رودآگاه کردن هزینههایی است که باید برای دستیابی
به سبک زندگی غربی پردارت شود .یعنی باید روشن شـود کـه ایـن نحـوه از حیـاا ،ناشـی از
ریختن رون مستضعفین و چپاو ثرواهای طبیعی و انسانی آنان اسـت .در ادامـه بحـث ،ایـن
حقیقت با حکیه بر آمارها و اعداد و ارقامی که حوسط ابرقدراها مطرح میشود ،بیان رواهد شد.
البته نظام آماری حمدن غرب بر بسیاری از مظالم سرپوش میگذارد و لذا در صورا دستیابی بـه
نظام آمـاری مطلـوب در آینـده ،ابعـاد جدیـد و ناشـنارتهای از ظلـم و سـتم جـاری در حمـامی
عرصههای این حمدن افشا رواهد شد.

3

آمارها؛ نشاندهنده تجربه تلخ مدرنیته و شکست سبک زندگی
غربی در تأمین نیازهای اولیه بشری

 .4ضرورت بررسی «دینی و میدانی» پیرامون عملکرد سبک زندگی غربی برای
فراهمکردن زمینه قضاوت نسبت به آن در میان افکار عمومی

در مباحث گذشته ،با حشریح ابعاد حوسعهیافتگی بهعنوان رکن سبک زندگی غربی در سه
سطح «روشی ،فلسفی و مصداقی» ،روشن شـد کـه اسـتعمار علنـی در قـرون گذشـته بـه
استعمار پنهان در این دوران حبدی شده و حمامی ملتها را فریح داده و جهالت و ضـاللتی
که از فرهنگ مادی امپراطوری ایران و روم نشأا میگرفت و در امت دینی رسوخ کرده بود و
آن را به قهقرا میبرد ،امروزه نقابی از آزادی و دموکراسی و صلح و رفاه به چهره زده و رفتارهـای
پلید رود را ححت این شعارها پنهان کرده است .گرچه نقد حخصصـی و آ کادمیـک نسـبت بـه
ادبیاا حوسعه پایدار و همهجانبه به مح رود موکو است اما باید دانست کـه اکنـون ،زمـان
مجاهده فکری شیعه در مقابله با این عقالنیت مدرن فرا رسیده و باید قدم در ایـن راه گذاشـت
حا پا از سالیان دراز بتوان رواص بیبصیرا را نسبت به این حقایع قانا کرد.
پا از نقد سبک زندگی غربی در سه سطح «روشی ،فلسفی و مصداقی» ،باید بـه نقـد
واقعیتهای میدانی این نحوه از حیاا ــ که مبتنی بر آمارهای عینی است ــ پردارت .البته
ممکن است حصور شود که نقد سـبک زنـدگی غربـی بایـد بـه مباحـث علمـی در مجـاما
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ً
حخصصی محدود شود اما باید حوجه داشت که اوال امکان قضاوا عموم نسبت بـه بحـث و
بررسی پیرامون میلیونها رساله و پایاننامه علمی که باید در این موضوع حدوین شود ،وجود
ً
ندارد و ثانیا میحوان به حجربهای که از این سبک زندگی جدید در طو قرون گذشـته شـک
گرفته و در عینیت محقع شده ،احکا کرد .زیرا این نوع حجربهها به وجدان عمومی حبدی شده
ً
و قضاوا در این موضوع لزوما به حصور و حصدیع و اذعان نسبت و سـایر مباحـث نظـری و
علمی منحصر نیست .البته این نوع نقد فارغ از رویکرد دینی و براساس نگاه انسـانی مبتنـی
شده 1حا راحتحر بتوان با طرف مقاب ــ که مدعی انسـانیت و ارزشهـای بشـری اسـت ـــ
حفاهم کرد.
 .2بررسی ابعاد ضد انسانی و ضهدمردمیِ «تولیهد و توزیهع ثهروت» در سهبک
زندگی غربی با تکیه بر آمارها

برای ورود به بحث از واقعیتهای میدانی و آمار عینی از سبک زندگی غربی باید به این
نکته حوجه کرد که این سبک زندگی مدعی است حیاحی را برای بشر به ارمغـان آورده کـه بـه
سود عموم مردم است و منافا ملتها را حفظ میکند .این در حـالی اسـت کـه دانشـمندان
مباحث حوسعه حصریح کردهاند که طبع آمار حوسعه انسانی مل متحد در سا  ،6331ارزش
دارایی  985نفر از میلیاردهای جهان با درآمد 48درصد از ک جمعیت جهان (دو میلیارد و
سیصد میلیون نفر) برابری میکند و از این وضعیت به نام معادلهی 985 =9922222222
نام بردهاند! 2یا طبع بررسیهای موسسهی آ کسفام که نتایج آن همزمـان بـا اجـالس داووس
 .6البته در ادامه ی این مباحث ،نگاهی که حضرا امـام و مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه ایـن حجـارب و
واقعیتهای عینی داشتهاند نیز مورد ححلی نخبگانی قرار میگیرد حا دفاع از مسیر طیشـده و رونـدهای
ضروری برای آینده از موضا فرهنگ مذهح مشخص شود و پشتیبانی از ادبیاا انقالب ،شکلی علمی و
آ کادمیک پیدا کند.
 .9کتاب «ایران امروز در آینهی مباحث حوسعه»؛ دکتر حسین عظیمی ،چاپ دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی؛
صفحهی.94
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منتشر شد ،در حالی که آمارها در سـا  9262حـاکی از ایـن بـود کـه ثـروا  955نفـر از
ثروحمندان دنیا معاد ثروا  9.8میلیارد نفر از جمعیت زمین اسـت ،در سـا  9268ایـن
رقم به  19نفر رسید؛ یعنی ثروا  19نفر با مجموع  6.1حریلیون دالر ،معاد ثروا حدود
نیمی از جمعیت زمین است.
در ادامه همین روند باید حوجه داشت که سبک حوزیا ثروا غربی نیز ظالمانـه اسـت و
می حوان این حقیقت را از بررسی دقیع آمارهای درآمد سرانه در سراسر کشورهای جهـان بـه
دست آورد .یعنی بهجای آنکه درآمد سرانه برری کشورها مورد کنکـاش قـرار بگیـرد ،یـک
جمابندی از نحوه حوزیا ثروا میان عموم مردم جهان در حمامی کشورها ضروری است حـا
پوچبودن ادعای حفظ منافا عموم در حمدن موجود افشا شود .در واقا هنگـامی کـه عـدهی
ً
زیادی از مردم جهان عمال حع زندهبودن ندارند و بر اثـر گرسـنگی جـان میدهنـد و دسـته
دیگری زیررط فقر قرار گرفتهاند و جمعیت زیادی نیز حنها در حا گـذران زنـدگی بـا قـوا
الیموا هستند ،نشاندهنده آن است که سبک غربی بـرای حوزیـا ثـروا چـه جنایتهـای
بزرگی را در حع انسانها روا داشته است .براساس ححقیقاا بانک جهانی در سـا ،9228
 6/4میلیارد نفر در جهان زیر رط فقر بودهاند؛ 82درصد مردم در جنوب افریقا نیز زیر رط
فقر زندگی میکنند و با روزانه هفتاد سنت در حا گذران زندگی هستند .در این میان ،درآمد
سرانهی شهروندان ژاپنی و امریکایی به حرحیح  656هزار و  644هزار دالر اسـت امـا درآمـد
سرانه در هند و اندونزی به حرحیح عدد  6622و  6422دالر را نشان میدهد .بررـی آمارهـا
میگویند حدود نیمی از جمعیت امریکا قب از سـن  18سـالگی حـداق نـوعی از فقـر را
حجربه کردهاند و در این کشور ،از هر  7نفر 6 ،نفر زیر رط فقر زندگی میکند .براساس یک
نمودار از وضعیت جهانی حوزیا ثروا 15 ،درصد از بزرگساالن جهان (بی از  9میلیـارد
نفر) ثروحی کمتر از  62هزار دالر (معاد  5/9حریلیون دالر یعنـی  4درصـد از ثـروا کـ
جهان) دارند 99 ،درصد آنها (بی از یک میلیارد نفر) بین  62حا  622هزار دالر (معاد 96
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حریلیون دالر یعنی  61درصد از ثروا ک جهان) 7 ،درصد (معاد  994میلیون نفر) بـین
 622هزار حا  6میلیون دالر (معاد  58حریلیون دالر یعنی  49درصد از ثروا ک جهـان) و
نیم درصد آنها (حدود  94میلیون نفر) بی از یک میلیون دالر ثروا دارند که معاد با 13
حریلیون دالر و بی از  98درصد از ثروا ک جهان است!
 .2/4تحلیل توزیع ثروت براسا

1

جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کالن

این وضعیت اسفناک ناشی از آن است که در عرصه اقتصادی و در «چهار بازار»« ،بازار
کار» حابا «بازار سرمایه» و «بازار کاال» قرار گرفته و این در حالی است که کرامـت انسـانی
بهعنوان شعار این حمدن ،اقتضا میکند که اشـتغا و مشـاغ دارای جایگـاه اصـلی در ایـن
مجموعه باشد .اما سبک زندگی اقتصادی در غرب برای حعیین قیمت ،بـا محـور قـرار دادن
«سبد کاال» و میزان «سود سرمایه» و سایر هزینههای حولید ،دستمزد کـارگر را بـه حبـا ایـن
عوام مشخص میکند .البته در دستمزدها نیز ارتالف فاحشی جریان پیدا کرده و فاصلهی
بسیاری بین دستمزد کارگر ساده ،کارگر فنی ،متخصصین ،مـدیران و در نهایـت سـهامداران
وجود دارد و بیشترین پردارتی مربوط به مشاغلی است که سودآوری کالنـی در پـی داشـته
باشد .بهطوری که براساس برری آمارها ،فاصلهی حقوق مدیران عام شرکتها در امریکـا
نسبت به کارگران رود ،در حدود  922برابر است! همزمان با این رونـد و بـهدلی حعمیـع و
افزای سطح رفاه و ردماا ،هزینه زندگی روزمره در کالنشهرها و پایتختهـا همـواره در
حا افزای است و حتی یک وعده غذا یا یک شح اقامت ،قیمت گزافـی دارد .در واقـا بـا
پیچیده شدن نیازها و افزای حدریجی حـورم ،زنـدگی در ایـن شـهرها قـدرا رریـد بـاالیی
میطلبد اما این سبک از حوزیا ثروا ،موانا بزرگی در برابر زندگی روزمره اقشار ضـعیف و
ً
کمدرآمد قرار میدهد .لذا «ارزانی» در این سبک زنـدگی ،عمـال بـرای ثروحمنـدان محقـع
 .6اکثر آمارهایی که در این گفتار به آنها اشاره شدهّ ،متخذ از پایگاه اینترنتی مشـهور  worldmetersاسـت
که به ارائهی آمار لحظهای از وضعیت جهان در عرصههای مختلف میپردازد.
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میشود اما عموم مردم علیرغم مشاهده کاالهای جدید و ردماا باکیفیت و رفاه و حجم
در سطح باال ،قدرحی برای ررید آنها ندارند و حتی برای حأمین هزینه ردماا اولیه همچون
اجاره مسکن ،آب ،برق ،گاز و ...دچار مشکالا جدی میشوند.
 .2/2تضاد «استراتژی صنعت و تکنولوژی» در تمدن مدرن با «اشتغال»

از سوی دیگر برای بهینهشـدن کاررانـهها و کاالهـا« ،احوماسـیون» جایگـاه مهمـی در
الگوی حولید پیدا میکند کـه در نتیجـه آن ،فرصـت اشـتغا بـرای نیـروی انسـانی محـدود
میشود و بنگاهها با حعدی نیـرو ،بـه ارـرا کـارگران مبـادرا میکننـد .بـهعبارا دیگـر،
ً
احوماسیون ذاحا ضد اشتغا است و نظام سرمایهداری در بلندمدا نمیحواند مشک بیکاری
را ح کند زیرا جهت حرکت آن بهسوی ارحقای سطح حکنولوژی و افزای بهرهوری است که
هدف از آن ،باال رفتن هر چه بیشتر سود سرمایه است و در این روند ،انسان و انسـانیت بـه
مقولهای فاقد ارزش حبدی می شود .در واقا این سبک از حولید ثروا در ریشـهی رـود ،بـه
«صرفهجویی در مقیاس حولید» باز میگردد و «صرفه و عدم صـرفه» نیـز مفهـومی ارزشـی
است .اما علیرغم شعارهای غرب پیرامون حقوق انسان ،نظام سـرمایهداری «ارزش» را بـه
سود سرمایه حعریف میکند.
.2/7محرومیت ،رکن اساسی در تئوری تولید ثروت

پیامد این سبک زندگی ،حبدی شدن «محرومیت» به رکـن اساسـی در حولیـد و حوزیـا و
مصرف ثروا است .این واقعیت به نحوی آشکار شده که جنب هایی هماننـد وا اسـتریت
ً
با شعار اعتراض به حاکمیت یک درصد بر نودونه درصـد در امریکـا بـه راه افتـاد و اساسـا
اقتضای مکتح سرمایهداری همین وضعیت است و فاصله طبقاحی یک امر ذاحـی بـرای ایـن
نظام سرمایهساالر محسوب میشود .یعنی محرومکردن عموم مردم ،نرمافزاری اساسی برای
مدیریت در این دستگاه است و اال فرماندهی و فرمان َبری در آن جریان پیدا نمیکنـد .لـذا

نفا ُبردن ملتها در نتیجه این سبک زندگی ،یک دروغ زننده و بزرگ بوده و طبیعی است که
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بشر نمیحواند بهصورا دائمی در برابر این وضا ظالمانه سکوا کند .بههمین دلی بود کـه
مکتح مارکسیسم حوانست با طرح شعار عدالت و مبـارزه بـا حبعـیض ،محـرومین جهـان را
َ
بهسوی رود جذب کند و با حکومت هفتاد ساله بر نیمی از عالم ،به یک ابرقدرا در برابـر
بلوک غرب حبدی شود .البته با شکست بلوک شرق در حأمین عدالت و حکقطبی شدن جهان
در مقوله سبک زندگی ،این محرومیت شدید و همهجانبه در نظم نوین جهانی نمود دوبـاره
پیدا کرده است.
 .7جریان اخالق مادی و ضهد انسهانی در سهبک زنهدگی غربهی ،علهت آمهار
ف ایندهی تولید جرم ،سرقت ،خیانت و خودکشی

پا علیرغم ححریکهای مادی شدید ،هنگامی که افراد زیادی نتوانند نیاز رود را حأمین
ً
کنند و بهدلی هزینه ملزوماا اولیه زندگی درمانده شـوند ،قهـرا بهسـوی جـرم و سـرقت و
ً
جنایت و ...کشیده میشوند و بعضا در صورا فقدان جسارا و ضعف شخصیت ،دسـت
ً
به رودکشی میزنند .رصوصا با حوجه به اینکه سارتارهای اجتماعی برای حفاظت از سود
سرمایه و امنیت اقتصاد سرمایهداری ،با قساوا و رشونت حمام با مردم بررورد میکنند کـه
نمونه آن در اررا بیرحمانه حعداد زیادی امریکایی از رانههای رود در پی بحران مسـکن
در این کشور مشاهده شد .لذا از نظر آماری ،امریکا دارای رحبـه سـوم جهـان از نظـر میـزان
رودکشی است و در سا  99 ،9269هزار نفر از مردم این کشور فقط با اسلحه گرم به قتـ
رسیدهاند و ساالنه حدود  969هزار نفـر از امریکاییهـا قربـانی حجـاوز جنسـی میشـوند.
براساس آماری که از سوی اینترپ منتشر شده ،بیشترین میزان جنایت به حرحیـح مربـوط بـه
کشــورهای امریکــا ،انگلــیا ،آلمــان ،فرانســه و روســیه اســت .بــاالحر از ایــن ،عــدهای در
ُ
عکاالعم به این نوع از روابط اجتماعی ،به جرم و جنایت در سطح ررد اکتفـا نمیکننـد
بلکه وارد زندگی مافیایی میشوند و بر اثر پرورش در محیطی که حمام وجوه آن مادی و ضد
انسانی است ،به جنایاحی از قبی حشکی باندهای قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان ،قاچـاق
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اعضا و ....اقدام میکنند .بهعنوان نمونه ،گردش مالی حجارا مواد مخدر در جهان ،ساالنه
بی از  6122میلیارد دالر اسـت کـه پـا از صـنعت نفـت و حوریسـم و اسـلحه ،آن را در
جایگاه چهارم از لحاظ گردش مالی قرار میدهد! لذا سبک زندگی غربی در برابر حمامی این
فجایا مسنو است و باید نسبت به همه آنها پاسخگو باشد .در واقا انگشت احهـام در ایـن
زمینهها متوجه هفت کشور صنعتی است؛ زیرا روندهای پی گفته یک سبک ،شیوه ،مکتح،
مرام و عقیده است که این کشورها سردمدار آن هستند و از سوی دیگـر ،حمـامی کشـورها و
ملتها برای دستیابی به این نوع زندگی در صف ایستادهاند و مشتاقانه انتظار آن را میکشند.
یعنی کشورهای صنعتی برای صادر کردن سبک زندگی رود و ححقع آن در جهـان ،نـه حنهـا
دچار مشکالحی از قبی عدم پذیرش جهانی ،حخلف و سرکشی کشورها و امثـا آن نیسـتند
بلکه کشورهای متخلفی مانند ویتنام که مظهر مبارزه بـا ابرقـدرحی ماننـد ایـاالا متحـدهی
امریکا بود ،از مواضا و آرمانهای رود دست برداشته و بـرای رسـیدن بـه حوسـعهیافتگی و
زندگی مرفه ،دست رود را بهسوی امریکا دراز کردهاند.
 .1آمار مرگومیر در اثر سوء تغذیه؛ بیانگر رسوایی تمهدن مهدرن علهیرغهم
ادعای تولید انبوه در محصوالت کشاورزی و اشباع بازار

از سوی دیگر ،آماری که حوسط مراکـز آمـاری و رسـانههای غربـی منتشـر شـده نشـان
میدهد که این سبک زندگی در حأمین نیازهای اولیهای مانند غذا بـرای بشـر ناکـام بـوده بـه
نحوی که حدود هشتصد میلیون نفر در جهان از سوء حغذیه رنج میبرند .همچنـین روزانـه
بهطور متوسط بی از 98هزار نفر بر اثر گرسنگی میمیرند که این حلفاا بهصورا سـاالنه
به رقمی بی از  3میلیون نفر میرسـد .یـا براسـاس مجموعـه گزارشهـایی کـه در آسـتانه
اجالس حغذیه در لندن منتشر شد ،سوءحغذیه علت اصلی مرگ ساالنه حداق سه میلیـون و
یکصد هزار کودک است .همه اینها در حالی است که ادعای کشورهای پیشرفته مبنـی بـر
حولید انبوه و کشاورزی صنعتی و روشهای جدید برای افزای محصو و ،...گوش فلک را
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کر کرده و برری گزارشها حصریح میکند که غذای کافی برای ک جمعیت کره زمین حولید
میشود اما بسیاری از انسانها قدرا ررید آن را ندارند.
 .5آمار مربوط به وضعیت آب ،خاک ،هوا و مسکن؛ بیانگر ابعهاد ضهد انسهانی
سبک زندگی غربی

همین وضعیت وحشتناک در عرصه سایر نیازهای اولیه از قبیـ مسـکن و سـرپناه ،آب،
راک ،هوا و ...نیز وجود دارد .بهعنوان نمونه ،علیرغم دستیابی به حکنولوژیهـای پیشـرفته
برای سارت مسکن و بر و آسمانرراش و ،...بسیاری از مردم حتی در کشورهای پیشرفته
از داشتن یک سرپناه ساده که آنها را از گرما و سرما حفظ کند ،محروم هستند .طبع آمـاری
که حوسط بیبیسی منتشر شده ،حعداد بیرانمانهایی که فقط در سا  9266در امریکـا بـه
مراکز حمایتی مراجعه کرده و دسـتکم مـدحی را بـدون سـرپناه سـپری کردهانـد ،حـدود 9
میلیون نفر بوده است .البته باید این آمار در حمامی کشورهای جهان جماآوری شده و به هم
ضمیمه شود حا عمع فاجعه در این عرصه نیز حا حدودی آشکار شود .همچنـین در موضـوع
آب و هوا و راک باید روشن شود که بشریت امروز در چه محیطی زندگی میکند؟ وضعیت
بهجایی رسیده که در بسیاری از روزهای سا  ،امکان حأمین نیاز اولیهای به نام حنفا سالم از
بین میرود و آمارها نشان میدهد که در سا گذشته ،میزان دیاکسید کربن متصـاعد شـده
ُ
در ک جهان به بی از  95میلیارد و  822میلیون حن رسـیده اسـت! همچنـین جنگ هـای
نابود شده در طو امسا به حدود  4میلیون هکتار رسـیده و مسـاحت زمینهـای زراعـی کـه
امسا بر اثر فرسای راک نابود شدهاند ،از مرز  8میلیون هکتار عبـور کـرده و کـویرزایی در
طو سا بی از  3میلیون هکتار برآورد شده و مواد شیمیایی ّ
سمی رها شـده در آب و هـوا و
ُ
رشکی ،امسا به بی از  7میلیون حن رسیده است .البته  192میلیون نفری که در جهان فاقد
دسترسی به آب آَشامیدنی سالم هستند و  146هزار نفری که امسا بر اثر بیماریهای مرحبط با
آب از بین رفتهاند نیز باید به آمار فوق اضافه شوند .این آمار نشان میدهـد کـه سـبک زنـدگی
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موجود در عرصه حأمین نیازهای اولیه برای ادامه حیـاا در مقیـاس حکومـت جهـانی و غلبـه
حمدنی دچار ناکارآمدی عمیقی شده و به وضعیت فجیا و وحشتناکی گرفتار آمده است.
 .6بررسی ابعاد ضد انسانی و ضد اخالقی «الگوی سالمت ،بهداشت و درمان» در
سبک زندگی غربی با تکیه بر آمارها

پا از بررسی آمارهای مربوط به نیازهای اولیه مانند غـذا ،مسـکن ،آب ،هـوا و رـاک،
باید به بحث پیرامون آمارهای بخ بهداشت ،سالمت و درمان پردارت .در این زمینه باید
روشن شود که در طو قرون گذشته که به حاکمیت سبک زندگی غربـی بـر جهـان منتهـی
شده ،طو عمر متوسط انسانها چه وضعیتی پیدا کرده است؟ آیا عمر بشر طوالنیحر شده و
یا میزان آن در مقایسه با دوران گذشته کاه یافته است؟ گرچه شـارصها و آمارهـایی در
موضوع «امید به زندگی» در این حمدن مطرح میشود ،اما آیا آمار و شارصی برای سـنج
میزان طو عمر بشر بر اثر این سبک زندگی طرح شده است؟ علم پزشکی بهعنوان متکفـ
سالمتی بدن ،چه پاسخی در این عرصه دارد؟ گذشته از مسألهی عمر ،قوای جسمی انسـان
اعم از بینایی ،شنوایی و ...و کارکرد اعضای بدن او مانند قلح ،کبد ،مغز و ...در این سـبک
زندگی چه وضعیتی دارد؟ آیا عموم مردم در این زمینه ،وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا
کردهاند یا دچار ضعف بیشتری شدهاند؟ بهعنوان نمونه ،بیماری انسداد شریانهای قلبی که
موجح حملهی قلبی میشود ،در سا  7/4میلیون کشته برجای میگذارد که  69/9درصـد
از ک مرگ و میر در جهان را شام میشود؛ همانطور که سکتهی مغری در سا  ،جان 1/7
میلیون نفر را میگیرد که معاد  66/3درصد از مرگ و میر در جهـان اسـت .براسـاس آمـار
منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در سا « ،۰۲۰۰ده دلی عمدهی مرگ و میر در دنیا
که اکثرا با سبک زندگی افراد نیز در ارحباط هستند 86 ،درصد از ک آمار مرگ و میر جهان را
حشکی میدهد».
همچنین باید معین شود وضعیت ححرک جسمی در میان ملتها چگونه است؟ آیا سبک
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زندگی موجود نباید نسبت به افزای آمار چاقی در دنیا پاسخگو باشد؟ طبع آمـار منتشـره،
«افراد دچار چاقی در جهان بی از  182میلیون نفـر بـرآورد شـدهاند و سـاالنه بـی از 9
میلیون و  422هزار نفر در جهان بر اثر پرروری و چاقی و میمیرند و این معض به پنجمین
ً
عام مرگ و میر در جهان حبدی شده است»! اساسا شک گیری بازار پررونع برای رژیمهای
غذایی از چه مسألهای نشأا میگیرد؟ آیا این بدان معنا نیست کـه سـبک زنـدگی موجـود،
شرایط را برای افراط و حفریط در وضعیت جسمی بشر فراهم کرده است؟ «هزینه صرفشده
برای بیماریهای ناشی از چاقی در کشور امریکا که از عـدد  921میلیـون دالر در هـر روز
عبور کرده» ،حاکی از چه واقعیتی است؟ طبع اعالم مرکز کنتر و پی گیری از امـراض در
امریکا« ،آمــار مــرگ و میر ناشی از چاقی به سرعت رو بــه فــزونی اسـت و پررـوری و
نداشتنححركجسمی در سا  9222سبحشد حا مرگ و میر ناشیاز چاقی و اضـافهوزن 
به 422هزار نفر یا  67درصد از ک حلفااآنسا برسـد ».البتـه روشـن اسـت کـه حمـدن
موجود در امر حغذیه و سالمت جسم ،به موفقیتهایی نیز دست پیدا کرده که این مقولـه در
قدرا جسمی برری اقشار مانند ورزشکاران حرفهای مشاهده میشود که در گذشته سـابقه
نداشته اما حقیقت آن است که این دستاوردها عموم مردم را در بر نمیگیرد و به حعداد راص
ً
و معدودی منحصر میشود و ابدا نمیحوان آن را بهمعنای حعمیم سـالمت جسـمی در میـان
همه ملت ها دانست .لذا با حوجه به آمارهای فوق ،ایـن سـبک زنـدگی نتوانسـته پاسـخگوی
مسأله سالمت در مقیاس مدیریت جهانی باشد.
از سوی دیگر ،باید معلوم شود که علت حولید بیماریهای جدید و بیسابقه که پـی از
رنسانا اثری از آنها نبوده ،چیست و چه نهادها و روندهایی در این زمینه مسنو هسـتند؟
آیا حمدن جدید باید میزان بیماریها را کاه دهد یا بر آنها بیفزاید؟ گذشته از این مطلـح،
آیا ححلی و علتیابی نسبت به این بیماریهـا انجـام شـده حـا بتـوان از طریـع بررـورد بـا
علتها ،بیماریهای جدید را کنتر نمود یا بدون حوجه به این مهم ،به جراحـی و حغییـر در
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وضا بدن اقدام میشود؟ آیا بدن انسان همانند یک ماشین است که به حعویض قطعههای آن
مبادرا شود یا یک ارگانیسم و موجود زنده به حساب میآید که اعضـای آن حـا پایـان عمـر
انسان باید به فعالیت رود ادامه دهند؟ در واقـا پزشـکی روز بـدون ححلیـ از علـت بـروز
ناهنجاری در فعالیت اعضای بدن و فرار از بررسی ارحباط ایـن وضـعیت بـا سـبک زنـدگی
ً
موجود ــ که طبیعتا میحواند موجح جلوگیری از ضربه به عملکرد اعضای بدن شود ـــ بـه
جراحی و حعویض قطعاا روی آورده و آن را مبنای بسیاری از درمانها قـرار داده اسـت .بـا
حوجه به این مطلح باید با حولید آمارهای جدید به بررسی این مهـم پردارـت کـه ایـن نـوع
درمان و جراحیها به چه میزان ،باعث حأریر دردهـا و عـود مجـدد آنهـا میشـود و بـه چـه
مقدار ،موجح رفا ریشهای آنها میگردد؟ این در حـالی اسـت کـه آمارهـایی کـه رانـدمان
درمانهای مدرن را حعیین کند ،وجود ندارد.
 .3اشاره به نمونههای عینی از حاکمیت شهوت بر الگوی تغذیه

امـا الگـوی حغذیــه سـبک زنــدگی موجـود ــــ کـه متنــاظر آن در اسـالم ،روردنیهــا و
نوشیدنیهای حال و حرام است ــ به نحوی است که حمامی امور موجود در طبیعت و همه
انواع حیواناا و گیاهان و حرکیحسـازی های مختلـف از آنهـا ،در صـورحی کـه بـه پـذیرش
عمومی برسد و در صنعت غذایی به امری سودآور حبدی شود ،بهعنوان روردنی و نوشیدنی
در دسترس عموم قرار میگیرد! این در حالی است که حتی در مواد معدنی نیز هر نوع حرکیبی
ً
مجاز شمرده نمیشود و فرضا اگر فرمو هایی به دست بیایند که باعث نابودی آهن ،مـا و
سایر معادن شوند ،در این حمدن مورد استفاده قرار نمیگیرد .همچنانکـه هـر یـک از انـواع
گیاهان و حیواناا ،دارای ظرفیت محدودی برای حرکیح با سایر پدیدهها هسـتند و هـر نـوع
مادهای بهعنوان منبا حغذیه آنان قرار نمیگیرد و اال موجح فساد و از بینرفـتن آنهـا رواهـد
شد .در واقا حرکیحسازی در مواد معدنی ،جمـاداا ،گیاهـان و حیوانـاا دارای معـادالا
ً
طبیعی و حناسباا راص و هدفگذاریهای مشخصی است و علم و دان اساسا به کشف
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این معادالا و حناسباا و اهداف حعریف میشود حا برای هر پدیدهای و نحوه حرکیـح آن بـا
محیط ،مقوله متناسح با آن معرفی گردد .همه اینها در حالی است که سبک زندگی غربی،
روردن و نوشیدن انواع حیوانـاا و گیاهـان بـا حرکیحهـای مختلـف را بـرای انسـان ُمجـاز
میشمرد و هر نوع روردنی و آشامیدنی که دارای سودآوری باشد ،در الگوی حغذیهی جواما
جای میگیرد! طبیعی است که با در پی گرفتن چنین روندی ،عوارض آن نمایان رواهد شد
و بیماری های مختلف گریبـان بشـر را رواهـد گرفـت و لـذا طبـع آمـار منتشـره ،مصـرف
مشروباا الکلی ،موجح مرگ حدود  9میلیون نفر در سا و استعما سیگار ،باعث مـرگ
حدود  4میلیون انسان در سا میشود .اما سبک زندگی موجود بهجای آنکه الگوی حغذیـه
را حغییر دهد ،با صرف هزینههای نجومی به مراکز ححقیقاحی سفارش میدهد حا راهـی بـرای
درمان عوارض ناشی از این الگوی حغذیه فاسد و غیرانسانی بیابند! البتـه داروهـای جدیـد و
شیوههای نوین درمانی که برای مبارزه با این عوارض حولید میشود ،قیمتهای گزافی دارند
که عموم مردم قادر به رریداری و مصرف آن نیستند.
 .8ابعاد ضد انسانی الگوی بهداشت با محوریت «سود سرمایه» و نقش رسانههها
در انحراف افکار عمومی از این موضوع

اما پیرامون الگوی بهداشت در سبک زنـدگی غربـی بایـد حوجـه داشـت کـه پزشـکی و
بهداشت مدرن در این زمینه ،بر اص «عدم پرهیز» مبتنی شده و کنتر منثری بر متنوعکردن
الگوی حغذیه وجود ندارد .در واقا بهداشت و پزشکی مدرن حنها به طرح یکسری حوصیهها
اکتفا میکند اما برروردی عملی با الگوی حغذیه نامناسح در پی نمیگیرد .یعنی علیرغم
آنکه بازرسیهای بهداشتی نسبت به مراکز و اصناف مختلف بهصورا مداوم انجام میشود
و از طریع بررورد با رفتارهای غیربهداشـتی و حعیـین مجـازاا و جریمـه و پلمـح ،سـطح
بهداشت جامعه را ارحقا مییابد اما در عین حا  ،سـکوحی محـض در برابـر مـواد غـذایی و
کاالهایی در پی گرفته میشود که بارها و بارها بر مضراا و عوارض سهمگین آنها حأکیـد
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شده است و هی نوع إعما حاکمیتی در این زمینه صورا نمیگیـرد! آیـا رشـد روزافـزون
فروشگاهها و این میزان از حبلیغاا که بر محور حنوع مداوم و حوسعه روزآمد در عرصه حغذیـه
و ...سامان یافته به عموم اجازه میدهد که به حوصیههای پزشکی عم کنند و رفتـار روزمـره
رود را براساس حعاد بنا نمایند؟! بهعبارا دیگر ،سفارش به مردم بـرای دوری از غـذاهای
چرب ،روغنها ،فستفودها و ...همزمان با بیعملی آشکار در برابر گسترش این صنایا در
کشورها و ورود محصوالا مضر به سبد غـذایی مـردم ،بـهمعنای آن اسـت کـه سـالمت و
بهداشت جهانی ،قربانی سودآوری صنایا شده و ایـن رونـد جنـونآمیز حولیـد بیماریهـای
جدید را در پی آورده است.
البته در بسیاری از ححقیقـاا ،عـوارض و مفاسـد صـنایا و کاالهـای مختلـف اثبـاا
میشود اما رشوههای سـنگین و حعالسـکواهای پردارتـی از سـوی سـرمایهداران باعـث
میشود حا نتیجه این ححقیقاا در دسترس عموم قرار نگیـرد .هنگـامی کـه نظـام جمهـوری
اسالمی پا از طی عقبههای پیچیده حوانست از سبک زندگی موجود فاصله بگیـرد و شـیوه
جدیدی از حیاا را مهندسی کند ،افشا رواهد شد که آمـار رشـوهها و حعالسـکواها بـه
دستگاههای پژوهشی به حدی سرسامآور است که قاب مقایسه با آمار مفاسـد اقتصـادی در
کشورهای ضعیف نیست .لذا حقیقت آن است که امر حاکم بر سبک زنـدگی غربـی ،سـود
پو و سرمایه است و هر روندی که موجح افزای مداوم ثروا سـرمایهداران شـود ،امـری
مشروع شنارته می شود .به همین دلی در مباحث قبلی بیـان شـد کـه علـوم و ححقیقـاا و
پژوه

به اسارا سرمایه درآمده و ثروا دائمالتزاید بـرای بخـ رصوصـی ،بـر حمـامی

مراح حولید و حوزیا و مصرف علم سیطره یافته است .بر همـین اسـاس ،مقـوالحی از قبیـ
مواد شوینده ،لوازم آرایشی ،مواد نگهدارندهی بکارگرفتهشده در سـردرانهها و محصـوالا
صنعتی ،شیوههای کشـاورزی و باغـداری و دامـداری و اسـتفاده از مـواد ،بـذرها ،سـموم،
کودهای مصنوعی و شیمیایی نیز مح سوا جدی است و بایـد آمـار مربـوط بـه عـوارض
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ناشی از آن استخرا شود و بخ بهداشت مدرن نسبت به آن پاسخگو باشد .امـا در حـا
حاضر بهجای این کار ،روندهای فوق برمبنای آزمون و رطا پیگرفته میشود حا زمـانی کـه
منافا برری اقشار لطمه ببیند .در این صورا است که به حـدریج ،ضـررهای موجـود در ایـن
روندها در یک شیح آرام رسانهای اعالم میشود حا عالوه بر حفـظ منـافا ،اعتـراض عمـومی
برانگیخته نشـود .البتـه بررسـی وضـعیت رسـانهها در سـبک زنـدگی غربـی نیازمنـد بحـث
جداگانهای است حا معلوم شود که رسانههای غربی گرچه برری از این اربار و آمـار را منتشـر
ً
میکنند اما ابدا به دنبا فرهنگسازی و ایجاد وجدان بر محور ایـن آمـار و اربـار فاجعـهآمیز
نیستند .در غیر اینصورا باید در مقاب منافا یک قشر محدود اما بسیار قدرحمند قرار بگیرند.
 .4رفتار غیرعقالیی در نحوه تخصهی
بهداشت ،درمان» و انعکا

مقهدورات بهه بخهش ههای «سهالمت،

آن در توسعه علوم پ شکی

در نتیجه سبک زندگی غربی ،نسبت بین سه بخ «بهداشت»« ،درمان» و «سـالمت»
بهگونهای است که پو و بودجه و نیروی انسانی حخصیصیافته حوسط حاکمیتها به بخـ
«درمان» ،باالحر از سهم بخ «بهداشت» است ،بخ «بهداشت» در رحبهی دوم و بخ
«سالمت» از نظر حوزینی ،در جایگاه آرر قرار میگیرد .این شیح ناشی از حرکت شهوانی و
حمنیاا نفسانی و مبنا قراردادن می وهلهای در مصرف است .این در حالی اسـت کـه نگـاه
انسانی و عقالنی حکم میکند که حخصیصها باید با محوریـت بخـ «سـالمت» انجـام
شود؛ زیرا در صورا حأمین این مقوله از طریع رعایت حعاد در الگـوی مصـرف جامعـه و
رفتار منطقی در این عرصه ،میزان احتیا به بخ «بهداشت و درمان» به نحو بسـیار قابـ
حوجهی کاه رواهد یافت .در این صورا روشن رواهد شـد کـه غوغاسـاالری پیرامـون
دستاوردهای جدید در بخ جراحی و درمان و ...نه حنها موجح افتخـار و مسـرا نیسـت
بلکه حاکی از رفتار جنونآمیز بشر در حولید بیماریهای جدید و سـپا صـرف هزینـههای
سنگین برای رفا عوارض آن است .متأسفانه امروز کار بهجایی رسیده که برای حأمین آسای
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ثروحمندان در انجام هر نوع رفتار غیرعقالنی و و آزادبودن آنها درپی گرفتن هـر نـوع سـبک
زندگی شهوانی ،طرحهایی مانند بانک رون بندناف و امثا آن در دنیا پدید آمده که حا هنگام
پایان عمر ،امکان انواع پیوند و جراحی و مقابله با بیماریهـای پیچیـده را ـــ کـه ناشـی از
سبک زندگی غیرانسانی است ــ فراهم میکند .هزینههای سنگین این نوع درمانهای جدید
نشان می دهد که این ححقیقاا در جهـت حـأمین نیازهـای همـان یـک درصـدی اسـت کـه
ثرواهای جهان را در ارتیار گرفتهانـد و بـه دنبـا آن هسـتند کـه شـهواا رـود را بـدون
محدودیت و احساس نگرانی حخلیه کنند و ارضا نمایند.
 .40رفتار غیراخالقی رسانهها و منحرفکردن افکار عمومی از آمارههای مربهوط
به شکست سبک زندگی غربی در تامین نیازهای اولیه انسانی

حا باید پرسید این چه ارالق کثیف و وحشیانهای است که باعـث میشـود علـیرغم
اعالم چنین آمارهایی در حمامی ابعاد حیاا اجتماعی حوسـط نهادهـای رسـمی در غـرب و
روشنشدن ارحباط این وضعیت با نحوه مـدیریت جهـانی ،هـی حغییـری در رونـد موجـود
مشاهده نمیشود و هی واکن

منثری از سوی سیاستمداران ،نخبگان و دانشمندان غربـی

دیده نمیشود؟! آیا غیر از این است که این سبک زندگی ــ حتی اگـر منجـر بـه محرومیـت
انسانها از نیازهای اولیه و حیوانی برای ادامه حیاا شود ــ به نفـا قشـری محـدود بـه نـام
سرمایهداران بزرگ حمام شده و لذا اجازه اعتـراض بـه ایـن رونـد داده نمیشـود؟! چـرا ایـن
واقعیتهای میدانی به اطالع مردم دنیا نمیرسد؟! یا اگر چنین آمارهایی اعالم میشـود ،در
چه چینشی از اربار و گزارشها قـرار میگیـرد و چـه ضـریبی در رسـانههای جهـانی پیـدا
میکند؟! آیا شیوه بیان آمارهای ناشی از سبک زنـدگی غربـی بـه نحـوی هسـت کـه افکـار
عمومی احساس رطر کنند و دچار حرس شوند و جانح احتیاط را مراعاا نمایند؟! بهعنوان
نمونه ،بشریت در گذشته از حیواناا درنده میحرسید و بهدلی بیم جان یا قطا عضو از آنها
اجتناب میکرد .اما آیا آمار و اربار وضعیت کنونی رودروها و جادهها و حم و نق ــ کـه

نقد و نقض سبک زندگی غربی44 

همانند درندگان ،جان ساالنه بی از یک میلیون نفر (معاد  9/9درصد از ک مـرگ و میـر
در جهان) را بر اثر حصادفاا جادهای میگیرد و حعداد بسیار بیشتری را دچـار قطـا عضـو و
معلولیت میکند ــ به نحوی اعالم میشود کـه افکـار عمـومی را دچـار احسـاس رطـر و
احتیاط کند و در این زمینه ،وجدان عمومی ایجاد نماید؟! فقدان وجدان عمومی نسـبت بـه
فجایا ناشی از سبک زندگی غربی است که باعث شده جامعه جهانی حوسـط حمـدن مـدرن
سحر شود .این روند حتی ملت ایران را ــ که در عرصه سیاسی بیدار شده و بتهای سیاسی
جهان امروز را در هم شکسته ــ در عرصههای فرهنگـی و اقتصـادی دچـار چـال کـرده و
موجح شده حا فضا برای همراهی مردم و نخبگان با دغدغههای رهبری در موضوعاحی چـون
«اقتصاد مقاومتی ،الگوی پیشرفت اسالمی ایرانـی ،مسـمومیت علـوم انسـانی غربـی و»...
فراهم نگردد.
 .44تمدن مدرن ،مسؤول اصلی وضعیت نابهنجار زندگی بشر بهدلیل ادعای آن مبنهی
بر مدیریت جهانی و تسلط آن بر ساختارهای حاکم بر روابط جهانی و بینالمللی

ممکن است حصـور شـود کـه آمارهـای پی گفتـه ناشـی از ناکارآمـدی حکومتهـای
حوسعهنیافته است اما هنگامی که سازمان مل متحد حدود دویست کشور دنیا را با یکدیگر
هماهنگ میکند و هفت کشور صنعتی بهمثابه قدراهای برحر ،بـرای حـا و آینـده جهـان
حصمیم میگیرند و حمامی کشورهای جهان ،حوسعهیافتگی را بهعنوان سبک زندگی سیاسـی،
فرهنگی و اقتصادی پذیرفتهاند ،ابرقدراها باید مسنولیت همه ابعاد این حمدن را بپذیرنـد و
به لوازم این حاکمیت جهانی که به دست آوردهاند ،ملتزم شوند و حع ندارنـد در برابـر ایـن
آمار ،از رود سلح مسنولیت کنند و باید نسـبت بـه ایـن محرومیتهـای فجیـا پاسـخگو
باشند .همچنانکه با ظهور حضرا ولیعصر (عج) و حشکی حکومت جهانی ،این دولـت
الهی حنها مسنو شهرهایی همانند کوفه ،مکـه ،مدینـه و ...نیسـت بلکـه مـدیریت حمـامی
مسائ در سراسر جهان را بهعهده میگیرد .این در حالی است که کشـورهای صـاحح ایـن
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ســبک زنــدکی در هنگــام گـزارش از وضــعیت کشــورهای پیشــرفته در ابعــاد مختلــف ،بــا
غوغاساالری و حکبر به ححسین و حقدیر از عملکرد رود میپردازند اما وقتی که به کشورهایی
پایینی این ردهبندیها قرار گرفتهاند ،با سلح مسنولیت از رـود بـه
میرسند که در رحبههای
ِ
ححقیر آنان اقدام می کنند و حمامی مشکالا موجود برای حیـاا اولیـه را بـه گـردن دیگـران

میاندازند و همزمان در هنگام چپاو و غارا همین کشورها ،دوباره ژست إعما مدیریت
جهانی و اقتدار بینالمللی به رود میگیرند! آیا میحوان در مـورد مسـألهای بخشـی هماننـد
حرافیک شهری به بررسی حمام متغیرها و عوام پردارت امـا بـرای آسیحشناسـی وضـعیت
موجود در جهان ،حنها به ذکر عوام درونی در کشورها بسنده کرد؟! یعنی روشن اسـت کـه
سهمی از این ناهنجاریها به مشکالا درونی کشورهای ضعیف باز میگردد اما باید نق
کشورهای بزرگ و صاحبان این حمدن و سبک زندگی در این وضعیت نیز مشخص شود زیرا
حروریها و مد های مدیریتی که حوسط این کشورها ارائه شـده ،در حمـامی جهـان گسـترش
یافته و مورد پذیرش واقا شده است.
حا اینجا ححلیلی کالن پیرامون مقوله حوسعهیافتگی بهمثابه مبنـای سـبک زنـدگی موجـود
ارائه و در رال آن روشن شد که شیوه حولید ثروا در این سبک زندگی ،مبتنی بـر غـارا و
چپاو منابا ملت ها و استثمار نیروی انسـانی آنـان بـوده و ایـن رونـد در گذشـته از طریـع
استعمار علنی و در دوران کنونی بـا روش اسـتعمار پنهـان محقـع میشـود و در نتیجـه آن،
قلههایی از ثروا متراکم برای افراد بسیار معدودی فراهم میآید که آمار آن ذکر شـد .گرچـه
حبیین آ کادمیک از نحوه جریان ارالق رذیله در حروری حولید ثروا غربی در کتاب «گفتمـان
انقالب اسالمی» مطرح شده است 1اما از آنجا که برای بیان عملکرد سـبک زنـدگی غربـی
نمیحوان عموم مردم را به آشنایی با مباحث حخصصی دعـوا کـرد ،بـه طـرح واقعیتهـای
میدانی و ادبیاا آماری پیرامون ناهنجاریهای ناشی از آن پردارته شد .البته این بررسی نـه
 .6رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی ،فص دوم ،گفتار او  ،مبحث سوم حا پنجم.
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مبتنی بر قضاوا دینی و ارزشی بلکه در چارچوب نگاه انسانی مطرح گردید؛ زیرا صـاحبان
این حمدن مدعی ارزشهای انسانی و حقوق شهروندی و آزادی و دموکراسی هستند و پشت
نقاب انسانیت پنهان شدهاند .لذا با استفاده از نگاه نظاممنـد بـه آمارهـای ارائهشـده حوسـط
نهادها و رسانه های غربی ،حا حدودی روشن شد که این سبک زندگی حتی از نظر انسـانی و
حأمین نیازهای اولیهی مادی نیز ناکارآمد و محکوم است و باید پاسخگوی فجایعی باشد که
در ابعاد مختلف بر بشریت ححمی کرده است.

4

«شهر» بهعنوان مظهر جالل و جمال سبک زندگی غربی و تعریف آن

براساس «تمرکز جمعیت» در تمدنهای قبل از رنسانس و بعد از رنسانس
 .4جالل و جمال شهرهای مدرن ،علت مهاجرت مهردم از روسهتاها بهه سهمت
شهرها ،کالنشهرها و پایتخت

سرفص دیگری که در سبک زندگی غربی باید مورد بررسـی قـرار گیـرد ،شهرنشـینی و
حعریف شهر است .زیرا یکی از بزرگترین افتخاراا حمـدن موجـود ،شهرنشـینی و رـدماا
زیادی است که در باالحرین سطح به ساکنان شهرها ارائه میشود .در واقـا امـروزه جـال و
جبروا شهرهای مدرن باعث شده عموم مردم بهسوی آنها جـذب شـوند و از روسـتاها بـه
شهرها و از شهرها به کالنشهرها و از کالنشهرها به پایتختهـا مهاجراهـای گسـتردهای
انجام گیرد و باز هم متوقف نشود بلکه این روند حا مهاجرا به پایتختهـای هفـت کشـور
صنعتی که صاحبان این سبک زندگی هستند ،حداوم پیدا کند .یعنی شهر و شهرنشینی مـدرن
َ
به معبدهای نوینی حبدی شدهاند که مترفین عالم ،1از بشـریت دعـوا میکننـد حـا در ایـن

« .6مترفین» واژهای متخذ از فرهنگ قرآنی است که در مواضا مختلفی از کتاب الهی بـر آن حصـریح شـده
َ
َ
َ َ ََ
َ
َ ِّ َّ َّ َ َ ُ َ ُ َ َّ
وها ِإنا َو َجدنا َآباءنـا علـی
است؛ برای نمونهَ « :و کذ ِلک َما آر َسل َنا ِمن قب ِلک ِفی قریة من ن ِذیر ِإال قا مترف
ُ
َّ َ َ َ
ُ َ
آ َّمة َو ِإنا علی آث ِار ِهم ُّمق َتدون» سوره زررف؛ آیه .99
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معابد ،نسبت به زندگی مرفه و مدرن منقطا شوند و در برابر آن به سجده بیفتند .برای حبیـین
این مهم ،باید روشن شود که حمرکز جمعیت در شهرهای مدرن چگونه شک میگیرد و چـه
حبعاحی در پی میآورد؟ و آیا نظام جمهـوری اسـالمی ایـران کـه براسـاس حاکمیـت اسـالم
حأسیا شده ،میحواند این مسیر را برای اداره کشور بکارگیرد؟ زیرا هدف از نقد سبک زندگی
غربی در این سلسله مباحث ،بررسی این موضوع از منظر حاکمیت و حعیـین حکلیـف نظـام
اسالمی در این مقوله و نفی روشهای موجود و حالش برای دستیابی به نسخه دینـی و الهـی
در اداره کشور است؛ همانگونه که کلمه حوحید «ال اله اال الله» ابتدا با نفی حمامی معبودها
آغاز شده و از این طریع است که به اعالم عبودیت در برابر «الله» منتهی میشود.
ً
البته در مباحث قبلی اشاره شد که محیط زیست و زندگی در شهرها کامال آلوده است و
بهدلی سبک زندگی غربی ،بهداشت آب و راک و هوا در وضعیت اسفناکی به سر میبـرد.
ً
اما گذشته از این مطلح و برای آنکه این سرفص بهطور کام حبیین گـردد ،ابتـدائا بایـد بـه
حعریف و حاریخچه شهر و شهرنشینی در فرهنگ مادی پردارته شود.
 . 2تعری

شهر به تمرک جمعیت براسا

جغرافیای طبیعی ،در تمدن های

قبل از رنسانس

پی از رنسانا ،زندگی عموم مردم در کنار رودرانهها و در سـرزمینهای حاصـ ریز
شک میگرفته حا بتوانند نیازهای مادی رود را از این طریع فراهم کنند امـا شـهرها بـه حبـا
مح استقرار شاهان و سالطین پدید میآمد .زیرا شاه در منزلتی قرار داشته کـه دیگـران بـر
محور او جما شوند و برای حأمین نیازمندیهای سلطان و رانـدان او و سـپا رفـا حـوایج
سایر طبقاا برحر از قبی فرماندهان نظامی ،درباریان ،دبیران ،من بدان ،کاهنـان و ...حـالش
کنند .در واقا فراهمآوردن زنـدگی مرفـه بـرای شـاه و رانـدان و اطرافیـان او ،علـت حمرکـز
جمعیت در یک منطقه راص میشده و پا از آن ،مقوله امنیت و نظم و انتظام نیـز مطـرح
میشده که سارت قلعه و دیوارهای بلند و حعبیه دروازه ورود و رـرو را در پـی مـیآورده و
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زمینه پیدای

شهر و شهرنشینی را فراهم میکـرده اسـت .پـا از شـک گیری پایتختهـا،

همین رویه در مورد چند نقطه دیگر از سرزمینهای ححت حصرف سالطین واقـا میشـده و
مناطقی که می حوانستند قدرا پادشاه را در پیرامون رود بسط دهند و موجح حبعیت رعایا از
دربار شوند ،در جایگاه مرکز ایالتها قرار میگرفتهاند .به حبا این روند بوده کـه نماینـدگان
قدرا حاکم ،برای رحع و فتع امور کشاورزی و دامداری مشخص میشدهاند و با پدید آمدن
منصبی به نام «ران» ،روستاها و روستانشینی بر محـور «رـوانین» شـک میگرفتهانـد .در
نتیجه ،سرزمینهای یک کشور بهمثابه اموا سلطان حلقی میشد و حمـامی مـردم ،رعیـت و
برده شاه به حساب میآمدند.
 .2/4شهر؛ تامینکننده نیازها و سفارشات و تمنیات سالطین و دستگاه حاکمه

از سوی دیگر ،سالطین در ابتدا برای دستیابی به اهداف مورد نظر و انتقا اوامر و نواهی
رود به زیردستان ،از کالم و سخن استفاده میکردند و و ابزار ارحباط بین حاکمان و رعایا حـا
مداهای زیادی منحصر در مشافهه و گفتار بـود .در نتیجـه ،مسـاحت شـهرها و محـدوده
سلطنت پادشاهان ،گستردگی زیادی نداشت .اما ارتراع رط و روا کتابت باعـث شـد حـا
ً
ارحباط سالطین با زیردستان و انتقا مقاصد و اوامر آنها به دوردست کامال حسهی شـود کـه
در پی آن ،کشورگشاییها و گستره حکومتهـا بـه شـدا حوسـعه یافـت .بـهدلی بـاالرفتن
ارحباطاا و بسط نفوذ حاکمیتها و افزای نیازمندیهای دربار ،حمرکـز جمعیـت در شـهر
مح استقرار سلطان (پایتخت) و سایر شهرهای مهم نیز افزای پیدا کرد.
به حبا افزای نیازهای پادشاهان ،ساکنین شهرها نیز مجبور بودند به حـدریج از فرهنـگ
شخصی و رانوادگی رود فاصله بگیرند و با اولویتدادن به رواستههای شـاه و رانـدان او،
شدا بیشتری در ردمتگزاری به دربار نشان دهند و رود و رانواده و فرزندان و اموا شان را
فدای سلطان کنند .لذا در دوران پی از رنسانا نیز ارالق شهرنشینان بـر محـور حمنیـاا
سالطین شک میگرفت و لذا نمیحوان بنیان رانوادههای شـهری در آن عصـر را مسـتحکم
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ارزیابی کرد .در واقا فدا کردن حمامی وجوه انسانها به پای منـافا ائمـه کفـر و نفـاق دارای
سابقهای چندهزار ساله و امری نهادینهشده در دستگاه طغیان است و این امر باعث شده حـا
همواره حیاحی طوالنی برای دولتهای کافر و منافع شک بگیرد .اما از آنجا کـه مـنمنین در
عرصه فداکاری برای ائمه نور و اولیای الهـی بـه بلـوغ نرسـیدهاند و از جبهـه مقابـ عقـح
ماندهاند ،حکومت های حع در حاریخ همواره عمرهای کوحـاه و حعـدادی محـدود داشـتهاند.
البته انتقا اسالم ناب از قوم عرب به قوم فارس ــ که ححلی حاریخی آن در کتـاب گفتمـان
انقالب اسالمی ذکر شده است 1ــ و فداکاری ملت ایران در راه آرمانهای اه بیت عصمت
و طهارا ،باعث شد حا نهضت اسالمی حضرا امام به پیـروزی برسـد و نظـام جمهـوری
اسالمی نیز حا امروز به همین دلی حفظ شده و حداوم یافته است.
 .7تعری

شهر در سبک زندگی غربی براسا

سه مقوله4 :هکارخانه 2ه اقتصاد

مدرن 7ه تمرک جمعیت ناشی از تمرک ثروت

این شیوه از شهرنشینی و روستانشینی و این روا حعریف از شهر و روستا پا از رنسانا
و در سبک زندگی غربی ،متحو شد زیرا با آغاز رنسانا ،فرهنگ سلطنت و حکومتهـای
استبدادی از بین رفت و بعد از درگیریها و رونریزیهای فـراوان و گذشـت سـالیان دراز،
مدیریت جواما بر پایه دموکراسی و مشارکت عمومی شک گرفت .پا از انقـالب صـنعتی بـود
که شهر و شهرنشینی و زندگی شهری در شکلی جدید پدید آمد که محوریت این وضعیت نـوین
را باید در نق کاررانهها در زندگی مـردم جسـتجو کـرد و سـپا حوسـعه آن را براسـاس نقـ
بانکها در زندگی مردم ححلی نمود .بهعبارا دیگر ،برای شنارت دقیع از شهر و شهرنشـینی در
دوران مدرن باید به ححلی پدیدهای مدرن به نام «کاررانه» و الزاماا آن پردارت.

 .6رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی ،فص او  ،گفتار او  ،مبحث هشتم.
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 .7/4تحلیل محیط درونی کارخانه براسا

تقسیم کار سازمانی و ایجاد نظم در تولیهد

و توزیع و مصرف با استفاده از تخص های مختل

ُبعد درونی کاررانه ،مبتنی بـر «حقسـیم کـار سـازمانی» اسـت و کارهـای مختلـف در

کاررانه به هم پیوند رورده و هماهنگی بین کارها است کـه باعـث میشـود حیـاا و دوام
کاررانه حضمین گردد و اگر این هماهنگی و ارالق متناسح با آن رعایت نشـود ،محصـو
مورد نظر حولید نخواهد شد .لذا باید نظم دقیقی بر همه بخ هـا و اجـزاء کاررانـه حـاکم
باشد حا این واحد بتواند با ظرفیت کام به فعالیت و حولید بپردازد :نیروی انسانی به زمـان و
مکان و کیفیتهای کاری راصی متعهد باشد؛ مواد اولیه در انبار ذریره شده و به سـرعت و
در زمان الزم در دسترس نیروی انسانی قرار گیرد؛ سورت الزم از قبی برق و گاز مهیا باشد
و . ...پا نظم و هماهنگی بین ابعاد و فعالیتهای مختلف در کاررانه ،فرآینـد «حولیـد» را
به وجود میآورد.
پا از حولید کاال بهعنوان محصو کاررانه ،باید به چگونگی فروش کاال دقـت شـود و
لذا عالوه بر نظم در حولید« ،نظم در حوزیا» نیز ضرورا پیدا میکند .یعنی اگـر کاالهـا بـه
موقا فرورته نشوند یا بازاریایی مناسبی برای فروش آنها انجـام نگیـرد یـا در زمـان الزم بـه
فروشگاهها ححوی داده نشوند یا قیمتگذاری مناسبی صورا نپذیرد ،سرمایهای برای ادامه
حولید کاررانه فراهم نخواهد شد .عالوه بر حوزیـا مناسـح« ،نظـم در مصـرف» نیـز امـری
حیاحی است؛ یعنی سرعت مصرف باید با سرعت حولید و حوزیا هماهنگ باشد و این رونـد
مورد کنتر قرار بگیرد که این مهم حوسط حبلیغاا و ایجاد انگیزه برای مصرف و فراهمکـردن
شرایط برای ررید مردم از طریع پردارت وام و حسهیالا و حقسیط و ...انجام میگیرد .لـذا
حمایالا عمومی در موضوع مصرف ،بهصورا علمی مدیریت شده و در این زمینه علـوم و
رشتههای اقتصادی بکار گرفته میشود؛ همانگونه که در بخ حولید و حوزیا نیـز براسـاس
معیارهای علمی عم میشد .در نتیجه« ،حولید ،حوزیا و مصرف» بـا حکیـه بـر دان هـایی
پیچیده مورد هدایت و کنتر و مدیریت قرار میگیرد.
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 .7/2ضرورت هماهنگی عوامل درونهی کارخانهه بها محهیط بیرونهی ماننهد زنجیهره
کارخانههای داخلی و خارجی ،تأمین اعتبارات و سرمایهگذاری ،صادرات و واردات

اما باید ح وجه داشت که این روند مخصوص به یک کاررانه نیست بلکه ما در عینیت بـا
زنجیرهای از کاررانهها مواجهیم که هماهنگکردن آنها در یک نهاد متمرکـز هماننـد وزارا
صنایا و معادن صورا میپذیرد .البته کار به هماهنگی زنجیـرهای از کاررانـه یـک کشـور
منتهی نمیشود بلکه کاالهای حولید شده حوسط کاررانههای رارجی به دارـ کشـور وارد
میشوند و کاالهای دارلی به رـار از کشـور صـادر میگردنـد .لـذا عملکـرد مجموعـه
کاررانهها باید با محیط بیرونی یعنی با «صادراا و وارداا» هماهنگ شود .عالوه بر این،
سرمایه ثروحمندان برای سرمایهگذاری در جهت ایجاد کاررانههای متعدد کفایت نمیکند و
به همین دلی  ،بحـث اعتبـاراا دارلـی (سـپردههای مـردم در بانکهـا) و سـرمایهگذاری
رارجی و سازماندهی آن مطرح میشود؛ زیرا اگر پو و سرمایه و اعتباراا کـافی در زمـان
الزم به کاررانجاا نرسد ،امکان فعالیت از آنها سلح رواهد شد .از اینرو ،هـم مالحظـه
محیط بیرونی حولید یعنی صادراا و وارداا ضرورا مییابد و هـم سـازماندهی اعتبـاراا
دارلی و رارجی به امری حیاحی حبدی میشود .همچنانکه الزم است به حأسیا نمایندگی
برای کاررانهها مبادرا شود حا از طریع ایجاد «انحصاراا» مختلـف بـرای کـاال ،امکـان
کنتر قیمت فراهم شود و محصو ِ حولیدشده به هر قیمتی در بازار به فروش نرسـد و باعـث
ضرر کاررانه و حوقف حولید نشود.
 .7/7ضرورت هماهنگی رشد تولید ناخال
ناخال

ملی (محیط بیرونی کارخانه) با رشد تولید

ملی دیگر کشورها

حتی زمانی که مجموعه عواملی از قبیـ حولیـد ،حوزیـا ،مصـرف ،صـنعت ،بازرگـانی،
اعتباراا ،صادراا ،وارداا و ...منظم شده و با یکدیگر هماهنگ گـردد و حولیـد نارـالص
ملی کشور در حوازن با حولید نارالص کشورهای منطقه و جهان قرار گیرد ،باز هـم نمیحـوان
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حصور کرد که این روند پایان یافته است .زیرا دستگاه سیاسی و دستگاه فرهنگی نیز بایـد بـا
این روند هماهنگ شود و این بخ ها نباید در مسیری دیگر حرکت کننـد .بـهعنوان نمونـه
پرورش نیروی انسانی باید به نحوی باشد که نیاز کاررانهها را حأمین کنـد و لـذا مـدارس و
دانشگاهها و دستگاههای ححقیقاحی و پژوهشی نمیحوانند ُبریده و منفـک از بخـ حولیـد و
صنعت باشند .همچنانکه دستگاه سیاسی ،احزاب ،رسانهها ،دیپلماسی و روابـط رـارجی
نیز باید در مسیری متناسح با روند اقتصادی حرکت کنند و لذا هزینههای این نهادها حوسط
شــرکتهای بــزرگ و قطحهــای حوســعه حــأمین میشــوند و از ایــن طریــع ححــت حســلط
ً
سرمایهداران در میآیند .اساسا معنای «برنامه حوسـعهی پایـدار و همهجانبـه» آن اسـت کـه
عرصه سیاسی و فرهنگی در کشورها با بخ اقتصـادی آنهـا هماهنـگ شـود و همـه ابعـاد
ُ
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ،رابطه قاعدهمندی در سطوح ررد (نظم عمـومی بخ هـا)،
کالن (حعاد ها و حوازنها) و حوسعه با یکدیگر برقـرار کننـد .ایـن رونـد پیچیـده اسـت کـه
زیرسارت و زیربنای شهر و شهرنشینی را در سبک زندگی غربی رقم زده است.
 .7/1ضرورت هماهنگی بخش سیاسی و بخش فرهنگی نظامهات بها بخهش اقتصهاد؛
بهعنوان متغیر اصلی در سبک زندگی غربی

حا باید دید پـا از نـابودی فرهنـگ سـلطنت و سـرنگونی حـا و حخـت پادشـاهان،
فرماندهی و فرمان َبری پیچیده و همهجانبهای که در شهرهای مدرن جریان پیدا میکند ،بـر
محور ریاست چه کسانی انجام میشود؟ و هماکنون چه قشری بر اریکهی قدرا حکیه زده و
حأمین نیازمندیهای چه گروهی ،علت حجما شهروندان و حمرکز جمعیـت در پایتختهـا و
کالن شهرها شده است؟ حقیقـت آن اسـت کـه ثروحمنـدان جـای سـالطین و پادشـاهان را
گرفتهاند و قشر سرمایهدار هستند که بر پایتختها و کالنشهرها حکم میرانند و این حروری
حولید ثروا است که علت حمرکز جمعیت و پدید آمدن شهرهای مدرن شده است .در واقـا
شهری که فاقد سرمایه و ثروا باشد ،نمیحواند از ردماا پرهزینهای مانند فرودگاه ،ری و
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ایستگاه راهآهن ،حرمینا های حم ونق بین شهری ،ریابانها و احوبانهای مناسح ،مدارس
و دانشگاههای با کیفیـت ،شـبکه بـرق و گـاز و آب و فاضـالب ،سیسـتمهای ارحباطـاحی و
مخابراحی ،مراکز حفریحی مدرن ،دسترسی شـبانهروزی بـه سـورت ،دارو ،بیمارسـتان و...
برروردار شود و روشن است که در صورا عدم بهرهمندی از این امکاناا و ردماا ،حتی
عرف عمومی نیز برای چنین منطقهای ،کلمه «شهر» را بکار نخواهد ُبـرد .بـه حعبیـر دیگـر،
ً
گرچه در شهرهای مدرن به ارائه ردماا در حمامی ابعاد زندگی اجتماعی بهصـورا کـامال
منظم و شبانهروزی مبادرا میشود اما برای حعریـف شـهر نبایـد در ایـن مظـاهر روبنـایی
متوقف شد؛ بلکه باید دانست که حأمین این امکاناا ،هزینههای بسیار سنگینی دارد و ارائـه
این ردماا ،کامال به حأمین منافا قشر سرمایهدار و بخ رصوصی وابسته است .البته بـر
اثر عوارض ناشی از زندگی شهری (مانند آلودگی هوا ،آب ،راک و )...که به برری آمارهای
مربوط به آن اشاره شد ،عموم مردم دچار مشـکالا ،ناهنجاریهـا و بیماریهـای مختلـف
روحی و جسمی میشوند که حبیین این مطلح در مباحـث بعـدی رواهـد آمـد .امـا طبقـه
ثروحمند در این میان ،با حکیه به حوانمندیهایی که به دست آوردهاند ،شرایط مطلوب زنـدگی
را برای رود فراهم میکنند که در آینده به این مطلح پردارته رواهد شد.

5

جایگاه «مدیریت شهری» در سبک زندگی غربی و تحلیل آن در
سه سطح «خرد ،کالن ،توسعه»

 .4ضرورت بررسی مدیریت شهرهای مدرن در سه س

«خُرد ،کالن ،توسعه»

در مبحث گذشته ،به حعریف شهر و شهرنشینی در دوران قب از رنسـانا و حفاواهـای
اساسی آن با شهر و شهرنشینی در سـبک زنـدگی غربـی کـه پـا از رنسـانا پدیـد آمـده،
پردارته شد .در همین راستا ،ححلی از «کاررانه» و ابعاد و الزامـاا مختلـف ایـن پدیـده،
باعث شد حا سطوحی از نحوه شک گیری شهر و شهرنشینی مدرن حبیین شود .در ادامه بحث
پیرامون شهر در سبک زندگی غربی ،باید به بررسی مقولـه «مـدیریت» و حـأثیر آن در پدیـد
آمدن شهرها و حمرکز جمعیت در آنها پردارته شود.
باید حوجه داشت که مدیریت سرمایهداران بر شهرها پـا از انقـالب صـنعتی ،براسـاس
بوروکراسی یا آنچه که از آن بهعنوان کاغذبازیهای اداری حعبیر میشود ،شک گرفتـه بـود.
یعنی از آنجا که در حمدن غربـی ،نرمافزارهـا همـواره متـأثر از سختافزارهاسـت ،نرمافـز ِار
مدیریت غربی در ابتدا برگرفته از صنعت مکانیک بوده اما پا از حسـخیر مولکـو و احـم و
الکترون ،نحوه مدیریت نیز از بوروکراسی و کاغذبازی فاصله گرفتـه و سـرعت حکنولـوژی،
باعث ححو اساسی در روندهای اداری و مدیریت نرمافزارها شده و مـدیریت نـوین در سـه
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ُ
ُ
سطح «ررد»« ،کالن» و «حوسعه» پدید آمده است .مدیریت ررد ،متکف «نظم»هاسـت و
ِ
مدیریت کالن ،مسـنولیت «حـوازن»هـا را بهعهـده دارد و مـدیریت حوسـعه ،زمینـه «حغییـر
مقیاس» در «ظرفیت جامعه» و ارحقای آن را فراهم میکند .شک گیری این سـطوح پیچیـده
برای مدیریت شهرها و ضرورا ححلی از این سطوح مدیریتی در بحـث سـبک زنـدگی ،از
این نکته ناشی میشود که براساس جامعهشناسی غربی ،شهر یک موجـود زنـده اسـت .در
واقا با نفی استبداد و برچیدهشدن بسـاط سـلطنتها از عرصـه سیاسـی جهـان ،مشـارکت
عمومی به رسمیت شنارته شده و در نتیجه ،شهرها بهجای آنکه به مح زنـدگی سـالطین
حعریف شود ،به مح وابستگی ارادههای مردم به یکدیگر و پدید آمدن ِررد جمعـی حبـدی

شده و لذا حیاا و ارحقای ظرفیت برای آن مطرح میشود کـه ایـن نـوع از حیـاا و ارحقـای
ظرفیت ،بدون یک نظام مدیریتی پیچیده و همهجانبه امکانپذیر نیست.
 .2تبیین تمثیلی از «مدیریت خُرد» (نظمها) در شهرهای مدرن و مقایسه آن با
نظم در زندگی فردی

ً
کاری یک شخص وابسـته بـه آن اسـت کـه
ابتدائا میحوان به این مثا حوجه کرد که نظم ِ

شحها در زمان مناسح بخوابد و صبحها به موقا بیدار شود و پا از انجام ورزش و روردن
صبحانه ،رود را به سرویا اداره برساند یا احومبیـ شخصـیاش را آمـاده کنـد و در وقـت
ّ
مقرر ،در مح کار رود حاضر شود .در واقا هنگامی که یک فرد همه کارهـای رـود را بـه
موقا انجام دهد و هی یک از وظایف محوله را رها نکند و به حمامی آنهـا رسـیدگی نمایـد؛
بهعنوان یک شهروند منظم شنارته میشود .همین مطلح را میحوان بر شهر نیز حطبیـع داد؛
یعنی ارائه مناسح و سریا ردماحی از قبی صدور شناسنامه ،گواهینامه ،گذرنامه و ...باعث
رواهد شد که یک شهر بهعنوان شهری منظم و زنده و فعا محسوب شود.
بهعنوان مثا  ،مح حولـد نـوزادی کـه پـدر و مـادر او در یـک شـهر زنـدگی میکننـد،
بیمارستان است و لذا نمیحوان بدون رعایت هی نظم و قاعدهای ،برای آوردن نوزاد به رانه
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اقدام کرد بلکه این کار حنهـا زمـانی ممکـن اسـت کـه برگـه حـرریص حوسـط بخـ اداری
بیمارستان صادر شود .همچنین ارذ شناسنامه از اداره ثبت برای نوزاد ضرورا دارد و اال او
از سوی جامعه بهعنوان فردی بیهویـت حلقـی شـده و بـرای بهرهمنـدی از انـواع رـدماا
اجتماعی دچار مشک رواهد شد .پا از سن بلوغ اجتماعی ( 65سا ) نیز اشخاصی که از
اداره راهنمایی و رانندگی ،گواهینامه ارذ نکنند ،اجـازه راننـدگی احومبیـ نخواهنـد یافـت و
کسانی که به ردمت سربازی نرفتند ،از دستیابی به ردماا اجتماعی مانند پروانه کسـح و
بسیاری امور دیگر محروم رواهند شد و افرادی که گذرنامـه دریافـت نکننـد ،نمیحواننـد از
کشور رار شوند.
این نوع نظمها در عرصه اقتصادی نیز وجود دارد .بـهعنوان مثـا بـرای راهانـدازی یـک
واحد حوزیعی یا ردماحی ،ارذ پروانه کسح از صنف مربوطه ،شهرداری و ...الزم است یـا
برای کـار و فعالیـت حولیـدی ،ثبـت شـرکت امـری ضـروری محسـوب میشـود و در غیـر
اینصورا ،بانکها در جهت حأمین نقدینگی برای آن واحـد حولیـدی ،اعتبـاری ارتصـاص
نخواهند داد .همچنانکه برای وارد کردن مواد اولیه مـورد نیـاز یـک کاررانـه ،ارـذ کـارا
بازرگانی ضرورا دارد .پا نظمهای راصی بر هر بخ اقتصادی اعم از حولید و حوزیـا و
مصرف ،حاکم است .در بخ فرهنگی ،همگان حتی کودکان نابغه ملـزم هسـتند حـا سـن
هفتسالگی برای ورود به مدرسه صبر کنند و ارذ مدرک در مقطا ابتدایی حنهـا بـا رعایـت
این نظم امکانپذیر است .از نظر زمانی نیز کسی نمیحواند ححصی رود را از فروردین مـاه
آغاز کند و یا در حابستان به مدرسه برود بلکه سا ححصیلی در ابتدای پاییز آغـاز شـده و در
انتهای فص بهار به پایان میرسد .همچنین کودکان باید رآس ساعت  7:92یا  5صبح رود
را به مح ححصی برسـانند و اال در صـورا حـأریر ،بـهعنوان یـک دان آمـوز بیانضـباط
شنارته میشوند و از سایر همکالسیهای رود در دروس عقح رواهند افتـاد و سـن پـایین
کودکان و ضرورا مالطفت با آنها باعث نمیشود حا نظمها و قانونهای فوق کنـار گذاشـته
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شوند .یا در بخ مسکن ،شهرداری به حعیین عرض و طو راصی برای رانهها و کوچـهها
و ریابانها مبادرا می کند حا امکان عبور و مرور وسای نقلیه فراهم شود و لذا حوافع اهالی
یک کوچه برای حغییر اندازه آن ،مالک عم قرار نمیگیرد.
پا این روند در حمامی ابعاد زندگی جاری است؛ یعنی هی شأنی از شرون حیـاا کـه
در زندگی شهری موضوعیت دارد ،پیدا نمیشود که نظم راصی بـر آن حـاکم نباشـد .ایـن
نظمها به نحوی گسترده و فراگیر هستند و در کشورهای پیشرفته ،مبنای عم حمامی شهروندان
قرار میگیرند که برری را دچار این حوهم کرده که کشورهای غربی در حا عمـ بـه اسـالم و
حبعیت از دستورهای آن در مورد نظم و انتظام امور هستند و در مقاب  ،این مسلمانان هستند که
بویی از فرهنگ اسالم نبردهاند! غاف از آنکه چنین رویکردهایی میحواند مصداق کاملی برای
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 .7تبیین تمثیلی از «مدیریت کالن» (توازن ها یا تعادل ها) در شهرهای مدرن و
مقایسه آن با تعادل در زندگی فردی

اما یک فرد حنها زمانی میحواند حمامی فعالیتهای رود را بهصورا منظم انجام دهد که
سه قوه «جسمی ،فکری و روحی» او در حالت حعاد قرار داشته باشد .یعنی اگر شخصی به
بیماری گرفتار شود یا از حغذیه مناسح برروردار نباشد و یا به دالیلـی در عملکـرد سیسـتم
گوارشی ،حنفسی ،شنوایی ،بینایی و ...مشکلی پدید آید و بهطور رالصه در حعاد جسمی او
ارتاللی رخ دهد ،نمیحواند نظمی را که برای کارهای روزمره رود پی گرفته بـود ،محقـع
کند .همچنانکه اگر کسی از نظر فکری ،قدرا سنج و محاسبه رود را از دست بدهد یا
از نظر روحی فاقد اراده مستحکم برای پیگیری امور باشد ،حوانایی برای انجام امور زنـدگی
 .6سوره نسا ،آیه « :86ندیدی آنان که بهرهای از کتاب آسمانی داشتند چگونه به جبت و طاغوا میگروند و
درباره کافران مشرک میگویند که راه آنان به صواب نزدیکتر از طریقه اه ایمان است؟! ».
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رود را نخواهد داشت .پا نظم رفتاری در یک انسان فقط در هنگامی ممکن است که هـر
سه سیستم جسمی ،فکری و روحی او متعاد باشد و به روبی کار کند و ححقـع هـر گونـه
نظمی ،وابستگی حام به عملکرد متوازن این سه قوه دارد.
این حقیقت در شهرها و در هر موجود زنـده دیگـری نیـز جریـان دارد و نظـم شـهری و
مدیریت نظم در شهرهای مدرن ،منوط به حعاد و حوازن در سیستمهای کالن آن شهر است.
بنابراین پا از مدیریت بر نظمهای پی گفته« ،مدیریت کالن» نیز مطرح میشود که نـاظر
ً
به موازنه و حعاد در بخ ها است اما معموال در سطح فرهنگ عمومی ،درک دقیقی از این
مدیریت وجود ندارد .لذا میحوان برای حبیین این سطح از مدیریت به مثا هـای ذیـ حوجـه
کرد :گرچه مدیریت نظم در عبور و مرور ،با حوجه به عالئم و حابلوهای راهنمایی و رانندگی و
رعایت قوانین آن انجام میشود اما کنتر حرافیک در شهر فقط با حکیه بـه ایـن عالئـم میسـر
نیست .زیرا إعما این نظمها و مدیریت بـر آن ،دارای حفـاوا مـاهوی بـا مـدیریت حجـم
حرافیک در شهر و ایجاد حوازن و حعاد در آن است که نه حنها از طریع دوربینهای نظارحی و
اعالم پیامهای حرافیکی در رسانهها کنتر میشود بلکه در سـارت ریابانهـا و احوبانهـای
جدید و انتقا جمعیت به شهرکهای حاشیهی شهر و سایر حدابیر دیگر مـنعکا میگـردد.
لذا شهرداری ها و اداراا راهنمایی و رانندگی برای مدیریت حرافیک باید به این مسأله متوجه
باشند که آیا وضعیت فعلی شهر ،میحواند پاسخگوی حعداد ماشینهایی که پـالک دریافـت
کردهاند ،باشد یا ریر؟ یعنی حوازن و حعـاد در موضـوع حرافیـک و عبـور و مـرور در شـهر،
بهمعنای مالحظه نسبت بین حجم ماشینهای پالکشده با حعداد ریابانهای شـهر و میـزان
ً
عرض و طو آنهاست و صرفا اکتفا به رعایت عالئم راهنمایی و رانندگی حوسـط شـهروندان
نمیحواند مساله حرافیک را کنتر کند .همچنانکه رعایت نظم راص در نوبـتدهی و ارائـه
مدارک برای دریافت و پردارت پو در بانکها ،حفاوا بسیاری بـا جمابنـدی نمـوداری از
عملکرد بانکها در عرصههایی همچون پردارت وام ،فروش ارز و ...دارد .و اال برای ارائـه
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ردماحی ساده مانند دریافت و پردارت پو به مشتریان شعح بانکها ،ححصیالحی در سطح
دیپلم یا فوقدیپلم کفایت میکند .اما پا از احمام فعالیت روزانهی بانکها ،رئـیا شـعبه و
معاون او به بررسی حجم پو ورودی و رروجی ،حعداد حسهیالا و وامهای ارائهشده ،میزان
فروش ارز و ...میپردازند و با نسبتسنجی بین حجم ّ
کمـی فعالیتهـا ،بـرای حمـامی ایـن
سرفص ها «نمودار»ها و منحنیهایی حرسیم میکنند که عملکرد این شعبه را نشان میدهد.
این گزارشهای نموداری در حمامی شعح حهیه شده و از طریع بانکهای مختلف بـه بانـک
مرکزی ارائه میشود حا براساس محاسباا پیچیده و دقیع ،نمودارهـایی بـرای عملکـرد کـ
شبکه بانکی حرسیم شود و حجم فشاری که به بخ وام و حسهیالا ،بخ گشای اعتبـار
و ...وارد شده معین گردد و حعاد در شبکه بانکی ،حوسط بانک مرکزی کنتر شود.
مثا دیگر در این زمینه ،نوع بررورد پزشکان با بیماران اسـت کـه ابتـدا از پرسـ هایی
درباره نظم بدن و عملکردهای متـداو آن آغـاز میشـود .سـپا پزشـک بـا جمابنـدی از
پاسخهای بیمار ،وضعیت حعاد در سیستمهای مختلف بـدن را حخمـین میزنـد و بـر ایـن
اساس ،از او میرواهد حا آزمای هـای راصـی را انجـام دهـد .البتـه افـراد عـادی متوجـه
نمیشوند که چگونه پزشک با این پرس ها به نوشتن چنان آزمای هایی مبادرا کرده ،اما
پزشک کسی است که حعاد سیستمهای بدن و شارصههای کیفی و ّ
کمـی آن را بهصـورا
حخصصی آمورته و با اطالع از نظم عادی بدن ،به عملکرد سیستمها و حعاد آنهـا منتقـ
می شود و حشخیص رود را از از طریع آزمای  ،عکا و ...کنتر میکند و با حعیـین داروی
مناسح ،بدن را به حالت اولیه باز میگردانـد .همچنـین در موضـوع آشـپزی ،هنگـامی کـه
براساس قواعد این حرفه  ،نحوه و زمان حرکیح مواد غذایی با یکدیگر مطرح میشود« ،نظـم
در غذا و حغذیه» مورد حوجه واقا شده ،اما زمانی که افراد میزان استفاده رود از روردنیها و
نوشیدنیها را به نحوی حنظیم می کنند که احساس کسالت و سنگینی نکننـد و در طـو روز
بتوانند با سبکی و راحتی به کارهای رود بپردازند ،در واقا به دنبا «حعاد در موضوع غذا و
حغذیه» بودهاند.
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 .1نقش پایان نامههای علوم کاربردی انسانی و اجتماعی دانشگاه ها و دسهتگاه
کارشناسی در مدیریت کالن (مهندسی تعادلها و توازنها)

پا همانطور که نظمهایی بر حمامی شـرون زنـدگی شـهری حـاکم اسـت ،حعاد هـا و
حوازنهایی در همـه بخ هـای شـهر و شهرنشـینی وجـود دارد کـه نظمهـای پی گفتـه را
مدیریت میکند .بهعبارا دیگر ،هر نظم یـا بینظمـی کـه در امـور اجتمـاعی ،اقتصـادی،
سیاسی ،فرهنگی و ...دیده میشود ،وابسته به حعاد و یا عدم حعاد بخ ها است که بر آنها
حاکم است؛ زیرا مجموعهها دارای حرکت هستند و حرکت نیز یا دارای حعاد و یـا فاقـد آن
ً
است .اساسا کلیه علوم و حخصصهایی که در سطوح باالی دانشـگاهی حـدریا میشـود،
برای پرورش نیروی انسانی مـاهری اسـت کـه بتوانـد ایـن حعاد هـا و حوازنهـا را کنتـر و
حوازن بخ های مختلف شهر اسـت و بـه
مدیریت کند .پا مدیریت کالن ،ناظر به کنتر
ِ
علم مدیریت و سایر حخصصهای علوم انسانی دانشگاهی نیاز دارد .از اینرو ،همانگونه که
برای مدیریت نظم شهری ،احکامی (بایدها و نبایدهایی) وجـود دارد ،مـدیریت کـالن نیـز
دارای احکامی و شرح وظایف بسیار پیچیدهای است که موجح حفظ حعاد و نظـام موازنـه
شده و براساس آنها حعاد های مختلف در بخ های سیاسی و فرهنگـی و اقتصـادی معـین
میشود .سپا با مطالعه وضعیت موجود از طریع نمودارها ،مشکالا هـر بخـ اعـم از
کمبود بودجه ،فقدان نیروی انسانی متخصص و ...مشخص میگردد و راهح متناسح ارائه
میشود که نتیجه این روند را میحوان در «الگوی حخصیص» جستجو کرد .الگوی حخصیص
نیز برگرفته از معادلههای پیچیدهای است که در دانشگاهها و مراکز ححقیقاحی حولید میشود.
یعنی رئیاجمهور یا رئیا بانک مرکـزی یـا وزرا یـا نماینـدگان مجلـا ،ایـن معادلـهها را
براساس ححصیالحی که انجام دادهاند ،آمورته و در مدیریت رود بکار میگیرند اما حولید این
معادلــهها بــه دســت دانشــمندانی اســت کــه در پروژههــا و ححقیقــاا ســازمانی ،مشــغو
پژوه های علمی هستند در واقا محاسباا دقیع حنها منحصر به علوم پایه همانند فیزیـک
و ریاضی نیست بلکه معادالا مربوط به علوم انسانی نیز بسیار پیچیده است و برآوردها در
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این عرصه با سختی و حالش زیادی به دست میآید .بهعنوان مثـا  ،هنگـامی کـه نمودارهـا
نشاندهنده حراکم غیرمعمو نیروی کار در یک بخـ رـاص اسـت ،از طریـع اسـتفاده از
ابزارها و احکام مربوط به مدیریت کالن ،عموم مردم به بخ های دیگری هدایت میشوند.
لذا مدیریت کالن براساس فعالیتهای دستگاه کارشناسی کشورها شک میگیرد و جایگاه
کارشناسـی سـازمان برنامـه و
آن در حکومتهای امروزین ،قوه مقننه با همکـاری دسـتگاه
ِ

بودجه است که به ری گذاری برای حرکت کشور مبادرا میکند؛ همانگونه که قوه مجریـه

و وزارارانهها به گردش عملیاا ،سازماندهی و مدیریت نظمها میپردازد.
 .5نقش ریاضیات در «مدیریت کالن» شهرها و تحول در نرماف ارهای مدیریتی شهرها

همه این حالشها و بررسیهای کارشناسـی کـه در قالـح نمودارهـا و منحنیهـا ظـاهر
می شود ،به این دلی است که ادبیاا نموداری برای مدیری که مسنولیت حـوازن و حعـاد را
ً
بر عهده گرفته ،کامال معنادار است .یعنی اگر در گذشته ،مشافهاا یـا مکتوبـاا سـالطین
باعث به حرکتدرآمدن ک دربار برای اطاعت و امتثـا در برابـر اوامـر آنهـا بـوده ،امـروزه
نمودارها و منحنیهاست که در بخـ مـدیریت ،جـایگزین کـالم و نوشـتار شـده و دارای
حفاوحی ماهوی با ادبیاا شفاهی و ادبیاا کتبی در زندگیهای پی از رنسانا است؛ زیـرا
حعاد یا عدم حعاد در بخ ها و صنفهای مختلف را گزارش میکند و در نهایت ،زمینه را
برای مطالعه پیچیده و ُ
چندبعدی نسبت به وضعیت جامعه در مرکزی به نام «سازمان برنامـه
و بودجه» فراهم مینماید .این سازمان نیز براساس همین نمودارها به حـدوین برنامـه سـا ،
برنامههای پنجساله ،سیاستهای کلی و چشمانداز میپردازد؛ مفاهیمی که مدیریت جواما
امروز وابسته به آنهاست اما در دوران حاکمیت فرهنگ استبداد و سلطنت ،اثری از آنهـا بـه
چشم نمیرورد .حتی سلسلههای پادشاهی بزرگی کـه در آن دوران ،بـی از نیمـی از کـره
زمین را حصرف کرده بودند ،از این مفاهیم بیگانه بودند و حنها بـر اوامـر و نـواهی پادشـاهان
حکیه داشتند؛ یعنی نگاهها به مقوله مدیریت در آن زمان ،هماننـد نگـاهی بـود کـه در علـم
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فیزیک قدیم وجود داشت .پا از رنسانا بود که رویکرد به مدیریت حغییر یافت و هماننـد
فیزیک جدید یعنی فیزیک مولکولی شد و لذا امـروز بـا اصـطالحاحی همچـون اسـتراحژی،
راهبرد ،چشمانداز ،آمای سرزمین و امثا آن مواجهیم.
 .6جریان «تصمیم گیری ،تصمیمسازی و اجرا» در علم مدیریت شهری از طریق
ساختارهای اداری ،صنفی ،نهادهای عمومی

روند فوقالذکر بدان معناست که حعاد ها و حوازنهای جـاری در جوامـا و شـهرها ،از
قبی امور فطری و جبری و طبیعی نیستند بلکه حوسط وزارارانهها و سایر مراکـز مـدیریتی
کنتر میشوند و این کنتر هـا از طریـع «الگـوی حخصـیص» صـورا میپـذیرد .الگـوی
ً
حخصیص ابتدائا در بودجههای ساالنه منعکا میشود و ردیفهای معینی بـرای حعـاد در
بخ های مختلف جامعه ارتصاص مییابد .اما بودجه منحصر بـه نهادهـای مـدیریتی نیسـت
بلکــه اححادیــهها و اصــناف و مشــاغ مختلــف نیــز ســهمی در حخصــیصها دارنــد و در رونــد
حصمیمگیری مشارکت میکنند و مدیران نمیحوانند بدون مشورا آنها مدیریت مـوفقی را إعمـا
نمایند .زیرا بانک مرکزی ــ بهمثابه بت بزرگ در عصر جاهلیت مدرن و قلح حپنـده بـرای سـبک
زندگی غربی ــ با حهیه آمار و ارقام مربوط به فعالیت صنوف و مشاغ و حبـدی آنهـا بـه نمـودار،
مسیر آینده بازارها را مشخص میکند و این اطالعاا را در ارتیار دستگاهها قرار میدهد.
ً
در نتیجه ،مدیریتهای امروزین کامال فنی و ریاضی و بسیار پیچیده هستند؛ بـه نحـوی
که شهروندان غربی پا از انتخاب رییاجمهور و نمایندگان مجلا ،هر نوع مطالبـهای از
آنها ندارند بلکه با حکیه به ارحکازی که از ححصیالا دانشگاهی به دست آوردهاند ،میداننـد
که رفتار مدیران وابسته به قواعـد علمـی و نرمافزارهـایی دقیـع و ُ
چندبعـدی اسـت و رونـد
حصمیمگیری به راحتی قابلیت حغییر ندارد .به بیان دیگـر ،اداره جوامـا و شـهرها بـا انطبـاق
کلیاا بر مصادیع پی نمیرود بلکه برای دستیابی به حعاد بخ های مختلف و مدیریت
حوازن بین آنها ،مراکز دانشگاهی و ححقیقـاحی بـه حولیـد «معادلـه» از طریـع پایاننامـههای

نقد و نقض سبک زندگی غربی444 

دکتری مشغو اند و بهصورا روزانه و نوبهنو ،مدیران را با راهکارهـا و راهبردهـای جدیـد و
َ
نسخههای بهروز ،حجهیز و پشتیبانی میکنند و اال مدیریت شهر و کشور ،در عالم واقعیت و
عینیت ممتنا رواهد شد .البته سطح بعدی مـدیریت در سـبک زنـدگی غربـی« ،مـدیریت
حوسعه» است که در ادامه مباحث به بحث و بررسی پیرامون آن پردارته میشود.
 . 3ضرورت مقایسه فهم از مدیریت در فرهنگ مذهب بها فرهنهگ مدرنیتهه و
تفاوت هر دو با مدیریت معصومین(ع)

ضرورا حأم در سطوح مدیریت نوین از آنجا ناشی میشود که درک متدینین و منمنین
نسبت به والیت و امامت ارحقا پیدا کند و ائمه معصومین (ع) و نـواب عـام آنـان را هماننـد
سلطانی حصور نکنند که بر حختی نشسته و مقوالحی را اعتبار کرده و اوامری را صادر میکند.
در واقا امر والیت و مدیریت و حکومت دارای پیچیدگیهای بسیاری است کـه آشـنایی بـا
آن ،زمینه را برای ارحقای سطح موجود از شنارت و معرفت نسبت به مقام اولیای الهی فراهم
میکند .لذا حوجه و دقت پیرامـون ایـن مبحـث و مبـاحثی کـه در کتـاب «گفتمـان انقـالب
ً
اسالمی» پیرامون مد اداره کشورها مطرح شد ،امری کامال ضروری و حیاحی در جهت فهم
از رفتار حضرا امام و مقام معظم رهبری و کمک و یاری شایسته به این بزرگواران است .اما
«فرهنگ مولویت» حناسبی با این ابعاد پیچیده از مدیریت ندارد و در مقاب  ،ادبیاا دانشگاه
با حسلط بر این مدیریتها و علوم مرحبط با آن ،دینداران را مورد انتقاد و اشکا قرار میدهد.
البته همین مباحث پیرامون سطوح مدیریت نیـز ناشـی از عقالنیـت غیرمعصـوم و ظرفیـت
منطقی و فلسفی و ریاضی آن است؛ در حالیکه مدیریت نبیاکـرم (ص) و فرزنـدان مطهـر
ایشان مبتنی بر علم الهی است که قاب مقایسه با ادراکاا حدریجیالحصو ِ غیرمعصـومین
و ظرفیت عقالنی آنان نیست.

6

تحلیل از «مدیریت توسعه» در شهرهای مدرن برمبنای «تئوری

تولید ثروت» (ربا و تکاثر) و نقش آن در حاکمیت اخالق رذیله بر
تمامی ابعاد سبک زندگی غربی

 .4بیان تمثیلی از «مدیریت توسعه» بهعنوان امر حاکم بر مدیریت «کالن» و «خُرد»

سومین سطح از مدیریت در شهرها« ،مدیریت حوسعه» است که با این مثا قابـ حبیـین
است :حاص نظمها و حوازنها در یک فـرد ،باعـث ایجـاد آبـرو و عـزا و احتـرام بـرای او
رواهد شد .یعنی رعایت نظم و حفظ حعاد در سیستمها موجح میشود حـا افـراد در طـو
زمان ،در کار و شغ و فعالیت رود رشد کنند و به موفقیتهایی برسند که حشویع و ححسین
جامعه را بر میانگیزد و اعتبـار سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی بـرای اشـخاص بـه ارمغـان
میآورد .همانند دان آموزی که با حالش فردی و حمایت رانواده از او ،با نمرهی باالیی وارد
دانشگاهی معتبر شده و رود را برای ادامه مسیر حرقـی و پیشـرفت آمـاده مـیکنـد .در واقـا
جریان نظم در شهرها و مدیریت حوازن و حعاد در آنها ،موجح اعتبار برای شهر رواهد شد
و رشد آن را رقم رواهد زد .مدیریت حوسعه نیز دارای احکامی متناسح با رشـد و پیشـرفت
است که بر احکام مدیریت کالن حاکم است؛ همانگونه که احکام مدیریت کالن بر احکام
مدیریت نظم حکومت میکند.
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 .2تولید ثروت و تکاثر ،مبنای مدیریت توسعه در سبک زندگی غربی و چهالش
ناپایداری آن

حا باید مالحظه کرد که رشد در سبک زندگی غربی به چه چیزی حعریف میشود؟ در
این سبک زندگی ،شهر و کشور و نظامی قویحر محسوب میشود که ثروحمندحر باشد؛ زیـرا
ثروا ،موجح حولید علم شده و علم ،زمینه قدرا و اقتدار را فراهم مـیآورد .یعنـی مبنـای
احکام حوسعه در حمدن غربی« ،سود سرمایه» و «دائمافزایی پو در زمـان» اسـت و نظـام و
کشور و شهری که به این مهم دست پیدا نکند ،در حـا نـزو و حجزیـه و سـقوط ارزیـابی
می شود .پا در سبک زندگی غربی ،مرگ شهرها زمانی رقم میرـورد کـه شـرایط را بـرای
حولید ثروا فراهم نکند .به همین دلی است که ایران در نظر کارشناسان اقتصادی ،کشوری
محسوب میشود که رو به مـرگ و سـقوط اسـت؛ زیـرا طبـع آمـار اعالمشـده 32 ،درصـد
بودجهی کشور ،صرف هزینـههای جـاری میشـود و حنهـا  62درصـد از آن ،بـه طرحهـای
عمرانی حخصیص مییابد .این در حـالی اسـت کـه احکـام حوسـعه اقتضـا میکنـد کـه بـا
سرمایهگذاری در طرحهای حوسعهای که دارای حوجیه اقتصادی هستند ،ثروا حولید شـود و
اال اگر حولید ثروا محقع نشود ،امکان ارذ مالیاا و به حبا ،ارائه ردماا به شـهروندان از
بین میرود و شهروندانی که از ردماا مطلوب بهرهمند نباشند ،شدا انگیزههای اقتصادی
آنها کاه مییابد کار و فعالیت مطلوبی انجام نخواهند داد .اما در صورحی که این سـیک
به درستی به گردش درآید ،شدا انگیزههای اقتصادی افزای یافته و در نهایـت ،بـه ثـروا
افزونحری مبد رواهد شد.
در همین مرحله از بحث ،مناسح است به یک نکته اعتقادی اشاره شود و آن اینکه اگـر
بهجای ثروا و سود سرمایه ،امور دیگری از قبی قـدرا ،حولیـد علـم و ...بـهعنوان مبنـای
احکام مدیریت حوسعه قرار گیرد ،باز هم گرهای گشوده نخواهد شد .زیرا هر مقولهای کـه در
مخلوق محـدودی باشـد کـه بـه
یک سیستم و مجموعه دارای جایگاه متغیر اصلی باشد اما
ِ

نامحدود و بینهایت متص نشود ،امکان حداوم را از مجموعه رواهد گرفت .همانگونه کـه
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ً
در بلوک شرق« ،کار اجتماعا الزم» بهجای «سود سرمایه» بهمثابه متغیر اصـلی در سیسـتم
اقتصاد قرار میگرفت ،اما در نهایت به فروپاشی اردوگـاه شـرق انجامیـد .بـهعبارا دیگـر،
حداوم یک سیستم و مجموعه منوط به آن است که به بینهایت و نامحدود متص شود و حنها
در این صورا است که میحوان رشد و حوسعه و پیشرفت و کما و سایر مقوالا ارزشـی را
حعریف کرد .لذا حرکت بهسوی رشد و پیشرفت و حکام و مفاهیمی از همـین سـنخ ماننـد
سعادا و روشبختی و آرام و ...اگر با ردای متعا و قدرا و علـم بینهایـت او همـراه
نشود ،نتیجهای جز فریح و بازی و لهو و لعح را در پی نخواهد داشت .البته بحـث دقیـع و
حفصیلی در اینباره ،منوط به طرح مباحثی پیرامون فلسفه جامعهشناسی و ارحباط آن با فلسفه
حاریخ و فلسفه حکوین است .اما آنچه در سطح فرهنگ عمومی باید بـه آن حوجـه شـود ایـن
است که احکام حوسعه در سبک زندگی غربی به ثروا باز میگردد و ثروا بهعنوان یک امر
محدود ،نمیحواند رشد و حوسعه و حکام را نتیجه دهد.
 .7ربا به معنای «دائم اف ایی پول در زمان» ،علت تمرک جمعیت و مبنای تعری
شهر در تمدن مدرن

پا اولین گام در سارت شهرها و سفارش نحوه زنـدگی در آن ،حولیـد ثـروا و جـذب
سرمایه است و شهری که در این زمینه موفع نباشد ،ارائه ردماا در آن میسر نخواهد بـود.
بهعنوان نمونه برای بهرهمندی یک شهر از برق ،وجود یک شبکه حوزیا برق ضـروری اسـت
امــا هــم ســارت ،هــم نگهــداری و هــم بهینــه و حوســعه و ارحقــای ایــن شــبکه براســاس
حکنولوژیهای جدید ،به سرمایهگذاری و صرف هز ینههای سنگین نیاز دارد .راه حلی که در
سبک زندگی غربی برای این چال پدید آمده ،حضور و مشارکت فعـا در حولیـد ثـروا و
دستیابی به سود از طریع «حولید ،حجارا و معامالا پولی» است .یعنی همانطور که حولید
انبوه کاال سودآور است ،حجارا کاالهای حولید شده نیز موجح حولید ثـروا میشـود امـا آنچـه
بی از همه و در مقیاسی بسیار وسیاحر باعث دستیابی بـه سـود و ثـروا دائمالتزایـد میشـود،
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ررید و فروش پو و گردش آن در سیستم بانکی اسـت؛ بـدون آنکـه در ازای آن کـاالیی وجـود
ایی سود را به
داشته باشد .بهبیان دیگر در سبک زندگی غربی ،پو فینفسه و در طو زمان دائمافز ِ
دنبا دارد و این امر از طریع شبکه بانکی و بانکهای مرکزی محقع میشود.

لذا طبع مطالعاا جدید ،سوئیا بـهعنوان ثروحمنـدحرین کشـور دنیـا شـنارته شـده1؛
کشوری که با حأمین امنیت پولی بلندمدا ،شرایطی فراهم کرده حا بیشتر ثروحمنـدان جهـان،
سرمایههای رود را به بانکهای این کشور بسپرند .همچنانکه در امریکا بهعنوان کشور دوم
جهان از لحاظ ثروا و دارنده بیشترین گـردش مـالی ،ثـروا اکثـر سـرمایهداران از طریـع
ردماا مالی به دست آمده است .در سا های ابتدایی انقالب اینگونه گزارش شده بود که
حجم گردش دالر در شبکه مالی و اقتصاد جهانی ،در حدود  1222میلیارد دالر است .این
اعداد و ارقام چه معنایی میحواند داشته باشد جز آن که حوانمنـدی مـالی همـه کشـورها بـر
محور قدرا مالی امریکا طواف میکند .انگلیا نیز که در این ححقیـع ،بـهعنـوان سـومین
کشور ثروحمند جهان معرفی شده ،ثروا جدید رود را از بخـ بانکـداری و مـالی کسـح
کرده است .بنابراین شهرهای مدرن و دستیابی به ردماا و امکاناا ناشـی از شهرنشـینی،
وابسته به حولید ثروا است و مهمتـرین عامـ در حولیـد ثـروا ،سیسـتم بـانکی محسـوب
میشود که بر «ربا» ب نا شده است .در نتیجه ،حعریف شهر در سبک زندگی غربی بـه «ربـا»
بهمعنای قدرا گردش مالی شهرها باز میگردد که آثـار ایـن امـور در دسـتگاه کارشناسـی
کشور ،در مباحث آینده مورد بررسی قرار رواهد گرفت.
 .1قرارگرفتن سود سرمایه بهعنوان مبنای «مدیریت توسعه» در سبک زنهدگی
غربی ،علت مادی شدن «مدیریت کالن» و «مدیریت خُرد» (تبدیل اخالق رذیله
به وص

جامعه مدرن و ساختارهای آن)

ایی سود سرمایه بـهعنوان رکـن اصـلی در بـاالحرین سـطح مـدیریت
هنگامی که دائمافز ِ
 .6مطالعاا موسسه آلیانز در سا  9261میالدی.
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ً
(مدیریت حوسعه) قرار گیرد ،قهرا حوازنها و حعاد ها و انواع موازنههای اجتماعی نیز به نفـا
قشری راص رقم می رورد و ربری از منافا عموم مردم در مدیریت حوازن نخواهد بود .زیرا
سرمایه در دست عموم مردم نیست و اینگونه نیسـت کـه حمـامی شـهروندان جـزو طبقـهی
ثروحمند باشند .بلکه در نظامهای مادی ،زیردستان باید در محرومیت قرار بگیرند حا از رؤسا
حبعیت کنند .در دوران پی از رنسانا نیز همین فرهنگ حاکم بوده و مـردم بـه گونـهای در
گرسنگی و بیچارگی غوطهور بودنـد و در مـرز زنـدگی و مـرگ نگهداشـته میشـدند کـه بـه
استیصا بیفتند و بهعنوان مثا  ،در برابر امر سلطان برای حضور در جنگ اطاعت نمایند حـا
حداق از وعدهی غذایی که به سربازان جنگی داده میشود ،بهرهمند شوند و سیری را حجربه
کنند! در واقا دستگاه کفر و نفاق همواره مـدیریت رـود را براسـاس ارـالق رذیلـه اسـتوار
میکنند و امروزه این ارالق را به وصـفی بـرای سیسـتمها و مـد هـای اداره کشـور حبـدی
نمودهاند که حفصی آن در کتاب «گفتمان انقالب اسالمی» ذکر و روشن شد کـه مـد اداره
غربــی در بخ ـ اقتصــاد و حولیــد ثــروا ،براســاس  3وصــف رذیلــهی «حــرص ،حســد،
1

محرومیت»« ،اسراف ،حفارر ،استکبار» و «حکاثر ،ربا ،روض در دنیا» شک گرفته است.
ُ
یعنی احصاف به این رلعها حنها به افراد و انسانها ارتصاص ندارد بلکه بـه وصـف جامعـه

غربی حبدی شده؛ به نحوی که بدون آنها اداره جوامـا مـدرن ممکـن نیسـت .در نتیجـه آن
مد های حوسعه است که مدیریت حوازنها در شهرهای غربی ،به نفا قشر سـرمایهدار حمـام
میشود و اثری از عدالت دیده نمیشود و به حبا ،هی اعتمادی بین مردم شـک نمیگیـرد.
زیرا در چنین جامعهای ،روابط بین انسانها براساس حعلع به حمنیاا درونی پدیـد میآیـد و
هر شخصی با محوریت ارضای نیازهای رود ،با دیگـران ارحبـاط برقـرار میکنـد و محبتـی
احکام مدیریت حوسعه در سبک زندگی غربی ،بر بیرحمی و حجاوز
ایجاد نمیشود .در واقا
ِ
و استکبار و استعمار و حرص و حسد و حکاثر و حفارر مبتنی شده است .اگر نگاه عقالنی و

 .6بررسی «حروری حولید ثروا غربی» در این سلسله بحث بهصورا اجمـالی انجـام شـده و بـرای بحثـی
حفصیلیحر در این رابطه ،میحوان به فص دوم از کتاب «گفتمان انقالب اسالمی» مراجعه کرد.
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انسانی کنار گذاشته شود ،سبک زندگی غربی حتی برمبنای لـذاطلبی نیـز دچـار چـال
است زیرا لذاطلبی در این دنیا نمیحواند پایدار بماند و لذاطلبان همیشـه بـرای حفـظ و
حداوم لذا رود دچار اضطراب هستند.
 .5جمعبندی :تحلیل قرآنی از سبک زندگی غربی و شهرنشینی مدرن بهعنوان
آیین دنیاپرستی

حا اگر میزان رفاه و حمرکز جمعیت در پایتختهایی مانند «نیویورک» (کـه بـه حنهـایی
دارای  89آسمانرراش است) و «لندن» (که به حنهایی دارای  8فرودگاه بینالمللـی اسـت)
بهجایی رسیده که روزانه میلیونها نفر از طریع حرمینا های زمینی و هوایی وارد این شـهرها
میشوند ،آیا نتیجه این فعالیتها به چیزی جز دزدی و چپاو و حطاو و اسـتعمار ملتهـا
منجر شده است؟! گرچه بتکدهها با قیام پیامبر اکرم (ص) از کره زمین برچیده شد ،امـا آیـا
این کالنشهرها معابد مدرنی نیستند که بهجای ارعاب و حهدید مردم ،آنان را به رود مشتاق
کردهاند حا با حضور در این مراکز ،حمامی وجوه رود را به پای منافا سرمایهداران قربانی کنند و در
مقاب دنیا و دنیاپرستی به سجده بیفتند؟! اگر در گذشته قوم شعیح با وصف «کمفروشی» و قـوم
لوط براساس عم شنیا «لواط» به کفر و شرک در غلتیدنـد ،حمـدن مـدرن بـه حـدی از حفـرعن
رسیده که ملتها با هفتاد وصف از ارالق رذیله ،به سجده در برابـر سـبک زنـدگی غربـی وادار
میشوند و پایتختها و کالنشهرها در نظام مادی ،حقیقتی جز این ندارد.
در واقا موضوع شهرها در سبک زندگی مدرن ،نیاز و ارضای مـادی اسـت و مـد های
مربوط به حوسعه و معادلههای حأمینکننده حوازن و قوانین پدید آورندهی نظم ،بر همین مقوله
متمرکز شدهاند .برای مدیریت جریان نیاز و ارضای مادی ،هویـت انسـان بـه «ححصـی » و
«اشتغا » حعریف شـده اسـت و بـه همـین دلیـ  ،در حمـامی اطالعـاا و اسـناد هـویتی،
پرس هایی درباره شغ و میزان ححصیالا مطرح میشود .چنین هویتی در حقیقـت یـک
نوع بردگی مدرن را برای بشریت رقم زده است؛ چون حتـی کسـانی کـه در ردههـای بـاالی
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شغلی قرار میگیرند ،الجرم در نظامی از سازماندهی مشاغ حعریف شدهاند که در ردمت
نظام سرمایه داری است .یعنی غیـر از کـارگران سـاده ،متخصصـین و مـدیران نیـز در حـا
بیگاری به سود منافا قشر سرمایهدار هستند .در نتیجه ،نیروی انسانی و منابا طبیعی و سایر
مقدوراا و امکاناا کشورها به سلولی برای یک موجود زنده حبدی میشوند که «سرمایه» نام
دارد و حیاا اجتماعی پیدا کرده و قشر سرمایهدار را در رآس هرم جامعه قـرار داده و ارـتالف
طبقاحی شدیدی پدید آورده است .این ارگانیزم ،موجح حمرکز جمعیـت در شـهرها میشـود و
برای بهینه رود ،بهسوی ارحقای حکنولوژی حرکت میکند و حکنولوژی ،ابزاری است که ارحباط
انسان با طبیعت را افزای میدهد و دستیابی او به شهواا را حسهی میکند.
حقیقت آن است که این روند براساس یقـین و گزارههـای وحیـانی شـک نگرفتـه بلکـه
برمبنای اوهام و مشتهیاا اه طغیان ایجاد شده و به همین دلی است که قدراهای بزرگ
در صورا بررورد با موانا و مشکالا در راه اهداف رود ،جنگهـای رانمانسـوز بـه راه
میاندازند و با رفتاری دیوانهوار ،جمعیتهای بسیاری را به نابودی میکشـانند .امـروزه نیـز
ردپای رژیم امریکا در حمامی نقاط بحرانی جهان دیده میشـود و در برابـر قـدرا اسـالم و
نظام جمهوری اسالمی به سردرگمی و جنون دچار شده است .از سوی دیگر علیرغم نظم و
قانون و معادلههای علمی و برنامههای حوسعه که در حمامی ابعاد زندگی مدرن جریـان دارد،
مقولهای به نام مافیا در حمدن مدرن پدید آمده که همه قوانین و قاعدههای علمی را در حمامی
کشورهای دنیا زیرپـا گذاشـته و فراحـر از قـوای مجریـه و مقننـه و قضـائیه عمـ میکنـد و
ً
سیستمها و سارتارها و روند حکام جامعه را عمال بـه سـخره گرفتـه اسـت و جنایتهـایی
ما نند قاچاق انسان و قاچاق کودکان و قاچاق اعضای بدن و قاچاق مواد مخدر را در سراسـر
جهان گسترش می دهد .این در حالی است که صاحبان این سبک زندگی ،عموم مـردم را بـه
ریاضت اقتصادی بهمعنای قناعت به میزان معینی از سود و حقوق و امکاناا حوصیه میکنند
اما با وجود آنکه رود سـودهای سرسـامآور را درو میکننـد و از هـر راه ممکـن بـه چپـاو
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ملتها مشغولند ،به قواعدی که مادهپرستی برای آنها معین کرده نیـز قـانا نیسـتند بلکـه از
طریع همکاری با باندهای مافیایی و اجازه جـوالن آنهـا در کشـورهای مختلـف ،بـه دنبـا
دستیابی به سود بیشتری هستند! باید حوجه داشت که این فجایا ناشی از یـک رونـد جبـری
نیستند بلکه عوارض قهری این سبک زندگی هستند .متاسفانه این سبک زندگی کـه سراسـر
زشتی و پلیدی است و کرامت و حقوق بشریت را لگدما کرده ،بهعنوان زندگی زیبا معرفی
میشود و با حکیه بر نظمهـای موجـود ـــ کـه حنهـا سـطح او از مـدیریت غربـی را شـک
میدهد ــ این ححلی در ارتیار متدینین قرار میگیرد که غربیهـا زنـدگی رـود را براسـاس
قرآن سامان دادهاند و بی از مسلمین به رعایت نظم مقید هستند!

7

تئوری تولید اطالع در سبک زندگی غربی بهعنوان بعد «تئوری
تولید ثروت و قدرت» و ابزار فرهنگ سازی برای آیین
دنیاپرستی (مدرنیته)

 .4ضرورت بررسی «مدیریت توسعه» در قالب سه تئوری تولیدِ «قدرت ،اطالع ،ثروت»

برای نقد سبک زندگی غربی ،احکام برراسته از سه سطح مـدیریت «حوسـعه ،حـوازن و
نظم» بیان شد .در این میان ،احکام حوسعه ریشـه در «ضـرائح فنـی» دارد کـه نسـبت بـین
«حکام » و «مد ها» را حمام میکند 1.بهعبارا دیگر ،احکام مربوط بـه مـدیریت حوسـعه،
همان احکام «حروری حولید ثروا» ،احکام «حروری حولید اطـالع» و احکـام «حرـوری حولیـد
قدرا» است .در این زمینه باید حوجه داشت که نظریه حوسعه در ابتدا منحصـر بـه موضـوع
اقتصاد بود و بر رشد اقتصادی حمرکز داشت .اما با شـک گیری نظریـههای جدیـد حوسـعه و
طرح ادبیاا «حوسعهی پایدار و همهجانبه» حالش شده حا روند حوسعه از عرصه اقتصاد فراحر
رود و مدیریت ححو در عرصه فرهنگ و سیاست را نیز به دست بگیرد حـا ابعـاد فرهنگـی و
سیاسی یک جامعه با استراحژی اقتصادی آن هماهنگ شود و حکام و پیشرفت اجتماعی بـه
ِ
 .6بحث حفصیلی پیرامون نسـبت بـین حکامـ بـا مـد های اداره کشـور ،در کتـاب «نقـد و بررسـی نظـام
ُ
سرمایهداری در سه سطح ررد ،کالن ،حوسعه» از انتشاراا حسینیه اندیشه قاب پیگیری است.
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یک حرکت همهجانبه حبدی گردد .متناظر با این روند« ،مدیریت حوسعه» نیز ــ کـه در ایـن
ُ
مباحث بهعنوان امر حاکم بر مدیریت کالن (حوازنها) و مدیریت ررد (نظمها) معرفی شـد
ــ دارای سه ُبعد «اقتصاد»« ،فرهنگ» و «سیاست» است و براساس «حروری حولید ثـروا»،
«حروری حولیـد اطـالع» و «حرـوری حولیـد قـدرا» ،احکـامی را معـین میکنـد کـه حمـامی
عرصههای حیاا اجتماعی را شام میشود و از ابعاد مختلف ،جوامـا انسـانی را بهسـوی
رشد و حکام و ارحقای ظرفیت سوق میدهد.
هنگامی که جریان ارالق رذیله در این سه حروری (بهمثابه ابعاد اصلی مـدیریت حوسـعه
در سبک زندگی غربی) روشن شود ،میحوان به حدریج بهسوی فهم احکـام حوسـعه از قـرآن
کریم حرکت کرد .یعنی در انتهای این بحث ،زمینه حبیین این حقیقت فراهم رواهد شد کـه
ً
قرآن کریم دارای احکـام حوسـعه ،احکـام حعـاد و احکـام اعتمـاد عمـومی اسـت .اساسـا
اعتقاداا باید براساس همین احکام حعریف شود؛ زیرا همین احکام اسـت کـه میحوانـد از
ً
اعتقاداا یک ملت صیانت کند .اما در این مرحله از بحث ،فعال به نقد سبک زندگی غربی
براساس نگاه انسانی و آمارهای موجود پردارته میشود حا در نتیجه آن ،مشـخص شـود کـه
حمامی ابعاد این سبک زندگی ،ضد انسانی و بررالف شعارهایی است کـه در حمـدن غربـی
پیرامون انسانیت و حقوق بشر و ...مطرح میگردد.
 .2تئوری تولید اطالع بهعنوان بُعد «تئهوری تولیهد ثهروت و قهدرت» و ابه ار
فرهنگسازی برای آیین دنیاپرستی (مدرنیته)

در مباحث گذشته ،با حبیین ابعاد مختلف «کاررانه» بهعنوان مرکزی بـرای حولیـد کـاال،
سبک زندگی غربی در ُبعد «اقتصادی» و شک گیری آن براسـاس نیـاز و ارضـای مـادی حـا
حدودی حشریح گردید و با بیان حروری حولید ثروا در سبک زندگی غربی ــ که موضوع علم
اقتصاد و برنامهریزی است ــ روشن شد که جریـان نیـاز و ارضـای مـادی از سـود سـرمایه
ُ
حبعیت میکند و حمامی نظمها در مدیریت ررد و همه حوازنها در مدیریت کـالن و احکـام
حوسعه به نفا دائمافزایی سرمایه طراحی میشود .حا بایـد بـه بررسـی عرصـه فرهنـگ در
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سبک زندگی غربی پردارت حا با بحث از چگونگی حولیـد حرـوری اطـالع معلـوم شـود کـه
چگونه برای ملتهای جهان ،ارحکاز و وجدان سارته میشود.
 .2/4تبیین تئوری تولید اطالع با توجه به شکل گیری مراک تولید «پسند اجتمهاعی»
(سینما ،رسانهها ،استادیومها ،بوستانها و )...در شهرهای مدرن

در واقا شرون بشر حنها محدود به نیاز و ارضا و حولید کاال و حصرف در طبیعت و حسخیر
آن محدود نیست بلکه برای ححقع حدابیر عق رود در جهت گـذران زنـدگی ،بـه معاملـه و
دادن و ستاندن و بهطور رالصه به «برقراری ارحباط» نیز محتا است و باید از زبان و سخن
و کالم استفاده کند حا مقاصد رود را به دیگران انتقا دهد و بهعنوان مثا  ،کاالهای حولیدی
رود را بفروشد و کاالهای مورد نیاز رود را از دیگران بخرد.
پا در شهر و شهرنشینی ،غیر از کاررانه و حولید کاال برای حأمین نیازهای اجتماعی ،به
حولید ارحباط و مراکز متناسح با آن نیز نیاز است و حاص ارحباطهای مختلف برای اغـراض
متعدد ،حأمین «پسند»های اجتماعی برای انسانها و جوامعی رواهد بود که به دنبا زندگی
مرفه (هویپرستی) هستند .البته پسندها و ناپسندهای فطری (مانند حنفر از بوی بد یا می به
رائحه روش) بهطور طبیعی و قهری در حمامی انسانها وجود دارد اما آنچه در شـهر محقـع
میشود ،حولید «پسندها و ناپسندهای اجتماعی» است .بر این اساس ،باید به این نکته حوجه
کرد که همانگونه که حولید کاال به «حروری حولید ثروا» باز میگشت ،ارحباطـاا و پسـندها
نیز مبتنی بر «حروری حولید اطالع» است .لذا همانطور کـه کاررانـهها محلـی بـرای حولیـد
کاالست ،در مراکزی مانند سالنهای سینما و حراحر ،فرهنگسـراها ،کنسـراها ،باشـگاهها و
استادیومهای ورزشی ،پارکها ،کابارهها ،دانسینگها ،شبکههای ماهوارهای و سایر رسـانهها
ــ که هزینههای سنگین آنها ،حوسط سرمایهداران و مترفین حأمین میشود ــ پسند اجتمـاعی
حولید میگردد و حوسعه مییابد و ارالق و باورهای شهروندان حغییر پیدا میکند.

1

 .6البته اگر مظالم و مفاسدی که در شیوه مدرن «حولید پسند» جریان دارد به دقت روشن شود ،در آینده میحـوان بـه
سمتی حرکت کرد که پسند جامعهی ایمانی در مساجد و هیأا شک بگیرد و حغییر پیدا کند و ارحقا یابد.
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 .2/2بهینه عوامل انسانی با هدف ارتقای راب ه انسان با طبیعهت (تغییهر مقیها

در

تولید ثروت و تکنولوژی) بهعنوان موضوع تئوری تولید اطالع

البته در هنگام بحث از حروری حولید ثروا در سبک زندگی غربی روشن شد که این امـر
ً
کامال به حکنولوژی وابسته است و لذا حوسعه و پیشرفت در مدرنیتـه ،بـه حوسـعه حکنولـوژی
حعریف میشود .اما حنها کسانی میحوانند باعث ارحقای حکنولوژی شوند که با فکر و ححقیع و
پژوه مداوم ،حوانایی حغییر وضعیت موجود را دارند .یعنی کسی که میرواهد بـا فعالیـت
علمی رود ،ظرفیت موجود کاررانه را به مرحله باالحر ارحقا دهد و سطح بعدی حکنولوژی را
پدید آورد ،باید حوانمندیهای انسانی جدیدی را نسبت به سطح قبلی و ظرفیت پیشین رـود
به دست آورده باشد .بهعبارا دیگر ،حولید حکنولوژی جدیـد منـوط بـه پـرورش انسـانهای
جدید است و هنگامی که انسان از طریع پـرورش در یـک محـیط رـاص بـهروز شـد و در
ظرفیت نوینی قرار گرفت ،میحواند سطح جدید حکنولوژی را به ارمغان بیـاورد و در نتیجـه،
سود سرمایه و حولید ثروا را افزای دهد.
 .2/7بهینه ابعادِ «حسی ،عقلی ،روحی» انسان از طریق دسترسی به تمنیات و شهوات
در تئوری تولید اطالع غربی

حا در نظام سرمایهداری و سبک زندگی غربی ،چگونه انسانها را پرورش میدهنـد حـا
از سطح او حولید ثروا ،به سطح باالحری از آن نائ شوند؟ روشن است که این کار بـدون
رسیدگی به حمامی ابعاد وجود انسان میسر نیست و لذا بشر باید در همه زمینههای «روحی،
عقلی و جسمی» بهروز شود و نشاط داشته باشد .از اینرو همانگونه که بـرای دسـتیابی بـه
قدرا و نشاط جسـمی در دوران پـی از رنسـانا ،ورزش زوررانـهای ،شـکار و ...روا
داشت ،امروز ورزشهای نوینی از قبی فوحبا  ،گلـف ،حنـیا ،اسـکی روی آب و ...پدیـد
آمده و فعالیتهایی مانند رقص ،موسیقی و ...شک گرفته است .این امـور نیازهـایی اسـت
که در سبک زندگی غربی حولید شده حا انسان در زمینه قوای جسـمی رـود بهینـه شـود و بـا
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پرورشیافتن در این بخ  ،حوانایی انجام رسـالتهای بعـدی را داشـته باشـد .همچنانکـه
کتاب ،رمان ،فیلم ،سریا  ،رسانهها ،مطبوعاا ،مجالا ،طنز و مراکز مربوط بـه آن باعـث
میشود که بهینه مورد نظر ،در بخ عقلی و فکری نیز محقع گردد .امـا در ُبعـد روحـی و
برای ایجاد وضعیت روانی بهینه ،ارحباطهای جنسـی متعـدد و متنـوعی در برابـر افـراد قـرار
میگیرد حا دچار احسـاس رسـتگی و ماللـت و کسـالت نشـوند .یعنـی اگـر طبـع بررـی
گزارش ها پانصد مرکز پژوهشی در فرانسه وجـود دارد کـه پیرامـون مسـائ جنسـی ححقیـع
میکنند ،بهدلی آن است که این امر دارای بازار مخصوص به رود است و هماننـد طراحـی
ُمد در عرصه پوشاک و روراک بهصورا مداوم ،در حمدن مدرن ُمدهایی برای رابطه جنسـی
نیز طراحی می شود حا نیروی انسانی در حالت سکون و روزمرگی قـرار نگیـرد بلکـه همـواره
سرعت و دقت و حأثیر رود را متناسح با ارحقای سطح حکنولوژی افزای دهد.
یکی دیگر از اموری که باعث ارحقـای روحـی نیـروی انسـانی در سـبک زنـدگی غربـی
می شود ،حوصیه به افراد برای شکستن هنجارهای قبلی اسـت .البتـه مقصـود از هنجارهـای
قبلی در اینجا ،هنجارهایی نیست که مربوط به دوران قب از رنسانا بوده است .زیرا واضح
است که بهعنوان مثا با انجام ورزشهای باستانی و زوررانهای ،کسـی نمیحوانـد قابلیـت
الزم برای ورزشهای نوینی همچون چتربازی و پریدن از ارحفاعهای بسیار بلند را به دسـت
آورد .بلکه هنجارهای قبلی حتی اگر مربوط به دهه گذشته هم باشند ،بایـد شکسـته شـده و
کنار گذاشته شوند حا انسان در برابر هنجارها و شرایط جدید قرار گیرد و در این روند ،نیروها
و استعدادهای نوینی از او به منصهی ظهور برسد.
 .2/1شکل گیری عرفان و مناسک مادی از طریق محیط ههای «پژوهشهی ،آموزشهی،
فرهنگی» و تأثیر آن در ارتقای ظرفیت قوای انسانی

عالوه بر این ،محیطهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی با این هدف طراحی میشود که
نیروی انسانی برای مشارکت در حولید کاالی جدید و حکنولوژی نوین و رفتار متناسح با این
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پدیدهها ،پرورش پیدا کند و همانند عرفا به حمـرین و ریاضـت امـا از نـوع مـادی بپـردازد و
بهجای چلههایی که در عرفان به آن حوصیه میشود ،در اردوهایی شـرکت کنـد یـا عمـ بـه
مناسک راصی را بپذیرد که بهدلی دوری از محیط رانواده و  ،...مراراهای آن به مراحح از
اعتکاف و سایر ریاضاا مذهبی بیشتر است .البته نتیجه ححم ریاضتها و حضور در این
محیطها در او رود ،به دست آوردن مـدا های جهـانی و المپیـک و دریافـت جایزهـای
پژوهشی و علمی همانند نشان نوب در علوم مختلف است.
برای حبیین این مطلح ،باید به چند نمونهی ذی حوجه شود و سپا ححلی عمیقی از آنها
ارائه گردد .همانند یک متخصص ایرانی که با سـفر بـه رـار از کشـور بـرای ححصـی در
دوره ی دکتری و احمام آن در حداق زمان ممکن و با باالحرین نمره ،از دانشگاه مح ححصی
رود دررواست کرده بود حا برنامهای برای رسیدن به این هدف در ارتیار او بگذارنـد .بـه او
گفته شده بود که برای دستیابی به این هدف باید در شبانهروز حنها چهار ساعت بخوابد و در
ساعاا باقیمانده به مطالعه و ححقیع بپردازد .این شخص گمان میکـرد کـه بایـد فشـارهای
روحی زیادی را در جریان عم به این برنامه متحم شود زیرا مجبور رواهد بود در ساعاحی
که همگان مشغو استراحت و حفریح هستند ،به ححصی مبادرا کند .اما هنگـامی کـه در
نیمهشح وارد کتابخانهی دانشگاه شده بود و جمعیت زیادی را دیده بود که با شور و شوق در
حا مطالعه هستند ،فهمیده بود که در شرایط جدیدی قرار گرفته که نیروهـا و اسـتعدادهای
درونی را او را به فعلیت در میآورد و قدراهای جدیدی از انسان را به ظهور میرساند و در
نهایت حوانسته بود در مدا یکسا و با باالحرین نمره ،مدرک دکتری رود را از دانشگاه معتبر
رارجی دریافت کند .در حالیکه این شخص ححت چنان فشاری قرار گرفته بود که با پایـان
دوره و هنگام بازگشت به ایران و در طو  94ساعت ــ که ناشی از ُبعـد مسـافت بـود ـــ ده
کیلو به وزن اضافه شده بود! نمونهی دیگر در همین زمینه ،اظهار نظر یک رانم نخبه بـود
که در هنگام مواجهه با سوا ربرنگار پیرامون سفر به رار از کشـور در صـورا دریافـت
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ً
دعوانامه همکاری ،صریحا ابراز میکرد :این کار را بهعنوان یک مادر متعهد نسبت به رشد
ً
ً
فرزندان حتما انجام رواهد داد زیرا یکی از اقوام رود را که از نظر درسی در سطح کـامال
پایینی قرار داشته ،مشاهده کرده که پا از سفر بـه رـار و قرارگـرفتن در محـیط آموزشـی
کشورهای پیشرفته ،از او جلو افتاده و او بهدلی باقیماندن در کشور ،احساس عقحمانـدگی
می کند .لـذا بایـد فرزنـدان رـود را بـه کشـوری ببـرد و در محیطـی قـرار دهـد کـه چنـین
حواناییهایی را برای آنها ایجاد رواهد کرد.
 .2/5جهت دهی نظامات «انگی شی ،پرورشی ،گ ینشی» بهه سهوی اههداف مهادی در
تئوری تولید اطالع غربی

در واقا عرصه فرهنگ در سبک زندگی غربی ،حوسط دستگاههای «انگیزشی ،پرورشی و
گزینشی» مدیریت میشود که برای نیروی انسانی ،انگیزش ایجاد میکنند ،آنهـا را پـرورش
میدهند و سپا به گزین آنها میپردازند .در بخ انگیزشی ،رسانهها با هدایت و کنتـر
افکار عمومی ،باعث انگیزش اجتماعی برای انسانهایی میشوند که باید در حولید ثـروا و
سود بیشتر مشارکت کنند و این مهم از طریع حولید و بهکارگیری کیفیتهای راصی در ارائه
اربار ،سارت فیلم و سریا و پخ برنامـههای گفتگومحـور محقـع میشـود .در بخـ
پرورشی ،مراکزی مانند سینماها ،حراحرها ،هت ها ،پارکها ،رستورانها ،روابگاهها ،اردوهـا،
مهدهای کودک ،مدارس ،دانشگاهها و ...فعا هستند و از کودکـان رردسـا حـا جوانـان و
میانساالن و سالمندان را ححت پوش قرار میدهند که یکی از نمونههای آن ،ردمت نظـام
وظیفهی اجباری در عنفوان جوانی است .البته هی یک از این حدابیر بهمثابه ظلم و ححمی و
فشار شنارته نمیشود بلکه استدال های روانشناسی و جامعهشناسـی ،بـرای حوجیـه آنهـا
مطرح میگردد .لذا انسانها باید از اشتغا به روابط رانوادگی و همسایگی و ارحام و ...ـــ
ُ
که در این نگاه بهعنوان ررافاا گذشتگان دانسته میشود ــ رار شوند و در سطح روابـط
حکنیکا قرار بگیرند .در این صورا است که برری اقشار بـه رصـوص نخبگـان« ،عرفـان
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مادی» را رواهند چشید و بهدلی بهرهمندی از مواهبی مانند چکهای سفید امضـا و اسـتفاده
بدون قواعد از باالحرین سطوح رفاه ،از عشعبازی با دنیا احساس مستی پیدا رواهند کرد .همه
این هزینهها پردارت میشود حا این نخبه یا مغز متفکر حتی برای یکبار در سا هم کـه شـده،
ایده ححقیقاحی جدیدی ارائه دهد که موجح حسخیر بازار و دستیابی به سودهای نجومی شود.
اما در بخ گزینشی بر حجربهکردن مفاسد و رذای و پلیدیهای مختلف حأکید میشود
حا روحیهی رودداری و حیا و سایر امور فطری و وجدانی که بهمثابه مانعی در برابر ارحکـاب
جنایاا و حعدی ها هستند ،از بین برود و انواع ظلم و سـتم و سـرقت و غـارا و حجـاوز بـه
حقوق دیگران به امری عادی و عمومی حبدی شود و کسانی کـه اهـ ایـن اوصـاف زشـت
نباشند ،در جامعه بهعنوان افراد نادان و جاه و عقحمانده و بیعرضه حلقی گردند .در واقا
برای گزین افراد در نظام سرمایهداری ،ارالق رذیله به فرهنگ جامعه ــ و نه فقط افراد ـــ
حبدی میشود و محیط اجتماعی نیز هوای نفا درونی را همراهی میکند و حمامی هفتـاد و
پنج وصفی که بهعنوان جنود جه در روایاا معرفی شده ،1حروریزه میگردد امـا همـه ایـن
ُ
پلیدیها با عناوین جذاب دیگری به جهانیان معرفی میشـود .همچنانکـه رلـع اسـتکبار
بهعنوان «اعتماد به نفا» یا ححم سختیها برای ارحقای سطح موجود از لـذاا مـادی بـه
سطحی باالحر ،بهعنوان «صبر و فداکاری» معرفی میشود! حتی طبـع بررـی آمـار ،حـدود
چه درصد از کودکان متولدشده در امریکا ،حاص ازدوا رسمی نیستند و شناسـنامههای
آنها حکوالدینی است؛ یعنی پدر یا مادر قانونی ندارند .این روند بهمعنای آن است که زنا در
میان یک ملت به پذیرش رسیده و جمعیت زیادی از آنها زنازاده هستند و نه حنها این آمـار را
اعالم میکنند و هی مشکلی در این وضعیت نمیبینند ،بلکه احخاذ انواع حدابیر بـرای اطفـا
شهوا جنسی را به اسم عشع و محبت در مقاب حمامی مردم جهان نمای میدهند .لذا در
هت های معروف ،عالوه بر منوی غذا ،لیسـتی از زنـان هـرزه و فاسـد ارائـه میشـود یـا در
 .6رجوع به اصو کافی ،جلد  ،6صفحه .96
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پارلمان حایلند ،قوانینی برای ساماندهی به صنعت فحشا حصو یح میشود و دولت این کشور
در بودجه ساالنه ،بر ارز حاص از صادراا حنفروشی حساب باز میکند.
البته هی یک از روندهای فوق بهعنوان امری ضدارزش در سـبک زنـدگی غربـی حلقـی
نمیشود زیرا صنعت فیلمسازی در جهان ،این امور را به هنجارهای پذیرفتهشده در جامعـه
جهانی حبدی کرده است .در واقا هر مقولهای که به زبان هنر درآید ،بنیان روابط اجتماعی را
شک میدهد و زیرسارت هنر امروز نیز حرکیبی از «رشونت ،هیجان و سکا» اسـت کـه
باعث شده این امور در میان ملتها حعمیم پیدا کند .چنـین وضـعیت فاجعـهباری ناشـی از
فرهنگی است که همگان را به حجربهکردن و شکستن هنجارهای قبلـی دعـوا میکنـد و از
این طریع ،افرادی را که دارای جرآا و جسارا روحی بیشتری هستند و در پی ُبرد اهداف
مادی کارآیی بیشتری دارند ،شناسایی می کند و آنها را در راستای آیین دنیاپرسـتی در شـک
مدرن آن بکار میگیرد و این عناصر را به ردمت باندهای مافیایی که در عرصههای مختلف
مشغو فعالیت هستند ،در میآورد.
 .2/6نهادینهشدن اخالق رذیله در «تئوری تولید اطالع غربی» از طریق بههکهارگیری
معادالت پیچیده علمی در بخش هنر و رسانه

بنابراین «فرهنگ حوسعه» یا «سبک زندگی غربی در عرصه فرهنگ» دارای سـه دسـتگاه
«انگیزشی ،پرورشی ،گزینشی» است که در هماهنگی کامـ بـا «سـبک زنـدگی غربـی در
عرصه اقتصاد» عم میکند .زیرا اگر انسانهایی بـا ایـن ارـالق و اوصـاف پـرورش پیـدا
نکنند ،اداره بخ مربوط به حولید ثروا نیز ممکن نخواهد بود .البته برای مـدیریت حمـامی
دستگاههای انگیزشی و پرورشی و گزینشی ،معادلههایی علمی حوسـط مراکـز دانشـگاهی و
پژوهشی حولید میشود .لذا مدیریت و راهبری رسانهها ،شبکههای حلویزیونی ،کمپانیهـای
فیلمسازی و ...به دست نخبگان است و همانند حقسیم کار سازمانی و فرمو های علمی که برای
اداره بخ اقتصادی و افزای سود سرمایه حولید شده و مورد استفاده قـرار میگیـرد ،معادلـههای
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دقیــع و پیچیــدهای در عرصــه فرهنگــی و روابــط انســانی نیــز بــه دســت میآیــد و فعالیتهــای
سازمانهای پژوهشی در این موضوع ،شک گیری سـازمانهایی بـرای مـدیریت فرهنـگ را رقـم
میزند .در نتیجه آنچه واقا میشود ،ارحباط و حباد فرهنگی نیست بلکه «حادثهسـازی در ایجـاد
ارحکاز و وجدان اجتماعی» نام دارد به نحوی کـه علـیرغم وجـود ادیـان و مـذاهح مختلـف و
سالیع و فرهنگها و مذاقهای متعدد در سراسر جهان ،یک فیلم هالیوودی حوسط بی از نیمـی
از جمعیت جهان حماشا شده و مورد پسند جهانی واقا میشود.

8

تحلیل از نظامات «انگیزشی ،پرورشی ،گزینشی» بهعنوان

ساختارهای تئوری تولید اطالع در سبک زندگی غربی و نقش آنها
در ایجاد اخالق و پسند مادی برای جامعه

 .4تعمیم باندهای مافیایی به تمامی ابعاد حیات بشر براسا

آمارهای میهدانی؛

بهعنوان الزمه قهری تئوری تولید اطالع غربی

برای حبیین سارتارهای حروری حولید اطالع غربی باید به این مساله حوجـه کـرد کـه علـیرغم
حکیه به محاسباا علمـی و نظـم و قـانون و حـوازن و معادلـه و بودجـههای سـاالنه و برنامـههای
پنجساله حوسعه و چشمانداز و ...در زندگی شهری و مدیریت غربـی ،مقولـهای بـه نـام بانـدهای
مافیایی نیز در حمدن غربی پدید آمده است که معنایی جز رفتارهـای فراقـانونی و زیادهرواهانـه و
لگدما کردن نظم و قواعد موجود ندارد! بهعنوان نمونه ،در کشور ایتالیا که یکـی از هفـت کشـور
صنعتی جهان است ،گردش مالی مافیا به رقمی در حدود  692میلیارد دالر در سا میرسـد! 1و
ً
هنوز بزرگترین شرکتهای بازرگانی در این کشور یا مستقیما به رانوادههای مافیـایی حعلـع دارد و
یا به نحوی به آنها مربوط میشود و با های کالنی بـه مافیـا پردارـت میکننـد .همچنانکـه در
مورد قدرا مافیا در کشور روسیه گفته میشود در سا  69 ،6339میلیارد دالر در سیستم بانکی
این کشور گم شده و هرگز پیدا نشده است! طبع برری ارزیابیها باندهای مافیایی در کشـورهایی
 .6روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره .6953/5/6917،9
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مانند امریکا ،ژاپن ،چین ،مکزیک و اسرائی  ،از قویحرین سازمانهای مافیایی در جهان به شمار
میروند .یا طبع برری آمارها گردش مالی مافیای مواد مخدر در سراسر جهـان در حـدود 6122
میلیارد دالر برآورد شده 1که روشن است این حجم از ثـروا و گـردش آن ،بـدون همـاهنگی بـا
مراکز قدرا سیاسی و اقتصادی جهانی امکانپذیر نیست.
گرچه حصور ابتدایی از مافیا در رابطه با گانگسترهایی است کـه بـه اعمـا رشـونتآمیز و
جنایتهای مسلحانه دست میزنند اما واقعیت آن است که باندهای مافیایی در حمـامی ابعـاد
زندگی مدرن حضور دارند :از مافیـای ورزش و مافیـای هنـر حـا پو شـویی و اعطـای مـدارک
دانشــگاهی در مقابــ پــو و فســاد ســازمانیافته در سیســتم اداری و منفعتطلبیهــای
سیاستمداران در دوران حضور در قدرا .از مافیا در محاکم و ررید و فروش احکام قضایی با
پو حا مافیا در پلیا که نظم عمومی را موضوع ررید و فروش قرار میدهند .از مافیـا در نظـام
مهندسی برای بهدستآوردن پروژههای سـودآور بهصـورا غیرقـانونی حـا مافیـا بـرای غـارا
کمکهای مردمی به سی زدگان ،زلزلهزدگان و سایر حواد غیرمترقبه .از مافیای زندانها کـه
شرایط را برای ررو جنایتکاران از حـبا فـراهم میکنـد حـا حبـاد رسـمی جاسوسـان بـین
کشورهای مختلف .از مافیای هالیوود و سینمای جهان حا مافیا در امور فرهنگی از قبی صنعت
چاپ و نشر و کتاب و رمان و . ...این روند حا جایی ادامه پیدا کرده که فساد در شورای امنیت و
کمیسیونهای مختلف سازمان مل و حضاد حصمیمگیریهای این نهادها با منـافا ملتهـا بـه
امری واضح و آشکار حبدی شده است .البته عناوین فوق حنها سرفص هایی هستند کـه هـر از
چندگاهی ،آمار مربوط بـه آن حوسـط مراکـز آمـاری غـرب اعـالم میگـردد؛ عـالوه بـر آنکـه
همای های متعددی در کشورهای پیشرفته برای چارهجویی در این موضوعاا برگزار میشود!
البته این همای ها و چارهجوییها معنایی واقعی ندارد و حالشهای مذکور حنها بـرای کـاه
درصدی از این آمارهای فاجعهبار انجام میشود زیرا فسادهای مافیایی بهعنوان الزمهی قهـری
 .6ربرگزاری جمهوری اسالمی ایران به نق از معاون اداری مالی و امور مجلا ستاد مبارزه با مواد مخدر؛
.6939/7/64
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سبک زندگی غربی پذیرفته شده اسـت 1.یعنـی علـیرغم اشـارهی گـذرا بـه قـدرا مافیـا در
کشورهای جهان و آمار فعالیتهای آنان در رسانههای غربی ،این سوا مطرح اسـت کـه چـرا
عکاالعملی از مردم و نخبگان جهان در اینباره دیده نمیشود؟ چرا وجـدان بشـری در برابـر
این وضعیت سکوا کرده است؟ برای پاسخ بـه ایـن سـواالا بایـد بـه ایـن پرسـ اساسـی
پردارت که در حمدن مدرن ،چگونه امور فاسد و باط به پذیرش عموم میرسد؟
 .2ابعاد غیرانسانی عملکرد رسانهها بهعنوان دانشگاه عمومیِ اخالق رذیلهه بهر
محور هنر مادی (نظامات انگی شی)

در واقا مافیا در حمامی ابعاد سبک زندگی غربی جریان پیـدا کـرده و بـرای دسـتیابی بـه
حمنیاا دنیوی ،انسانیت به هی انگاشته شده است .اما در هنگـام اطالعرسـانی و هـدایت
افکار عمومی حوسط رسانهها ،آنچه به نمای گذاشته میشود ،فتح قلـههای رفـاه و لـذا
است .یعنی با حعصب ی که در جنگ با رود و ردای متعا دارند ،زندگی پلید رود را در او
جال و جما مادی حصویر میکنند که انعکاس آن در هـزاران شـبکه مـاهوارهای مشـاهده
میشود .البته هدفگذاریها و کارکردهای مختلفی برای این شبکهها طراحی شده که اولین
آنها ،حبلیغ مداوم کاالهای جدید و حشریح رصوصیاا و کارآمـدی آنهاسـت؛ بـدون آنکـه
سخنی از عوارض و مضار این کاالها به میان آورند .سپا با گذشت زمان و پایان سودآوری
کاال یا با هدف حذف رقیح و با گیری از آن و در جریان حنازع بر سر دنیاست که بـه حبلیـغ
عوارض کاالهای قبلی پردارته میشود حا فضا برای پذیرش عموم نسبت به کاالهایی که در
آینده به بازار رواهند آمد ،فراهم شود 2.کـارکرد دیگـر شـبکههای مـاهوارهای آن اسـت کـه
 .6گرچه به نظر میرسد همین حالشهای حـداقلی نیـز ناشـی از حفـظ پرسـتیژ و عقحنمانـدن حمـدن غربـی در برابـر
جاذبهی انسانی انقالب اسالمی است و اال اگر انقالب اسالمی پدیـد نمیآمـد ،بعیـد بـود کـه انگیـزهای بـرای ایـن
کوش های ابتر ایجاد شود.
 .9لذا نظام مبارک جمهوری اسالمی در ادامه حرکت حکاملی رود باید زمینهای فراهم نماید حا برای بشریت روشن شـود
حکنولـوژی رـدمت بایـد بهسـوی
حکنولوژی شهوا و رفاه ضدانسانی است و بـرای دسـتیابی بـه
که این حکنولوژی،
ِ
ِ
فنآوریهایی حرکت کند که «رفاه منطقی» را ــ که از حعابیر دقیع مقام معظم رهبری است ــ به ارمغان بیاورد.
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جشنها ،مراسماا ،همای ها ،کنفراناها و رردادهای ورزشی ،هنـری ،علمـی و ...کـه
معرف بهرهمندیهای مختلف از دنیاست ،بهصورا زنده و مستقیم پخ میشود حا بمباران
حبلیغاحی پیرامون دستاوردهای حمدن مدرن بهصورا روزآمد انجام شود.
همچنانکه در این شبکهها ،فیلمها و سریا هایی پخ میگردد که در آنها روش عبـور
از پی ورمهای زندگی مادی و راهورسم حسخیر افراد بـه نفـا مشـتهیاا رـود آمـوزش داده
میشود .یعنی اگر در قرآن کریم با آیاحی همچون «و ما ادراک ما العقبه »1به عقبـههایی کـه
منمنین باید از آنها عبور کنند اشاره شده ،در این فیلمها و سریا ها عقبههایی به نمـای در
می آید که حا در قالح یک دانشگاه عمومی برای مردم روشن شود که در جهت پرسـت دنیـا
باید چگونه پنجه در پنجهی محیط اندارت و با چال های ناشی از آن مقابله نمود! لـذا بـه
نحوی علنی و صر یح و با زبـان هنـر ،بـه عمـوم نشـان داده میشـود دزدی ،سـرقت ،قتـ ،
جنایت ،ارتالس ،کالهبرداری ،حأمین شهواا جنسی و ...چگونه و در طی چه مراحلی و با
رعایت چه ظرایفی انجام میگیرد و عالوه بر این ،شخص یا اشخاصی که در فیلم به انجـام
این افعا پلید مبادرا کردهاند ،بهعنوان قهرمان یا شخصیت مثبـت و دوستداشـتنی معرفـی
میشود .این شبکههای ماهوارهای همچنین به ارائه اربار و اطالعـاا و آمارهـا و نمودارهـایی
ََٰ
َ
ُ
قرآنی « َول ِکـن َمـن ش َـر َح ِبـالکف ِر
میپردازند که محور اصلی آنها ،دنیا است اما بنا به حوصیف ِ
َصد ًرا »2اربار چال ها و مشکالا را در حاشیه قرار میدهند و اربـار مربـوط بـه مافیاهـا را
پنهان میکنند یا به نحوی مطرح مینمایند که حساسیت عمومی نسبت به آن برانگیخته نشود.
 .7ضرورت توجه نظام اسالمی به تعادل و توازن بین ابعاد «الهی»« ،انسهانی» و
«اجتماعی» در عرصه فرهنگ؛ در مقابل خ ر فرهنگ رسانهای غرب

در همین زمینه باید حوجه داشت که سه نوع «صدا و سیما» قاب حعریـف اسـت :صـدا و
 .6سوره بلد ،آیه .69
 .9سوره نح  ،آیه  « :621ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده اند»...
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سیمای ردای متعا  ،جواما و انسانها؛ «صدای» رداوند متعا « ،قـرآن کـریم» اسـت و
«سیمای» حضرا حع جلتعظمته در «رفتار و افعـا ائمـه معصـومین و انبیـا و اوصـیای
الهی» متجلی میشود .صدای انسـان نیـز «گفتـار» او و سـیمای او« ،رفتـار» او محسـوب
میشود .جواما نیز صدا و سـیمایی دارنـد و «حمـدن» موجـود« ،سـیمای» جامعـه پـا از
رنسانا است و «صدای» آن« ،رسانهها» هستند؛ یعنی رادیوها و حلویزیونهایی که آینـهای
برای رفتار حمدن موجود و سبک زندگی غربی هستند و جاذبهای برای آن ایجاد کردهانـد کـه
هفت میلیارد جمعیت کره زمین نسبت به این حمدن و سبک زندگی ،مشتاق و منقطا شدهاند.
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ً َ َ َ َّ ُ َ َ 1
ـذین کف ُـروا
این در حالی است که به حسح قرآن کریم« :فأما الزبد فیذهح جفاء» و «مث ال
َ ِّ َ ُ
َ
َ
َ
َ
الر ُیح في َیوم عاصـف َ
2
مال ُهم َک َرماد اش َت َّدا به ِّ
الیق ِـد ُرون ِم َّمـا ک َس ُـبوا علـي شـيء»
ِبرب ِهم آع
ِِ
ِ
زندگی کفار و دستگاه باط مانند کف روی آب یا همچون راکستری است کـه طوفـان بـر آن
بوزد اما حمدن مدرن به ادبیاا و هنری دست یافته که ایـن زنـدگی پسـت و پلیـد و ایـن امـور
ناپایدار و بیمقدار را با میلیونها روش و در قالح هـزاران شـبکه بـا موضـوعاا مختلـف (از
سرگرمی و ورزش حا سالمت و بهداشت و بازار و ،)...متنوع کرده و به بشریت ححمی میکند.
در مقاب  ،حبلیغاا دینی در وضعیتی است که نه حنها ضعف بزرگی در ایجاد حنوع و حکثر بـرای
بیان حقایع الهی دارد بلکه مصیبتهای دنیوی که ناشی از فسـاد و ظلـم کفـار و طغیـانگران
است ،بهعنوان اراده و رضای الهی که منمنان باید به آن رضایت دهند و در مقاب آن سر حعظیم
فرو آورند ،معرفی میکند!
 .1اشاره به فرهنگ سبک زندگی غربی در سه س

«توسعه ،کالن ،خُرد»

پا همانگونه که حولید و حوزیا و مصرف کاال بـه نظـم نیـاز داشـت ،حولیـد و حوزیـا و
 .6سوره رعد ،آیه « :67و باط همچون کف سیالب و کف ّ
فلز ،محو شدنی اسـت .آری ،کـف بـه کنـاری
میرود و نابود میشود».
ََ
 .9سوره ابراهیم ،آیه « :65کسانی که به پروردگارشان کافر شدهاند ،اعمالشان در مث به راکستری میماند کـه
در روزی طوفانی ،حندبادی بر آن َ
بوزد که بر اندکی هم از آنچه فراهم آوردهاند دست نمیحوانند یافت».
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مصرف روابط و پسندها نیز محتا نظم است حا مدیریت در این عرصه نیز امکانپذیر شـود
زیرا حاکمان و مدیران جامعه ،هر و مر در هی موضوعی را نمیپذیرند و مقوله فرهنگ و
حولید اطالع نیز از این قاعده مستثنی نیست .همچنین بنـا بـه بحثهـای قبلـی ،هـر نظمـی
وابسته به حوازنها و حعاد هاست و لذا نظمهای فرهنگی باید از طریع حعاد ها و حوازنهـای
فرهنگی کنتر شود حا رابطه و پسندی پدید آید که با انسان به حعریف مادی آن ،حناسح داشته
باشد و این روند در ادامه باید حوسعه پیدا کند .یعنی مدیریت در سه سـطح «حوسـعه ،کـالن
ُ
(حوازن) ،ررد (نظم)» باید در عرصه فرهنگ نیز جریان یابد .بهعنوان مثا  ،میـزان اسـتقبا
ً
عموم از سینماها در سبک زندگی غربی دائما و به نحو معناداری مورد بررسی قرار میگیرد حا
در صورا مشاهده حنز در این شارص ،حغییر و ححوالحی در صنعت فیلمسـازی و حمـامی
بخ های مرحبط با آن ایجاد شود؛ همچنانکه وضعیت کابارهها و مد های رقص یا روابـط
جنسی بهعنوان موضوع ححقیع قرار میگیرد حا حغییر و حنوع در آن حداوم داشـته باشـد؛ گرچـه
این مسائ از نظر ادیان و مذاهح ،ضد ارزش حلقی شود .جایگاه مهم ایـن امـور در حمـدن
مدرن و سبک زندگی غربی ناشی از آن اسـت کـه حولیـد کـاال و حکنولـوژی جدیـد و رشـد
اکتشافاا و ارتراعاا وابسته به ظرفیت انسان است و انسان برای ادامه این سیر ،بـه انگیـزه
نیاز دارد و این انگیزه از طریع حنوع در عی و نوش و امور جنسی و موسیقی و سایر شهواا
حاص میشـود .در نتیجـه ،پسـند و فرهنـگ و ارـالق مـادی (حرـوری حولیـد اطـالع) بـه
پشتوانهای برای حولید کاال و نیاز و ارضـای مـادی (حرـوری حولیـد ثـروا) حبـدی میشـود.
بهعبارا دیگر ،حمامی ارالق رذیله نق لجستیک برای حوسعه دنیاپرستی دارد و این نقـ
حوسط مراکز پی گفته ایفا میگردد؛ گرچـه بـر آنهـا عنـاوینی همچـون «امـاکن فرهنگـی و
هنری» اطالق شود.
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 .5نظامات «گ ینشی» در تئوری تولید اطالع غربی ،عامل طبقه بندی جامعه در
سه طبقهی «مافیا»« ،تکنوکراتها»« ،مخالفین و خردهفرهنگها»

در بررورد و استفاده از این مدیریت فرهنگی و مراکز مرحبط با آن ،شهروندان به سه دسته
حقسیم میشوند .دسته او پا از آنکه رابطه و پسند آنها ححت حأثیر دستگاههای انگیزشی و
پرورشی حغییر کرد و بر اثر فعالیت مراکز فرهنگی با ارالق رذیلـه آشـنا شـدند و بـا آن رـو
گرفتند و به دزدی و حجاوز و قتـ و چپـاو و حعـدی و ...دسـت زدنـد ،بـه ایـن راه و روش
عالقهمند میشوند و از آن لذا میبرند و بر شرارا رود میافزایند .لذا باندها و شبکههای
مافیایی در عرصههای مختلف ،این عناصر را شناسایی و جـذب میکننـد و بـا محـو کردن
مأموریتهای جدید به آنها ،این دسته را برای رفتارهای رطرنـاکحر و جنایتهـای بزرگحـر
آمــاده می کننــد حــا آنــان در هنگــام نیــاز ،فجــایعی ماننــد بمبــاران هیروشــیما و ناکــازاکی و
ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و ...را به راحتی انجام دهند .در اینجاست که پـا از
انگیزش و پرورش مادی« ،گزین مادی» نیز محقع میشود حـا نیـروی انسـانی مـورد نیـاز
ً
شبکههای مافیایی فراهم شود .اساسا هنگامی که دنیاپرستی مبنـای یـک جمـا قـرار گیـرد،
سازماندهی اشقیا نیز ضرورا پیدا میکنـد .همانگونـه کـه وقتـی عقی بنابیطالـح بـرای
ُ
ححقیر معاویه ،حسح و نسح َپست و نامشروع عما و فرمانداران اموی را به رخ او کشـید،
معاویه از عقی رواست حا حسح و نسح رود او را بیان کند حا حرامزادگی او (معاویـه) بـه
امری عادی و بهنجار حبدی شود! 1جنایتکارانی همانند عمربنسعد و شمر و حرملـه نیـز در
چنین دستگاهی پرورش یافته بودند و با امید دستیابی به شهواحی که به آنها وعـده داده شـده
بود ،دست به آن فجایا میزدند و هنگامی که حا میکردند کسانی مانا دسترسی آنها بـه
ً
حمنیــاا رــود شــدهاند ،آنــان را از دم حیــغ میگذارندنــد .آنــان کــامال دریافتــه بودنــد کــه
اباعبداللهالحسین (ع) چه رطری برای کاخنشینی و اشرافیگری و روض در دنیا و چپاو و
 .6الغاراا ،جلد  ،6ص 14و18؛ شرح ابن ابیالحدید ،جلد ،9ص 694و698؛ بحار ،جلد ،49ص.669
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حعدی و استثمار بندگان ردا ایجاد رواهد کرد .آن شجرهی ربیثه و ملعونه ،امروزه به شـک
مدرن درآمده و حمامی جنـود جهـ و همـه ارـالق رذیلـه را سـازماندهی کـرده و بـرای آن
حشکیالا پیچیده و متمرکزی فراهم میآورند و اال مقیاس شهواا افزای نخواهد یافت.
دسته دوم ،کسانی هستند که علیرغم دنیاپرستی و گرای به شرارا ،بـه حفـظ ظـواهر
قانونی حمای دارند و لذا علیرغم حجربه برری جنایتها و پلیـدیها ،حاضـر بـه حـداوم آن
نمیشوند؛ یعنی برای ححقع اهداف مادی و چپاو دیگران ،استفاده از طرق قانونی را حرجیح
میدهند .این دسته ،طبقهای به نام «حکنوکرااها» را در جواما غربی پدید میآورند که برای
حرقی در مدار از روشهای مجرمانه و رشن استفاده نمیکنند بلکه با حکیه به ححصیالا و
قبو رشد حدریجی در مناصح ،قانونمندی در رسـیدن بـه حمنیـاا را میپذیرنـد و حـالش و
لیاقت را بهعنوان مبنای جایگاه اجتماعی رـود معرفـی میکننـد کـه ایـن معنـای فرمـای
حضرا امام (ره) درباره «حوح منظم» 1است.
اما دسته سوم ،کسانی هستند که بـا نظـم و جهـتگیری موجـود مخالفانـد و بـه آنهـا
اپوزیسیون اطالق میشود و بهدلی حوجه به نـاز حرین درجـاا فطـرا انسـانی ،از مظـالم
جاری در جامعه حنفر دارند اما هنگامی که رود بـه قـدرا برسـند ،درک میکننـد کـه یـک
جامعه دنیاپرست را نمیحوان براساس معادالا انسانی اداره کـرد و بـرای مـدیریت اجتمـاع
راهی جز ارحکاب همان جنایاا حکام سابع وجود ندارد .البتـه بخشـی از مخـالفین وضـا
 .6امام رمینی 64 ،ررداد « :83همه عالم درهای ممالکشان را به ما ببندند همه و ما باشیم ،ایـن عـده ای
که ،سی و چند میلیونی که در این ایران زندگی میکنیم ،یک دیواری دور ایران بکشـند و مـا را در همـین
ایران حبا بکنند ،ما این را حرجیح می دهیم به اینکه درها باز باشد و چپاولگرها بریزند به مملکـت مـا.
ما میرواهیم چه بکنیم که به این حمدنی که از حوح بدحر است ،این حمـدنی کـه حیوانـاا بیابـان در
رفتارشان از آنها بهتر است ،ما میرواهیم چه بکنیم به این حمـدن برسـیم .ایـن دروازه حمـدنی کـه شـاه
مخلوع میرواست به روی ما باز بکند ،یعنی قدرحها را بر ما مسلط کند ،و همه دارایی ما را ببـرد و چنـد
حا عروسک برای ما بفرستد ،نفت ما را ببرند و برای ما پایگاه برای رودشان درست بکنند ،ما ایـن حمـدن
بزرگ را می رواهیم چه بکنیم؟!! این حمدن است؟!!».
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ً
ُ
موجود ،وارد این عرصهها نمیشوند بلکه در رردهفرهنگها جای میگیرند و بعضا با حکیـه
به ادیان و مذاهح ،کنج انزوا میگزینند .پا همانگونه که مدیریت نیروی انسانی در بخ
اقتصاد« ،قدرا ررید» را نتیجه میدهـد ،مـدیریت نیـروی انسـانی در بخـ

فرهنگـی و

فعالیتهای انگیزشی و گزینشی و پرورشی ،باور و ارالق و پسـند مـادی ایجـاد میکنـد و
همین بخ نرمافزاری است که رشد سختافزارها و حکنولوژی را رقم میزند.

9

تحلیل جایگاه «ساختارهای فرهنگی»« ،علوم مدرن» و «هنر
مادی» در تئوری تولید اطالع غربی

 .4ضرورت بهینه وضعیت «روحی ،فکری ،جسمی» انسان و جوامع مدرن از طریهق
مهندسی ساختارهای فرهنگی در تناسب با تولید ثروت و تغییرات تکنولوژیک

پا از حبیین حروری حولید ثروا در سبک زندگی غربی ــ که متغیر اصلی در آن ،حوسـعه
صنعت و حکنولوژی است و موجح بهینه کاال ،حصرف گستردهحر در طبیعت و ایجاد محـیط
حرص میشود ــ به این مساله پردارته شد که روند فـوق ،بـدون هـوش و فهـم و شـنارت
اجتماعی محقع نخواهد شد و پشتیبانی از آن براساس یک حروری برای حولید اطالع ضروری
است .یعنی پا از سارت و مهندسی محیط و جاذبه اقتصادی ،به یک جاذبه انسـانی نیـاز
است زیـرا پـا از حأثیرپـذیری انسـان در رویـارویی بـا حمنیـاا دنیـا در ابعـاد مختلـف و
ححریک شدن و انگیزش او از سوی محیط ،او نباید در ظرفیت قبلی باقی بماند بلکه بایـد از
آن رار شود و وضعیت روحی و عقلی و جسمی رود را بهینه کند .لذا الزم است حـا یـک
دستگاه فرهنگی و یک محیط انسـانی طراحـی و مهندسـی شـود حـا از طریـع پرورشهـای
راصی ،مشتهیاا نفسانی او را ارضا کنـد و بهینـه مـادی را بـرای او رقـم بزنـد .در نتیجـه،
مقوالحی از قبی ورزش ،هنر ،سرگرمی ،رسانهها و ماهوارهها و مراکـز مـرحبط بـا آنهـا پدیـد
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میآیند و از این رهگذر ،نیروی انسانی مورد نیاز برای حمدن مـادی گـزین شـده و در سـه
سطح سازماندهی میشوند .روشن است که این روند ،محتا «نظـم ،حـوازن ،حوسـعه» در
عرصه فرهنگ است و این مهم بدون شک گیری سـازمانهای ححقیقـاحی پیرامـون انسـان و
حولید معادالا علمی در این زمینه امکانپذیر نیست.
 .2ادبیات و هنر مادی بهعنوان پشتوانه اصلی رسانه های غربی ،تهابع تحهوالت
سخت اف اری و محصول تحقیقات پیچیده و تقسیم کار سازمانی

ً
پا دستاوردهای مدرن در عرصه ادبیاا ،رمان ،فیلم و ...صرفا با حکیه به برری عناصر

روشذوق و روشقریحه حاص نشده بلکـه نتیجـه ححقیقـاا پیچیـده و دقیـع نسـبت بـه
حمنیاا انسان و پسند اجتماعی است .در واقـا همانگونـه کـه دانـ فیزیـک در دو شـک
فیزیک قدیم و فیزیک جدید قاب بررسی است ،ادبیاا نیز در همین قالح ححلی میشـود.
او ادبیاا مدرن در پدیدهای به نام فیلمنامـه رخ میدهـد کـه بـا نـور و صـدا و حصـویر و
صحنهی زندهی حیاا روزمره حرکیح شده است .یعنی متناسح با حغییراا و رشد صنعت و
سخت افزارها ،ححوالا دستگاه فرهنگی در غرب از عکاسی آغـاز شـد و بـا گـذر از فـیلم
صامت ،به هنر هفتم حبدی شده که هر از چندگاهی در همه بخ های مرحبط ارحقـا یافتـه و
حمنیاا و نیازهای متعدد انسانی را ــ بدون آنکه حصور و حخی جداگانه نسبت به هر یک از
آنها الزم باشد ــ در یک فضای واحد به نمای میگذارد و اکنون در ادامه این روند ،انتقـا
بو و رایحه از طریع فیلم به موضوع بررسیهای علمی در صنعت سینما حبدی گشته اسـت.
همچنانکه هزاران شبکه حلویزیونی و ماهوارهای ،حوانسته هنر هفتم و سایر هنرها را در رـود
گردآورد و حنوع را در حمامی زمینهها برای مخاطبین به ارمغـان بیـاورد .بنـابراین همزمـان بـا
ححو در علوم پایه و انعکاس آن در صنعت و حکنولوژی ،دستگاه فرهنگی نیـز ارحقـا یافتـه و
روزآمد شده و «انگیزش ،پرورش و گزین » نسبت به انسان مادی و مشتهیاا او را متناسح
با سرعتی که در عرصه اقتصادی و سختافزاری جریان دارد ،رقم زده است.
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 .7اشاره به نمونههای عینی از چهارچوب فرهنگهی یکسهان در همهه جوامهع؛
علیرغم ادعاهای موجود پیرامون تکثرگرایهی و آزادی سهالیق و پسهندها در
سبک زندگی غربی

در نتیجه ،حجم ّ
کمی شبکههای ماهوارهای که حا هـزاران شـبکه گسـترش یافتـه ،میحوانـد

ناشی از دو مطلح باشد .از یکسو الزم است یک چارچوب واحد فرهنگی ،متناسح با سـنین
مختلف و اقوام و ملیت و نژادهای گوناگون در سراسر جهان حکثیر شـود و از سـوی دیگـر ،بـا
نمای سبک زندگی غربی در این حجم وسیا ،ملتهـا بـه نحـوی مـورد بمبـاران فرهنگـی و
حبلیغاحی قرار بگیرند که فرصت حفکر و قدرا قضاوا درباره این شیوه از حیاا اجتماعی را از
دست بدهند و آن را بپذیرند و با آن همراه شـوند .در همـین راسـتا و علـیرغم حنـوع زبانهـا و
قومیتها و فرهنگها و پسندها ،مشاهده میشود که قشر سرمایهدار بهعنوان اقلیت حـاکم بـر
دنیا دارای یک سبک زندگی واحد و یکسان در سراسر جهان هستند و اثری از ملیت و فرهنـگ
راص در زندگی و رفتارهای آنان دیده نمیشود .لذا در فرودگاههای شهرهای بزرگ جهان کـه
ً
معموال مح رفتوآمد این قشر است ،یک نوع وحدا رویه در روراک و پوشـ و آرایـ و
انتخاب هت و احومبی و مح ححصی و شیوه معاشرا و سایر ابعاد شخصـیتی آنهـا مشـهود
است و حفاوا قاب مالحظهای در بین آنان وجـود نـدارد .ایـن وحـدا رویـه ،نشـاندهندهی
قلههای فرهنگی در این سبک زندگی است که مبنای رفتار و زندگی برای سایر اقشار جامعه نیز
قرار میگیرد و نمایانگر این حقیقت است که قشر سرمایهدار همگی با هم در حا سـجده بـر
ُمدهای غربی هستند که بهصورا مداوم در همه شرون حیـاا عرضـه میشـود .البتـه پـا از
انقالب اسالمی ،آبرو و اعتبـاری بـرای بررـی از شـعائر و نشـانههای مـذهبی فـراهم شـده و
استثنائاحی در این زمینه (از قبی حجاب برری زنان سیاسـتمدار در کشـورهایی ماننـد حرکیـه)
پدید آمده است و اال سبک زندگی غربی کار را بهجایی رسانده کـه در بررـی کشـورها ،آداب
اداری حکم میکند که کارمندان زن باید رود را برای بوسیدهشدن حوسط مراجعهکنندگان مـرد
عرضه کنند و اال حشریفاا حعریفشده را رعایت نکردهاند!
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« .1علوم انسانی و پ شکی و علوم پایه» به مثابه مبانی معرفتی برای سهاخت و
طراحی فرهنگ مادی

حا باید معلوم شود رصوصیاا انسانی که حوسط ایـن دسـتگاه فرهنگـی پـرورش داده
میشود ،چیست؟ گاه حصور میشود میحوان در این محیط به ححصی پردارـت و پـرورش
یافت اما از نظر فردی ،ارالق و مذهح را رعایت کرد ولی باید حوجه داشت که هـم جسـم،
هم عق و هم روح انسان در این دستگاه ،بهصورا مادی و به حودهای از سـلو ها حعریـف
میشود که کن و واکن های آن در علومی مانند زیستشناسـی ،پزشـکی و روانشناسـی
مورد بحث قرار میگیرد .در نتیجه ،حعریف «علم» در این مبنا ،به عکاالعم متناسـح بـا
ً
محیط باز میگردد و حعریف از «انگیزه» (ارتیار نسبت به حع و باط ) موضوعا منتفی شده
و در انتخاب کیفیتهای مادی منحصر میشود .همچنانکه کیفیت پیدای انسان در علـوم
مدرن ،به کیفیت پیدای حیواناا و گیاهان و حکسـلولیها بازگردانـده میشـود و کیفیـت
پیدای جهان نیز براساس بررورد سیارهها و ستارهها و انفجار بزرگ حشریح میگردد.
یعنی حمامی عملکردهای دستگاه انگیزشی و پرورشی و گزینشی ،ناظر به چنین انسانی بـوده
و پایه حعاریف و نظریـهها و حروریهـای علمـی و محیطهـای آزمایشـگاهی در علـوم انسـانی و
ً
اجتماعی ،کامال مادی است .لذا همه مسائ فردی ،رانوادگی ،اجتماعی ،کـاری ،مـدیریتی کـه
فرهنگ ارحباط با طبیعت و ارحباط با انسانها را رقم میزند ،در جهت مشتهیاا و پسند اجتمـاعی
انسانی است که از نظر علمی ،بهصورا پی گفته حعریف شده اسـت .ایـن مباحـث و حعـاریف
علمی در نهایت ،به ارائه دستورالعم هایی برای چگونهزیستن و روشهـایی در جهـت دسـتیابی
به زندگی روب و شاد منتهی میشود که مسنولیت این مهم را علم روانشناسی بهعهده میگیـرد
و در حمامی سطوح جامعه حاضر میشـود و بـه ارائـه مشـاوره در نسـبیتهای مختلـف کـاری،
ورزشی ،رـانوادگی ،هنـری و ...مبـادرا میکنـد .در علـم پزشـکی نیـز داروهـا و فرمو هـای
ِحستشده در بدن موش و سگ را برای درمان انسان بکار میگیرند و با حکیه به آثار و کارآمدی آن
در درمان بیماریها ،به فرهنگسازی پیرامون آن اقدام مینمایند.
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 .5ضرورت مقابله با فرهنگ غربی از من لهت مبهانی و تولیهد علهوم برمبنهای
گ ارههای وحیانی

کشیدن کارآمدیهای حمـدن
البته در گذشته و بهدلی ضعف و انزوای منمنین ،به چال
ِ

غربی بسیار دشوار بود اما امروزه و به برکت قیام حضرا امام رمینـی (ره) و حأسـیا نظـام
جمهوری اسالمی و کارآمدی آن در مقابله با روشهای علمی و پیچیده روز در عرصـههای
در موضـوع کارآمـدی را آغـاز

سیاسی و امنیتی و دفاعی ،میحوان بحث و چال و پرسـ
ً
کرد .گرچه نظام اسالمی فعال در شرایط اضطرار علمی قرار دارد و حـا دههـا سـا آینـده نیـز
کنارگذاشتن کارآمدیهای ناشی از حمدن مدرن میسر نیست؛ اما این بدان معنـا نیسـت کـه
منمنین در مقاب کارآمدی غربی به سجده و انفعا بیفتند بلکه باید به سمتی حرکـت کننـد
که قب از ظهور حضـرا ولیعصـر(عج) ،حکنولـوژی متناسـح بـا عبـادا حولیـد شـود و
کارآمدی های باالحر و بیشتر آن در مقایسه با دستاوردهای سبک زندگی غربـی ،بـه ظهـور و
بروز برسد .روشن است که دستیابی به این هدف ممکن نیست مگر اینکه علـوم انسـانی و
علوم پایهای که برمبنای ادبیاا وحی طراحی شده باشد و بتواند بهصورا استداللی با علوم
مدرن در همه زمینهها هماوری کند ،حولید شود .یعنـی همانگونـه کـه نمیحـوان بهصـورا
مستقیم از انرژی رورشید استفاده کرد و باید از طریع حولید علوم واسطهای ،این انرژی را به
صحنه زندگی عموم وارد نمود ،استضائه از نور قرآن و روایاا بـرای مهندسـی یـک زنـدگی
دینی در دوران غیبت ،بدون علومی کـه حوسـط غیرمعصـوم حولیـد شـود ،امکـان نـدارد کـه
بزرگترین راهبر و یاور برای علمای شیعه در این عرصه ،وجود مبارک امامزمان (عج) رواهند
بود .در نتیجه ،بهرهمندی مستقیم از منابا دینی و ورود بیواسطه این معارف نورانی در مـتن
زندگی بشری ،مخصوص به دوران حضور امام معصوم و مربوط بـه زمـان ظهـور حضـرا
ولیعصر (عج) رواهد بود.
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تحوالت در تئوری تولید اطالع غربی؛ نشأت گرفته از تحوالت در
تئوری تولید ثروت

 .4تحول اقتصادی ،موجب تحول فرهنگهی و ارتقهای «ههوش ،حافظهه ،زبهان
اجتماعی» توسط «رسانهها ،دانشگاهها و مدار »

در مباحث گذشته به این مطلح پردارته شد که سبک زندگی غربی در عرصه فرهنگ نیز
دارای چارچوب مشخصی است و همانگونه که در عرصـه اقتصـادی ،کاررانـه مسـنولیت
حولید کاال را بهعهده دارد ،حولید «روابط اجتماعی» نیز حوسط منطع و زبان انجـام میشـود.
لذا همانطور که «حروری حولید ثروا» بر سـه رکـن «ربـا ،حولیـد ،حجـارا» اسـتوار شـده،
«حروری حولید اطالع» نیز بر سه محور «رسانه» (بهعنوان جاما همـه زبانهـای اجتمـاعی)
«دانشگاهها و مدارس» (بهعنوان دستگاههای حولید و حوزیا علـم) و «نظمهـای مربـوط بـه
روابط اجتماعی» سامان یافته و این مراکز هستند که «پسـند اجتمـاعی» را حولیـد میکننـد.
البته گام او در این مسیر ،حوسط رسانهها برداشـته میشـود حـا از طریـع «حـوزین اربـار»،
«سارت فیلمها و سریا ها» و «میزگردهـا ،مصـاحبهها ،مسـتندها» ،نرمافـزاری از جـنا
هوش و شنارت اجتماعی ،حافظه اجتماعی و زبان اجتماعی پدیـد آورنـد کـه متناسـح بـا
سختافزارهای حمدن باشد.
در واقا با رشد حکنولوژی در طو زمان و عدم حوقف در اسـتراحژی صـنعت ،حوقـف در
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فرهنگ نه حنها به امری ممتنا حبدی میشود بلکـه ححـو در زبـان و روابـط اجتمـاعی نیـز
ضرورا پیدا میکند و حغییر فرهنگی ،متناسح با سختافزارها حتمیت مییابد .زیرا انسـان
نمیحواند حکام در حکنولوژی را رقم بزند مگر آنکه به ظرفیـت روحـی ،فکـری و جسـمی
جدیدی دست یافته باشد .این واقعیت به ویژه در زمـانی واضـححر میشـود کـه حوسـعه در
حکنولوژی و سختافزارها ،از سنخ «حوسعه در مقیاس» باشد .بهعنوان مثا  ،گاه حصـرف در
حجسد عینی طبیعت محقع میشود؛ گاه بـا حصـرف در مولکـو و
طبیعت حنها با حصرف در
ِ

احم یا حسخیر فضا همراه میگردد .لذا ممکن نیست که حغییر مقیاسی در حکنولوژی (حصرف

در طبیعت) پدید آید و محاسباا حا حد میکرون دقیع شود و ملتهـا و دولتهـا وارد ایـن
روند شوند اما «پسند و روابط اجتماعی» در حالت قبلی باقی بماند و اموری از قبی قومیت
و مذهح و ...همچنان موضوعیت داشته باشد .به همین دلی  ،قشر سرمایهدار کـه در قلـه سـبک
زندگی موجود قرار دارند ،در عرصه فرهنگی دارای وحدا رویه و رفتار و فرهنگ یکسان هسـتند
و پی از همه ،از مشخصههای فرهنگی و قومی و مذهبی و نژادی رود دست میکشـند و جـزو
اولین کسانی هستند که در مسیر ححو در روابط اجتماعی گام برمیدارند.
 .2تبعیت «تئوری تولید اطهالع» از «تئهوری تولیهد ثهروت» ،موجهب انحهالل
خردهفرهنگها در فرهنگ توسعه

با شتابگرفتن رشد و حوسعه حکنولوژی و به حبا آن ،افزای سرعت در حولیـد و حوزیـا و
مصرف و حجارا و گردش مالی در مقیاس جهانی ،موجود زنده و ارگـانیزم واحـدی شـک
میگیرد که سلو های آن باید متناسح با آن حرکت کنند .یعنی همه شرکتها باید همراه بـا
استراحژی حوسعه جهانی حرکت کنند و حغییراا متناسح با آن را در مدیریت ،رط حولید و...
إعمــا نماینــد و اال ورشکســت رواهنــد شــد .در واقــا ورشکســتگی در نظــام اقتصــاد
سرمایهداری یک اص است؛ با این حوجیه که حتی سلو های فرسوده بدن انسان نیز بعـد از
طی مدا معینی ،از بدن جدا شده و از بین میروند یا این بهانه کـه بـاالرره بایـد حشـراا
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موذی را با ابزارهای مختلف نابود کرد حا ضرری به حیاا انسانی وارد نیاورند! لذا کشورها و
شرکتها اگر اقتصاد رود را با سرعت اقتصاد جهانی هماهنگ نکننـد ،هماننـد سـلو های
ُمرده از پیکره نظام اقتصادی دفا میشوند و اموا ورشکستگان به شبکه مالی یا شرکتهایی
منتق رواهند شد که با سرعت اقتصاد جهانی همـراه هسـتند .یعنـی سـرعت حکنولـوژی و
ارزش افزوده ناشی از آن ،روندی را پدید آورده که نه حنها به افراد بلکه بـه حعـداد بسـیاری از
شرکتها هی رحمی نمیشود و با لگدما کردن انسانیت و بدون حوجه به وضعیت زندگی و
سرنوشت ورشکستگان ،موجی از ورشکستگی و حذف شرکتها در کشورهای مختلف رقم
میرورد حا استراحژی حوسعه صنعت و حکنولوژی جهانی به پی رود.
همین روند در «پسندها و روابط اجتماعی» نیز جریان دارد و اص ورشکستگی در ایـن
عرصه مبنای عم قرار میگیرد .یعنی با ححو در پسند و روابط اجتماعی و سرعت حغییراا
در نرمافزارها ،انسانها و جواما نیز باید بهروز شوند و از نظر روحی و فکری و جسمی رشد
ُ
پیدا کنند و فرهنگها و رردهفرهنگهایی که با این روند همراه نشوند ،ورشکسـته و حـذف
رواهند شد .بهعنوان نمونه ،در جشن هنر شیراز که در زمان رژیم پهلـوی برگـزار شـد ،هـم
مراسم حعزیه به نمای

درآمد و هم برهنگی علنی انجام شد حا با مقایسه میزان جذابیت هـر

یک از آنها ،به زعم رود ورشکستگی هنر و فرهنگ مذهبی را ثابت کنند.
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 .6البته امروز و به برکت قیام حضرا امام و حداوم حیاا نظام جمهوری اسالمی ،راهپیمایی بیست میلیونی
اربعین و سانسور ربری این واقعه عظیم در رسانههای غربی و حبلیغاا دروغ پیرامون عـزاداری حسـینی
بهعنوان عام رشونت ،به روبی نشان میدهد که ورشکسته کیست! جامعه شیعه کـه در حمـامی طـو
حــاریخ ،ححــت فشــار و هجمــه و حملــه دیگـران قـرار داشــته امــا هرســاله چنــین جمعیــت عظیمــی را
برمیانگیزاند ،باید ورشکسته محسوب شود یا قدراهایی که در طـو قرنهـای متمـادی و بـا چپـاو
ملتها و همراهکردن دولتها به این سطح از هنر و پسند و روابط اجتماعی رسیدهاند اما امروز در برابـر
این اقلیت مظلوم به انفعا افتادهاند؟! آیا عزادارن حسینی اه رشونت هستند یا کشورهایی کـه قبـ از
انقالب و برای حفظ منافا رود در ایران ،از انواع شیوههای رشونتآمیز استفاده کردند و پا از انقالب
نیز جنگ بر ضد نظام اسالمی را طراحی کردند؟! روشن است که اگر وجدان انسانی باقی مانـده باشـد،
حقیقت در این معرکه به روبی قاب حشخیص رواهد بود.
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 .7تعمیم «مُد» به تمامی شئون حیات و جریان فاصله طبقاتی در الگوی پسهند
اجتماعی ،بهعنوان یکی از ال امات تئوری تولید اطالع

لذا مقوله « ُمد» نباید ساده انگاشته شود و به پوشـ و آرایـ زنـان و جوانـان منحصـر
گردد بلکه باید حوجه داشت که ُمد به حمامی شرون و عرصههای حیاا حعمـیم یافتـه اسـت.
امروزه آرای شهرها نیز براساس ُمدهای جدید حغییر میکند و کیفیت فضای سبز ،فوارههـا،

نورپردازیها ،مبلمـان شـهری و ...ححـو مییابـد و معاونـت زیباسـازی در شـهرداریها
بهصورا حخصصی بر این موضوع متمرکز شده و بـه پـرورش نیـرو در ایـن زمینـه مبـادرا
میکند و ردیف بودجهی مختص به رود را داراست .در واقا دکوراسیون رانـهها و اداراا و
ً
احاق مدیران و ...دائما در حا حغییر است و این حغییراا به یک الزام اجتماعی بـد شـده و
لذا اگر یک کاسح یا حاجر یا مدیر شرکت از این ُمدها در رانه یـا محـ کـار رـود حبعیـت
نکند ،اعتبار و جایگاه رود در بازار را از دست رواهد داد .بهعبارا دیگر میزان اسـتفاده از
ُمد در روراک و پوشاک و دکوراسیون و ...از سنخ «زبان اجتماعی» و امـری «معنـادار» بـه
شمار میرود و همانند الگوی مصرف در عرصه اقتصادی ،الگوی پسند اجتماعی در سبک
زندگی غربی نیز مبتنی بـر فاصـله طبقـاحی اسـت .بـه همـین دلیـ اسـت کـه در حبـادالا
اقتصادی ،اگر امکاناحی از قبی رزرو بلیط از ایرالینهـای درجـهیک ،اقامـت در هت هـای
لوکا ،سفر بـه امـاکن حفریحـی و گردشـگری و ...بـه طـرف مقابـ ارائـه نشـود ،انعقـاد
قراردادهای اقتصادی ممکن نخواهد شد و اگر چنین ارالقی در جامعه ایجاد نشـود ،حولیـد
ثروا میسر نخواهد بود .در نتیجه ،حوصیه به قناعت و دوری از حجم گرایی و مصرفزدگی
در حبلیغاا دینی ،اثری بر رفتار مردم نخواهد داشـت؛ زیـرا سـارتارهای اجتمـاعی ،پسـند
عمومی را بهسوی دیگری سوق داده است.
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 .1ضرورت شناخت عمیق نسبت به سبک زندگی غربی از منظر حاکمیت بهرای
مقابله با خ ر مسخ شدن جامعه و نفوذ فرهنگ غربی

این واقعیت باعث شده حا علیرغم حاکمیت ارزشهای مکتبی و التـزام بـه هنجارهـای
دینی در نظام جمهوری اسالمی ،برری عناصری که انضباطهای شرعی را رعایت نمیکنند
به ناچار در ارگانهای مختلف نظام حفظ شوند زیـرا حخصـصها و کارآمـدیهای ویـژهای
دارند که در صورا اررا و حذف آنان از اداراا ،عملکـرد کلـی سـازمان مربوطـه دچـار
ارتال شود .این نمونهها نشان می دهد که در سبک زندگی غربـی ،اگـر نیـروی انسـانی از
روابط آزاد برروردار نباشد و شهواا متنوع او ارضا نشود ،حوانایی و مهارا و پیچیدگی الزم
برای فعالیتها و مأموریتهای سطح بـاال و انجـام ححقیقـاا و اکتشـافاا جدیـد را پیـدا
نخواهد کرد .این در حالی است که هنوز برری متدینین به دنبا یافتن شواهدی برای اثباا
حدین برری دانشمندان غربی هستند! اما چنین برروردی ،ناشی از عدم شنارت نسـبت بـه
اموری مانند ححوالا پا از رنسانا ،حمدن و روابط اجتماعی مدرن ،فلسـفه هنـر نـوین،
رسانه ها و عدم حوجه به رفتار و گفتار ابرمردی همچون امام رمینی (ره) است که امت دینی
را نسبت به عمع ضاللتها و جنایتهای حمدن موجود بیـدار کـرد و در حوصـیف غـرب از
عباراحی همچون «بتپرستی مدرن» و «حوح

منظم» استفاده مینمـود .حتـی اگـر چنـان

شواهد و مدارکی در مورد برری افراد صحت داشته باشد ،نمیحواند ححلیلی دقیع از اوصاف
یک سیستم و دستگاه را ارائه دهد؛ دستگاهی که موحور محرکه و ابزار ححریک و انگیـزش در
آن ،مشتهیاا نفسانی و ارالق مادی است و هماهنگی بین بخ اقتصادی و بخ علمـی
ً
و فرهنگی آن عمال قاب انکار نیست .بنابراین فقر فرهنگی در اروپا و امریکا بدحر و فجیـاحر
از فقر و محرومیتهای اقتصادی در قارهی افریقا و مرگ و میر ناشی از آن است زیرا محـور
قرار دادن مشتهیاا نفسانی و حیوانی در پسند اجتماعی ،موجح مـرگ روحهـا و ارادههـا و
عق ها شده و انسانها و ملتها را مسخ کرده است.

11

بررسی میدانی و تحلیل عقالنی از ابعاد «غیر انسانی،
ضدمردمی ،ضد اخالقی» تئوری تولید قدرت غربی

 .4شکل گیری مراک تولید تصمیم در شهرهای مدرن ،به مثابه پایه تئوری تولید
قدرت غربی و ضرورت بررسی میدانی در این زمینه

پا از بررسی سبک زندگی غربی در ُبعد اقتصادی و ُبعـد فرهنگـی ،بایـد بـه بحـث از
سبک زندگی غربی در عرصه سیاسی پردارته شود .در این زمینه باید حوجه داشت که عالوه
بر حولید «کاال» و «پسند و روابط اجتماعی» در شهرها ،مقوله دیگری نیـز در شـهرها حولیـد
میشود و آن« ،حصمیم» است و «آزادی» یا «اسارا» رابطه مسـتقیمی بـا «حصـمیم» دارد.
یعنی کسی آزاد است که بتواند برای ابعاد مختلف زندگی رـود حصـمیم بگیـرد یـا ملتهـا
زمانی آزاد محسوب میشوند که بتوانند درباره کشور رود و سرنوشت آن حصـمیم بگیرنـد.

1

یکی از نهادهایی که در شهرها بـه حولیـد حصـمیم (حصمیمسـازی) بـرای عمـوم شـهروندان
مبادرا میکنند« ،احزاب» و دفاحر و مطبوعاا و عناصر وابسته به آنها هسـتند کـه بـا ارائـه
 .6البته اراده و حصمیم انسان ،بر مقوالحی مانند کاال و حکنولوژی یا محیط فرهنگی و شنارت اجتماعی و...
حاکم است؛ اما از آنجا که سبک زندگی غربی «اقتصادمحور» است ،نقـد ایـن شـیوه از حیـاا نیـز از
مباحث اقتصادی و فرهنگ متناسح با آن آغاز شد.
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برنامه رود از مردم رآی میگیرند و ملتها از طریع این نهاد ــ که برراسته از فرهنگ دموکراسـی
و مشارکت است ــ نمایندگان رـود را در قـوه مجریـه و مقننـه و ...انتخـاب میکننـد .همچنـین
اداراا و سایر دستگاههای مدیریتی نیز یکـی از مراکـز حولیـد حصـمیم هسـتند و براسـاس شـرح
وظایفی که در مرکز و حوسط وزراارانهها حعیین شده ،عمـ میکننـد .البتـه حصـمیم در بخـ
عمومی NGO ،ها ،انجمنها ،اححادیهها و حتی رانوادهها نیز جاری میشود.
مصرف» حصمیم و همچنین «نظم ،حوازن و حوسـعه»ی
پا باید دید که «حولید ،حوزیا و
ِ

حصمیم چگونه است و نفوذ حصمیم و بسط اراده و میزان آزادی ملتها با وجود سـارتارها و
نهادهایی همچون سـازمان ملـ  ،احـزاب ،وزارارانـهها ،اداراا دولتـی ،شـرکتها چـه
وضعیتی دارد و آمارهای موجود در این زمینه که حوسط مراکز و رسانههای غربی منتشر شده،
حاکی از چه واقعیتی است؟ آیا حوسعه سیاسی و حکثر احزاب و مطبوعاا و نهادهای مدنی،
آزادی بیشتری را برای مردم جهان به ارمغان میآورد و صیانت از حقوق شـهروندی را ارحقـا
میبخشد؟ آیا در نتیجه روندهای سیاسی موجود ،مردم به حاکمیـت رسـیدهاند و بـه آزادی
دست یافتهاند؟ همانطور که «سرمایه» در بخ اقتصادی و «پسند اجتمـاعی» در بخـ
فرهنگی حروریزه شده« ،حصمیم» در بخ سیاسی چگونه حروریزه میشود و ماشـینی کـه در
عینیت ،این عرصه را اداره میکند و در حمامی جهان مورد استفاده قرار میگیرد ،چیست؟ آیا
طرح شعار حساوی حقوق زن و مرد و «آزادی زنان» حوسط حمدن غربی ـــ کـه در حنـاظر بـا
شعار بلوک شرق مبنی بر «آزادی کارگران و کشاورزان» مطرح شد ـــ بـه چـه دسـتاوردها و
نتایجی منتهی شده است؟
 .4/4اشاره به تئوری تولید قدرت در تمدن قبل از رنسانس

البته در طرف مقاب و در دوران پی از رنسانا ،انسـانها حوانـایی حصـمیمگیری بـرای
زندگی شخصی رود نیز نداشتند ،از آنان «سلح ارتیار» میشد و مجبور بودنـد امـوری از
قبی ازدوا  ،شغ  ،مح زندگی و ...را به پدر یا بزرگ راندان یا رئیا قبیله بسپارند.
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 .2بررسی وضعیت جهانی دموکراسی پس از رنسانس در دو مرحلهه «اسهتعمار
علنی» و «استعمار پنهان»

ً
اما برای بررسی سبک زندگی غربی در عرصه سیاست باید ابتدائا به آمار و ارقـام منتشـر

شده حوجه کرد و حجارب حاص از این سبک زندگی را و واقعیتهـای عینـی ناشـی از آن را
مورد مالحظه قرار داد .زیرا سا ها قب از انقالب صنعتی ،حمدن غربی به طرح شـعار آزادی
و دموکراسی پردارته و سپا آن را در نقاط مختلف جهـان عملـی کـرده و لـذا حجربـههای
متعدد و متراکمی در این زمینه محقع شده که با کنکاش پیرامون آمار مربوطه میحوان میـزان
صداقت و موفقیت غرب در این عرصه را ارزیابی نمود.
آنچه پا از رنسانا و ححوالا ناشی از آن واقا شد ،قب از هر چیزی «استعمار علنی»
در اقصی نقاط جهان بوده است؛ یعنی با حغییر در مقیاس قدرا نظامی و پیشتازی غرب در
این زمینه ،لشگرکشی به کشورهای مختلف و چپاو منـابا آنهـا حـا حـدود دو قـرن پـا از
رنسانا ادامه داشته و اگـر در کشـورهایی مثـ فرانسـه نظـام سیاسـی جدیـدی مبتنـی بـر
دموکراسی پدید آمده ،بنایی برای حسری آن بـه دیگـر کشـورها وجـود نداشـته اسـت .بلکـه
قدراهای اروپایی با حجاوز به سرزمینهای دیگر ،فرمانداران مورد حمای رـود را در نقـاط
مختلف دنیا نصح کردند و بدون حوجه بـه دموکراسـی و آزادی ،دیکتـاحوری را بـر مـردم آن
کشورها ححمی نمودنـد .پـا از انقـالب صـنعتی و بـا ححـو در علـوم انسـانی و بخـ
نرمافزاری و حغییر در مقیاس شهوا ،ملتها برای حأمین حمامی شـروناا حیـاا بـه سـبک
زندگی غربی اشتیاق نشان دادند و آن را برای دستیابی به حمنیاا مادی رود برگزیدند کـه در
نتیجه ایـن رونـد« ،اسـتعمار پنهـان» پدیـد آمـد و صـادرکردن دموکراسـی در دسـتور کـار
قدراهای بزرگ قرار گرفت و لذا امروزه اکثر کشورهای دنیا براسـاس فرهنـگ دموکراسـی،
امور رود را اداره میکنند.
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 .2/4مقیدشدن دموکراسی به مکتب و آیین سرمایهداری در مرحله استعمار پنهان

فارغ از این روند حاریخی ،باید به بررسی این مسأله پردارـت کـه آیـا شـرکت عمـوم در
انتخاباا و ارذ آرا و حصمیماا مردم برای اداره امور ،بهمعنای حاکمیـت مـردم بـر مـردم و
َ
حکومت از پایین به باال است یا دموکراسی در عالم ححقع ،مقولهای است که به یک مکتح
مقید شده؟ در واقا موضوع رآی مردم ،دستیابی به دنیای بهتر و زندگی مرفهحر است و اگر در
گذشـته حــأمین نیازمنـدیهای مـادی در چـارچوب یکــی از دو مکتـح «ســرمایهداری» یــا
«کمونیستی» انجام میشده ،امروزه مسلم است که در دنیا غلبه با مکتح سرمایهداری است
و لذا نمیحوان ادعا کرد که دموکراسی مقید به مکتح و آیین سرمایهداری نیست.
از سوی دیگر ،در جریان صادرکردن سبک زندگی غربی در عرصه سیاسی (حولید قدرا
و گردش حصـمیم) نیـز قیـود مختلفـی وجـود دارد .بـهعنوان نمونـه ،در دنیـای امـروز حنهـا
دموکراسیهایی مورد قبو قدراهای بزرگ قرار میگیرند که نمایندگان مکتح سرمایهداری
در آن کشورها دارای حع حیاا حزبی و مطبوعاحی و رسانهای باشند .لذا دموکراسی در نظام
جمهوری اسالمی ایران مورد پذیرش قدراهای جهانی قرار نمیگیرد زیرا نظام اسالمی بـه
گروهها و احزابی که سرمایهداری را بهعنوان مرام و مکتح رود اعالم کنند و به دنبا حعمـیم
شهواا در جامعه باشند ،حع حیاا اجتماعی و سیاسی نمیدهد .یعنی ضروری اسـت حـا
در پشتپردهها نوعی از بدهبستانهای مادی و با گیری جریان داشته باشـد و اال آن نـوع از
مردم ساالری که چنین وضعیتی را نپذیرد ،محکوم به فنا رواهد بود .به همین دلی است کـه
بسیاری از دموکراسیها با حهدیدها و هجمههای امنیتی و نظامی و کودحـا و ...کـه از سـوی
قدراهای جهانی و بینالمللی و منطقهای طراحی گشته ،روبرو شده و میشوند .پا حکام
کشورها برای آن که رود و حکومتشان اجازه حیاا و امکان حداوم پیدا کند ،باید با هـای
مختلفی پردارت کنند و ضمانتهای متعددی به قطحهای حوسعه بدهند که این بـهمعنـای
فقدان استقال حقیقی (آزادی در سطح ملی ) در جهان است .در مقاب  ،کشورهایی در دنیا
وجود دارند که همچنان براسـاس فرهنـگ اسـتبداد و سـلطنت اداره میشـوند امـا از سـوی
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ً
مدعیان دموکراسی ابدا مورد هجمه یا اعتـراض قـرار نمیگیرنـد؛ زیـرا حأمینکننـدهی منـافا
قدرا های بزرگ هستند .بدحر از این کشورها ،رژیم جعلی صهیونیستی است که مشروعیت
رود را از سازمان مل و ابرقدراها گرفته و با غصح سرزمینهای یک ملـت ایجـاد شـده
است .اما نه حنها حوسط دموکراسیهای بزرگ محکوم نشده بلکـه مـورد پشـتیبانی آنهـا قـرار
گرفته حا مهاجرین یهودی را از سرحاسر دنیا به آن منطقه منتق کنـد و یـک دموکراسـی را در
آنجا سامان دهد! این ظلم و حجاوز آشکار ناشی از اراده قدراهای بزرگ برای حفـظ منـافا
رود در غرب آسیا بهعنوان منبا انرژی جهانی و منطقه حسـاس جغرافیـایی در سـاماندهی
منافا اقتصادی است زیرا حوان و اقتدار این کشورها به حکنولوژی و کاررانهها وابسته است و
این دو نیز محتا انرژی و سورت هسـتند .لـذا یـک دموکراسـی و یـک دولـت ،سـارته و
پردارته و حولید میشود که ریشه در حجاوز علنی و آشکار به حقوق اولیه یک ملت در عرصه
آزادی و حصمیم داشته و دارد! بنابراین چه مرحله او این روند چندصدسـاله کـه مبتنـی بـر
استعمار علنی بود و چه مرحله دوم آن که دموکراسی را به انواع قیود مـادی و ظالمانـه مقیـد
میکند ،یک حجربه شکسترورده و همانند یک شخص فلج است که میرواهند با استفاده
از فریح های گوناگون ،آن را در برابر چشم جهانیان سرپا نگهدارند .البته فهـم از حیلـهها و
ظلمهای جاری در دموکراسی غربی ،ناشی از قیام حضرا امام (ره) و بیداری بزرگی اسـت
که با رفتار بینظیر آن ابرمرد در ملتها پدید آمد و اال کنتر افکار عمومی حوسط رسانهها و
بنگاه های ربری باعث شده بود که وجدان بشری در رواب زمستانی فرو رود و به دروغهای
سارته و پردارته قدراها مشغو شود .لذا با حشکی نظام مبارک جمهوری اسالمی« ،جاء
الحع و زهع الباط  »1محقع گردید و بصیرحی پدید آمد حا امت دینی بـه بخشـی از حقـایع
موجود در جهان پی ببرد و کفر و نفاق برای حفظ وجهـه دورغـین مکتـح سـرمایهداری بـه
انفعا بیفتند.
 .6سوره إسراء ،آیه .56
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 .7آمارها؛ نشانگر شکست تجربه دموکراسی در جلب مشارکت عمومی

اما پیرامون وضعیت دموکراسی در ابرقدراهای جهان همانند امریکا ،انگلستان ،فرانسه
اوال باید به آمار پایین مشارکت در انتخاباا این کشورها حوجـه کـرد کـه در مـوارد زیـادی،
پایینحر از  82درصد واجدین شرایط شرکت در رآیگیری است؛ اما این میـزان از مشـارکت
حتی با فلسفه حاکم بر دموکراسی (حکومت اکثریت) سازگاری ندارد .البته آمار بـاالی 82
درصد نیز برای این کشورها بهعنوان مدعیان و پیشـتازان دموکراسـی کفایـت نمیکنـد بلکـه
جایگاه آنها در مقوله آزادی و مردمساالری حکم میکند که باید زمینه را برای مشارکت بی
از  72درصد مردم در جریان انتخاباا و سـایر مظـاهر حصـمیمگیری فـراهم کننـد .ایـن در
حالی است که میزان مشارکت مردم امریکا در انتخاباا کنگره در دورههای قبلی بـه حرحیـح
 95/5 ،91/4 ،97 ،97/6 ،97/5و  91/8درصـد بـوده اسـت و درصـد مشـارکت آنـان در
انتخاباا ریاست جمهوری در دورههای قبلی به حرحیح  43/6 ،86/9 ،88/9 ،81/5بـوده و
باالحرین میزان مشارکت ،رقمی حدود  12درصد را نشان میدهد که به  47سا پی (سا
 )6315مربوط میشود! همچنین مشارکت مردم فرانسه در انتخاباا پارلماني سا ،9227
 49/49و در سا

 47/98 ،9229بـوده اسـت .در همـین راسـتا ،روزنامـه Today

 USAو

دانشگاه سافلوک در بوستون (در آستانه انتخابـاا ریاسـتجمهوری سـا  9269آمریکـا)
اقدام به انجام پژوهشی کردند که نشان میداد  85درصد کسـانی کـه در انتخابـاا شـرکت
نمیکنند ،معتقدند که آرای شان هی حاثیری در سرنوشت آنها ندارد .در واقا کشورهایی کـه
با حکیه بر حکنولوژی و روش مدیریت رود ،بی از  32درصد امور جهان را کنتر میکنند و
نظم میبخشند ،نمیحوانند نظم الزم در حصمیمگیری را بـه نحـوی کـه متناسـح بـا فلسـفه
دموکراسی باشد ،حأمین نمایند که این بهمعنای بیاعتمادی مردم ایـن کشـورها بـه حاکمـان
است زیرا مردم امریکا و انگلستان و فرانسه و ...در طو سا های متمادی با حجم عظیمـی
از دروغ و فریح از سوی سیاستمداران رود مواجه شدهاند.
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 .1پایمال شدن شرافت انسانی در دموکراسی ،بهدلیل قرارگرفتن آرای عمهومی
در مکانی م عرضه و تقاضا و خرید و فروش آن در فرهنگ تح ب

زمانی که دموکراسی به حازگی در عرصه سیاست وارد شده بـود و هنـوز بقایـای فرهنـگ
فرودالیته و روانین به چشم میرورد ،آرای مردم در روسـتاها و شـهرهای کوچـک بـه نحـو
واضح و آشکاری مورد ررید و فروش قرار میگرفت .اما امـروزه و پـا از گذشـت سـالیان
دراز از فراگیری فرهنگ دموکراسی در کشورهای پیشرفته ،ررید و فروش آرا شکلی مـدرن و
پیچیده به رود گرفته است .زیرا درون حزب جریانی از حصمیمگیری و حصمیمسازی شـک
میگیرد حا یک کاندیدا از سوی این حزب برای شـرکت در انتخابـاا معرفـی شـود امـا آیـا
عقالنیت بر این روند حاکم است؟! آیا شجاعحرین و دانشمندحرین و باارالقحرین عناصر
بهعنوان نماینده حزب معین می شود؟! یا با حنازع و حکالح بر سر دنیـا باعـث میشـود حـا
آرای درون حزبی مورد ررید و فروش قرار گیرد؟ در واقا ررید و فروش رآی در جلسـاا
حصمیم گیری به یک فرهنگ در کشورهای غربی حبدی شده و هـی جلسـهای نیسـت کـه
رالی از این وضعیت باشد و لذا احزاب در دنیای امروز شرکت های سهامی هستند که در
عرصه سیاست به فعالیت مشغو اند .یعنی همان گونه که در یـک شـرکت حولیـد کـاال بـا
حفکیک مدیریت از مالکیت و حبدی مالکیت بـه سـهم ،ارتیـاراا مالکـان 43درصـد از
سهام به نفا مالکان  86درصد از سهام حذف میشود ،آرای مردم نیز بـه سـهام حـزب در
پارلمان و کابینه حبدی شده و در معرض رریـد و فـروش و بدهبسـتانهای سیاسـی واقـا
میشود .بهعبارا دیگر آزادی مردم در انتخاب و آرای آنان در حصمیم گیری بـرای جامعـه
که جزئی از هویت آنان است ،وارد مکانیزم عرضـه و حقاضـا شـده و مـورد معاملـه قـرار
می گیرد و در نتیجه ،شرافت از جامعه ررت بر میبندد؛ زیرا شرافت چیـزی جـز رعایـت
حناسباا هویتی و انسانی نیست.
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 .5جاذبه اخالقی نظام جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینهی ،علهت برخهورد
خشونت آمی دموکراسی غربی با ملت ایران و آزادگهان جههان و از بهینرفهتن
اعتبار تئوری تولید قدرت مادی در میان افکار عمومی

بهدلی همین روند کثیف و فاجعهآمیز است که رفتار نظام جمهوری اسالمی در پیریزی
مردمساالری دینی همراه با ارالق و شرافت و مذهح ،انسانهای آزاده را مو مـو بهسـوی
رود جذب کرده و باعث شده حا حمدن غربی از مبنای رود عدو کند و نهضتهای مردمی
را که پا از انقالب اسالمی بر ضد دموکراسی غربی به وجود آمده ،بـه شـدیدحرین وجـه و
ً
شنیاحرین شیوهها سرکوب نماید و مجددا لشگرکشی به کشورهای مختلف مانند افغانستان،
عراق ،سوریه ،یمن ،لیبی و ...را در دستور کار رود قرار دهد و بـا جنایـاا جدیـد رـود در
لبنان و فلسطین ،وحشیگری را بـه او برسـاند .حـا آیـا ایـن لشگرکشـیها بـرای حـأمین
دموکراسی و حمایت از حصمیم مردم و مشارکت عمومی و دفـاع از حاکمـان منتخـح بـوده
است؟! یا همزمان با سردادن شعار صلح ،بازارهای بزرگ برای فروش میلیـاردی حسـلیحاا
رود پدید میآورند؟! حتی در کشوری مانند عراق که به ظـاهر از آن عقحنشـینی کردهانـد،
زیرسارتی امنیتی اطالعاحی را طراحی کردهاند که نتیجه آن ،چیزی جـز انفجارهـا و کشـتار
ً
روزانه مردم عادی نبوده است .عالوه بر این رفتار ُ
سبعانه ،با رسانههای رود مرحبا کشورهای
دنیا را به نس کشی و حخریح زیرسارتها و نابودی استقال شان حهدیـد میکننـد حـا هـی
ملتی جرآا ورود به مسائ دفاعی و امنیتـی را ـــ کـه حأمینکننـده جریـان مظـالم آنهـا در
دنیاست ــ پیدا نکند .پا از این ارعاب همگانی ،همه کشورها را وادار میکنند حا با نیـرو و
حجهیزاا نظامی رود در جنگهایی که ابرقدراها الزم میبینند ،مشارکت نمایند .حا اگر
صاحبان این حمدن ،ادعای دموکراسی و آزادی و مشارکت عمومی را مطـرح میکننـد ،بایـد
برگزاری یک رفراندوم جهانی را بپذیرند حا از این طریع ،حمامی مردم دنیا نظر رود را دربـاره
سبک زندگی غربی در عرصه «حولید قدرا» و «حولید حصمیم» بیان کنند و معین نمایند کـه
آیا میرواهند ححت نظاماا مادی به زندگی ادامه دهند یـا مایـ بـه حیـاا در یـک نظـام
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انسانی هستند .اما با حوجه به این حجم از جنایت و اسارحی که عموم مردم دنیا بـا آن درگیـر
هستند ،محا است که ابرقدرا های جهان در این رفراندوم بتواننـد آرای عمـوم را بـه رـود
جلح کنند و لذا اجازه نمیدهند پیشنهادی از این جنا در مقاب افکار عمومی جهان قـرار
گیرد.
پا حوجه به واقعیتها و حجارب عینی و آمار و اعداد و ارقام منتشره نشـان میدهـد کـه
دموکراسی و سبک زندگی غربـی در عرصـه سیاسـی ،بهسـوی اضـمحال پـی مـیرود و
شکستی قطعی انتظار آن را میکشد؛ زیرا امریکا و اسرائی بهعنوان محور حصـمیمگیریهای
سیاسی در منطقه و جهان ،همراهی وجدان عمومی بشریت را از دست دادهاند و بـه اعمـا
جنونآمیزی روی آوردهاند که هی انسانی حاضر بـه پـذیرش آنهـا نیسـت .البتـه حـا قبـ از
پیروزی انقالب اسالمی ،سکوا ربری و ححلیلی باعـث شـده بـود کـه جهـان در ظلمـت
حاص از جنایاا قدراهای بزرگ غوطهور شود اما اهتزاز این پرچم الهی ،وجدان بشریت
را بیدار کرده و با شکست سیاستورزی غربی ،جاذبه مردمساالری دینی در برابـر جهانیـان
قرار گرفته است .لذا در صورا فراهمشدن شرایط بـرای ححقیقـاا میـدانی پیرامـون میـزان
ً
مخاطبان رسانههای ایرانی در جهان ،قطعا اعداد اعجاببرانگیزی به دست رواهد آمد.

12

تبیین حاکمیت مکتب سرمایهداری بر تئوری تولید قدرت غربی
در سه سطح «توسعه ،کالن ،خرد»

 .4محدود شدن آرای عمومی در تئوری تولید قدرت غربی به سه

«اجهرا» و

واگذاری س و «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» به مکتب سرمایهداری

پا از بحث عینی و آماری پیرامون سبک زندگی غربی در امر سیاست ،بایـد بـه بحثـی
عقالنی پیرامون این مقوله پردارت .در این زمینه باید حوجه داشـت کـه نظامـاا دارای سـه
سطح «حصمیمگیری ،حصمیمسازی و اجرا» هستند و در دموکراسی غربی ،رآی مردم حنها در
سطح «اجرا» میحواند حأثیرگذار باشد 1.این در حالی است که با ارحکـاب دروغهـای بـزرگ
ادعا میشود که مردم در کشورهای دموکراحیک ،در حمامی امور جامعـه حضـور دارنـد و در
همه ابعاد آن مشارکت میکنند .در حوضیح بیشتر باید گفت کـه در سـطح «حصـمیمگیری»،
یک «جهتگیری» وجود دارد که طبع آن ،مدیریت شهوا حفظ شده و حداوم مییابد .یعنی
از حمامی مردم دنیا دعوا میشود حا برای دستیابی به زندگی مرفه دست به دست هم دهند و
در همکاری با یکدیگر ،قانون هایی در این جهت وضا کنند و آن را اجرا نمایند و متخلفـین
را به مجازاا برسانند که این امور از طریـع سـازمان ملـ انجـام میشـود .همانگونـه کـه
 .6البته نحوه مشارکت مردم در نظامهای دینی ،با حبیـین سـبک زنـدگی اسـالمی در ادامـه مباحـث روشـن
رواهد شد.
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ّ
جمهوری اسالمی بهدلی طرح شعار زندگی در ظ لوای دین ،مورد هجمههای جهانی قرار
گرفته و محکوم به زوا و نابودی دانسته میشود .بنابراین حفظ جهتگیری مادی در سـطح
«حصمیمگیری» به رآی گذاشته نمیشود و پیشنهادهایی از قبی برگزاری رفراندوم جهانی در
این زمینه ،غیرقاب پذیرش به حساب میآید.
ً
اما در «موضاگیری» سه نوع رفتار صورا میگیرد .اوال درباره حواد مختلف (ماننـد
حروریسم ،حقوق هستهای و )...به ارائـه «حعریـف» میپردازنـد و سـپا بـر همـین اسـاس
«حکلیف»هایی را معین می کنند و در نهایـت بـا إعمـا فشـار نظـامی و امنیتـی بـر حمـامی
کشورها ،آن حکالیف را «حطبیع» میدهند .پا از «جهتگیری» و «موضاگیری» نوبت بـه
«مجاهده» میرسد که در آن به حنظیم حقوق و اسناد حفاهم و حصویح قطعنامـهها در امـور
مختلف میپردازند؛ یعنی با صدور قطعنامههای مختلف ،جنگ و صلحهایی را رقم میزنند
که هزینه آن از جیح ملتها حأمین میشود اما بهجای جلح منافا عمومی ،نفا شرکتهای
بزرگ و نظام سرمایهداری را حأمین میکند.
یکی دیگر از نمونههای فرهنگ حاکم بـر «حصـمیمگیری»« ،دیپلماسـی اقتصـادی» در
حمامی کشورهای جهان است؛ یعنی همه رفتوآمدهای جهانی و بینالمللی و منطقهای حنها
ایی سود سرمایه و چپاو ملتهـا
با این هدف انجام میشود که اطالعاا الزم برای دائمافز ِ
به دست بیاید و اگر سخنی از وضا وریم آزادی و حقوق بشر در بررـی کشـورها بـه میـان

میآید ،برای فشار بر آن کشورهاست .در واقا حأکید بر «دیپلماسی اقتصادی» نشان میدهد
که در دیپلماسی و روابط رارجی ،برای آزادی ارادهها و حصمیمها دغدغهای وجـود نـدارد و
مسألهی اصلی در این عرصه ،سرمایهگذاری رارجی و حوسعه حکنولوژی و رفـاه دائمالتزایـد
است .لذا در این نوع از دیپلماسی ،ملتها َمحرم محسوب نمیشوند و حنهـا چیـزی کـه از
دیدارهای سیاسی در ربرها منعکا میشود ،ادبیاحی کلیشـهای و حکـراری اسـت کـه هـی
اثری از روابط و معـامالا انجـامشـده در آن بـه چشـم نمیرـورد و اطالعرسـانی دربـاره
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سرنوشت کشورها و ملتها محقع نمیگردد .اگر بخ هایی از ایـن موضـوعاا نیـز افشـا
شود ،بهدلی نزاعی است که بین قدراها برای کسح منافا بیشـتر درگرفتـه اسـت .ایـن در
حالی است که حمامی زوایـای زنـدگی رصوصـی هنرمنـدان و ورزشـکاران ،حوسـط همـین
رسانهها پیگیری و در مورد آنها اطالعرسانی میشود.
پا ارذ آرا و مشارکت عموم در سبک زندگی غربی ،به سطح «اجرا» منحصر میشـود و در
دو سطح دیگر که بخ عمده جریان حصمیم را حشکی میدهد ،هی اثری از مشـارکت مردمـی
وجود ندارد و آرای عمومی در «جهتگیری»« ،موضاگیری» و «مجاهد ِا» نظاماا ــ کـه سـه
ً
رکن بهوجودآورندهی سطح «حصمیمگیری» هستند ــ ابدا درالت داده نمیشود.
 .2مهندسی علمی تئوری تولید قدرت از طریق مراک آکادمیک و پایاننامههای
دانشگاهی در سه س

«توسعه ،کالن (توازن) ،خُرد (نظم)»

همانگونه که در بحث از حروری حولید ثروا و حروری حولید اطالع از سـه مقولـه «نظـم،
حعاد و حوسعه» سخن رفت ،در حروری حولید قدرا نیـز سـطح «حصـمیمگیری» معـاد بـا
«حوسعه» ،سطح «حصمیمسازی» متناظر با «حعاد » و سطح «اجرا» نشانگر «نظم»هاست.
لذا باید حوجه داشت که حولید «حعریف ،حکلیف و حطبیع» در سطح «حصـمیمگیری» حوسـط
مراکز آ کادمیک صورا میپذیرد و «ادبیاا آ کادمیک» است که مدیریت جهانی را هدایت
میکنـد .همچینـین «ادبیــاا حخصصـی» در دانشـگاهها ،امــور کـالن و بخشـی را ســامان
میبخشد و برای حعاد در همه بخ ها متناسح با حرکت در سطح حوسعه ،نسخههـای بـه
روز حهیه میکند و به این صورا ،سطح «حصمیمسـازی» را شـک میدهـد .یعنـی سـطح
«حصمیمسازی» معاد با دستگاه کارشناسی گستردهای است کـه در حمـامی ابعـاد جامعـه
جریان یافته و همه عرصهها را هماهنـگ میکنـد و حعـاد و حـوازن بـین بخ هـا را نتیجـه
میدهد .از اینرو موضوع دستگاه کارشناسی برای کنتر حعاد ها« ،مقدوراا و امکانـاا»
است؛ به این معنا که حعاد یا عدم حعاد بخ ها براساس کفایـت یـا کمبـود در «بودجـه،
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نیروی انسانی و حکنولوژی» حعیین میشود و «الگوی حخصیص» بـر ایـن اسـاس مشـخص
میگردد .در واقا حعاد و عدم حعاد به کیفیـت الگـوی حخصـیص از درون و رابطـه آن بـا
بخ های بیرونی باز میگردد و لذا مقصود از اصطالحی مانند «کار کارشناسی» ــ کـه در
هنگام حصمیمگیری برای سطوح مختلـف مطـرح میشـود ـــ مالحظـه حعـاد بخ هـای
مختلف و بررسی وضعیت بودجه و نیروی انسانی و مقدوراا مـورد نیـاز در آن چـارچوب
است .بنابراین ایجاد حناسح بین حعاد هـای بخشـی (حصمیمسـازی) بـا اسـتراحژی حوسـعه
جهانی (حصمیمگیری) از طریع معادالا علمی است کـه ایـن معـادالا در پایاننامـههای
دانشگاهی حولید میشود اما این پایاننامهها در حولید معادالا سیاسی نسبت به حفظ جهت
ملزم هستند؛ یعنی حروری حولید قدرا و آزادی و حصمیم در غرب ،حابا حروری حولید اطـالع
(دستگاه فرهنگی) است و دستگاه فرهنگی نیز از حروری حولیـد ثـروا حبعیـت میکنـد 1.در
نتیجه ،در سطح حصمیمسازی نیز پژوه های علمی و ححقیقاحی حاکم اسـت کـه نـه حنهـا
مردم در آن نقشـی ندارنـد بلکـه جهـتگیری ایـن ححقیقـاا ،متناسـح بـا حولیـد ثـروا و
حأمینکننده منافا قشر سرمایهدار و بر ضد منافا عمومی است.
 .7حاکمیت مافیای بخش خصوصی بر توزیع اختیارات در تئوری تولید قدرت

پا از موضـوع حوسـعه و حعـاد  ،پایاننامـههای دانشـگاهی «نظمهـا» در موضـوعاا
مختلف را نیز طراحی میکنند که در اینجا سطح «اجرا» برای ححقع نظمها مطرح میشود و
استخدام و اشتغا عمومی منحصر به این سطح میگردد .روشن اسـت کـه بـرای ححقـع و
اجرای نظمها ،مدیران قوی و قاطا و پیگیر و سیستمهای کنتر و نظـارا و سـایر اوصـاف
مربوطه ضرورا دارد .البته دوران مدیریت (قوه مجریه) ،موقت و زماندار است و به فرارور
قوانین و شرایط در کشورهای مختلف ،از  4حا  7سا را شام میشود و ممکن است بـرای
 .6البته حولید معادالا و بررسیهای علمی حنها به «حعاد »ها منحصر نمیشود؛ بلکه اگر «نظم»ها هم بـه
سطوح پیچیدهای برسند ،موضوع پژوه و ححقیع قرار میگیرند.
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بعضی مناصـح رـاص حـا  62سـا طـو بکشـد .امـا مـدیریت کارح هـا و حراسـتها در
شرکتها ،نه حنها مبتنی بر رآیگیری نبوده بلکه زمـاندار هـم نیسـت .در واقـا مـدیریت در
شرکتهای بزرگ همانند سلسلههای پادشاهی و بهصورا موروثی ،در یک رانـدان دسـت
ً
ُ
به دست میشود و لذا عمر برری شرکتها بعضا از  922سا هم حجاوز میکند! یعنی نـه
در شرکت ها ربری از رآی کارگران برای حعیین مـدیر اسـت و نـه در وزارارانـهها اثـری از
مشارکت کارمندان برای انتصاب وزیر و روسای اداراا به چشم میرورد.
از سوی دیگر مردم به رعایت نظمهایی مانند ضـرورا ارـذ گذرنامـه بـرای رـرو از
ً
کشور ملزم میشوند که عموم شهروندان آنها را مراعاا میکنند و این قـوانین حـدابیر ظـاهرا
مناسبی به نظر میرسند اما با ایـن حـا مشـاهده میشـود کـه حروریسـتها وارد کشـورها
میشوند یا سارقین و کالهبرداران از کشورها رار میشوند یا مـأمورین در حمـامی مرزهـا
دررواست رشوه و با میکننـد و !...گرچـه در کشـورهای عقحافتـاده ایـن دررواسـتها
ً
صریحا انجام میشود اما این با گیریها در کشورهای پیشرفته ،به شکلی پیچیده و مدرن و
الکترونیک و با هماهنگیهای قبلی صورا میپذیرد که بخشی از آمارهـای مـرحبط بـا ایـن
وضعیت ،در حا حاضر موجود است و بخ دیگر آن در آینده افشا رواهد شد .لـذا بایـد
ُ
پذیرفت که این نظمها و قوانین به این علت حعبیه شده که دستاندرکاران امور ررد و سطوح
پایین ،امکان سوء استفاده و دستیابی به درآمدهای غیرقانونی را پیدا کنند زیرا دستگاه حاکم
از یکسو به دنبا کاه هزینههاست و لذا حقوق و مزایای پایینی به این دسـته از مـدیران
ارتصاص می دهد و از سوی دیگر ،حأمین مشتهیاحی که این مـدیران نسـبت بـه آن ححریـک
میشوند ،قیمت باالیی دارد .همین شرایط است که فضا را برای ایجاد مافیا ــ که در مباحث
گذشته به روند شک گیری آن در مناصح سطح باال اشاره شـد ـــ در بدنـه و سـطوح نـاز
مدیریتی نیز فراهم میکند.
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 .1جایگ ینی «امتیازدهی و امتیازخواهی» بهجای «مسؤولیتپهذیری» ،اخهالق
حاکم بر هیئتحاکمه و اح اب در تئوری تولید قدرت

پا از ارذ رآی از مردم و حفویض ارتیاراا به هیرتحاکمه ،بایـد ایـن مسـأله بررسـی
شود که آیا آرای عمومی ،مطلع و بیقید و شرط است یا بایـد رفتـار مـدیران کنتـر شـود و
ححقع وعدههای آنان مورد نظارا قرار گیرد؟ گرچه روشن است که آرای عمـومی مقولـهای
مطلع نیست و رفتار مدیران در راستای وعدههای ارائهشده بایـد کنتـر شـود امـا در عمـ ،
چنین امری محقع نمیشـود و مسـنولیتپذیری در ایـن عرصـه وجـود نـدارد و مـدیران در
ً
صورا عدم عم به وعدهها و رسارا ناشی از آن ،غالبا مورد بازرواست و مجازاا قـرار
نمیگیرند بلکه دارای امنیت سیاسی هستند .البته کشورهای غربی ادعاهایی بر رـالف ایـن
مطلح مطرح میکنند اما حوجه به نق رسانهها و احزاب ،پرده را از فریحهای آنان در ایـن
موضوع کنار میزند .در واقا با واگذار کردن وعدهها به گذشت زمان ،ححقع یا عـدم ححقـع
وعدهها از حافظه اجتماعی پاک میشود که این امر از طریع عدم پوش رسانهها نسبت بـه
این موضوعاا و با حوجیهگری نخبگـان و کارشناسـان در ذکـر موانـا پـی رو و ...حاصـ
میگردد .بهعبارا دیگر ،رسانههای مدرن میحوانند با حکرار یک موضوع و یا سکوا مداوم
پیرامون آنها ،مقوالحی را به حافظه جامعه وارد کرده یا موضوعاحی را از حافظـه جامعـه پـاک
کنند و به این صورا ،زمینه را برای مطالبه عمومی یا افزای انتظاراا فـراهم کـرده یـا ایـن
زمینه را از بین ببرند .لذا در طو  97سا گذشته ،رسانههای امریکایی و به حبـا آنهـا سـایر
رسانههای جهانی ،جمهوری اسالمی ایران را به حمایت از حروریسم مـتهم میکننـد و ایـن
ً
ً
احهام را دائما و با زبانهای گوناگون حکرار مینمایند و حدریجا این دروغ را به باوری عمومی
در میان برری از مردم جهان حبدی کردهاند .همچنانکه با حکرار حمجید از رژیم صهیونیستی
و معرفی آن بهعنوان حنها دموکراسی راورمیانه ،این فریـح را بـر بخشـی از افکـار عمـومی
جهان ححمی نمودهاند.
این مطلح یکی از کارکردهای اساسی رسانههاست که از طریع اربـار ،نمـای فـیلم و
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مسابقاا و سرگرمیها ،مصاحبه با کارشناسان و نخبگان و  ...به سارت حافظه اجتمـاعی،
هوش اجتماعی و سنج اجتماعی مبادرا میکند و در همین راستا حالشهای قدراهای
جهانی در جهت اسالمهراسی و ایرانهراسی به برری موفقیتهـا نائـ شـده اسـت .مـردم
عادی نیز نمیحوانند درباره همه موضوعاا به ححقیـع مسـتقیم و بیواسـطه بپردازنـد بلکـه
ً
برمبنای اعتماد نسبی به رسانهها نتیجهگیری میکنند رصوصا در صورحی که همه رسانههای
جهان ،یک مطلح واحد را حکرار کنند .در نتیجه ،اساس دموکراسی بر غوغاساالری بنا شده؛
چه در هنگام انتخاباا از طریـع بمبـاران حبلیغـاحی و حـالش سازماندهیشـده بـرای ایجـاد
اجتماعاا مصنوعی و بزرگنمایی آن با حکنیکهای مختلف و چه پا از انتخاباا با ایجاد
حافظه و هوش اجتماعی یا از بـین بـردن آن از طریـع پوشـ یـا عـدم پوشـ نسـبت بـه
موضوعاا گوناگون .لذا بسیاری از وعدههای انتخاباحی به فراموشی سپرده شـده و پیگیـری
نمی شود زیرا دستگاه سیاسی در سبک زندگی غربی ،مبتنـی بـر امتیـازرواهی و امتیـازدهی
است و مسنولیتپذیری واقعی در آن وجود ندارد .از اینرو هنگامی که هر حزبی به قـدرا
برسد ،دوران ریاست و حکومت را فرصتی برای کسح منافا درازمدا میداند و همگان نیز
از این ارالق اطالع دارند و به همین دلی  ،میزان مشارکت در کشورهای غربی در بسـیاری
موارد به کمتر از 82درصد حنز پیدا میکند که حناسبی با ادعاهای آنان مبنی بر فتح قلههای
دموکراسی و مشارکت عمومی ندارد.
 .5تعری

«تفکیک قوا» بهه چگهونگی گهردش تصهمیم و خهروج آن از مهدار

عقالنیت و جهت تکامل در تئوری تولید قدرت

پا از بیان پایه حروری حولید قدرا در سبک زندگی غربـی ،بایـد بـه چگـونگی گـردش
حصــمیم در قــوای ســهگانه پردارــت .در اینبــاره بایــد حوجــه داشــت کــه حصــمیم (نظــام
حصمیمگیری ،حصمیمسازی و اجرا) از قوه مجریه به قوه مقننه و از قوه مقننه بـه قـوه قضـائیه
گردش پیدا میکند .البته در ظاهر وانمود میشود که این سه قـوه مسـتق از یکدیگرنـد و از
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طریع حفکیک قوا ،قدرا مقید شده و بر آن نظارا میشـود .بـهعبارا دیگـر سـه دسـتگاه
براساس سه وصف طراحی شده و این اوصاف باید همدیگر را پوش دهند؛ زیـرا صـاحبان
حمدن غربی مدعی استضائه از وحی و علوم الهی نیستند بلکه عق بشـری را مبنـای سـامان
امور اجتماعی میدانند و بر این اساس ،قدرا را فسادآفرین میدانند و کنتر و نظارا بر آن
از سوی دیگر ذینفوذان را ضروری میشمرند.
 .5/4تحلیل از کارکرد قوه مجریه در تئوری تولید قدرت

اما حقیقت آن است که قدرا اصلی در ارتیار قوه مجریه و رییا این قوه ،پاسدار قانون
اساسی و در جایگاه هماهنگکننده قوا قرار دارد و حمامی مقدوراا ،امکاناا ،حسـهیالا و
نیروی انسانی کشور در دست این قوه است و چشماندازها و برنامههای حوسعه و بودجههای
ساالنه حوسط دستگاه کارشناسـی دولـت طراحـی میشـود .در ایـن میـان ،احـزاب بهمثابـه
شرکت های سهامی در امـر سیاسـت هسـتند کـه در حـأمین هزینـه و سـایر شـرون رـود بـه
سرمایهداران و بخ رصوصی حکیه دارند .لذا نظم الزم برای دائمافزایی سود سـرمایه بایـد
در حمامی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رعایت شود و همانگونه که الگوی مصرف در
اقتصاد و الگوی پسند اجتماعی در فرهنگ به امری طبقاحی حبدی شـد ،الگـوی حصـمیم در
سیاست نیز یک الگوی طبقاحی رواهد بود و محرومیـت در نظـام حصـمیم جریـان رواهـد
یافت .یعنی راصیت قوه مجریه آن است که نظام حصمیماا ،طبقاحی شـده و بـه نفـا قشـر
سرمایهدار حمام رواهد شد.
 .5/2تحلیل از کارکرد قوه مقننه در تئوری تولید قدرت

البته مدیریت بر امکاناا و مقدوراا کفایت نمیکند بلکـه بـرای جلـوگیری از هـر و
مر  ،وضا قانون ضرورا پیدا میکند؛ همچنانکه ارحقای ظرفیت در رفاه و زنـدگی بهتـر،
ححو در سارتارها را می طلبد که این امر نیز نیاز به قانون را دوچندان میکند .یعنی هـم در
وجه اثباحی (حرکت براساس برنامهها) و هم در وجه سلبی (جلوگیری از هر و مر ) وضا

  466سبک زندگی

قانون ،امری اجتنابناپذیر است .اما وضا قانون نباید حوسط دولت که رود مسنولیت اجـرا
را بر عهده دارد ،انجام شود بلکه قوه مقننه باید با ارائه طرحهایی عهدهدار این مهم شود .اما
باید از نظر آماری روشن شود که در دویست سا گذشته ،قانونهـا بیشـتر براسـاس لـوایح
دولتها و غلبه آنها بر امر قانونگـذاری بـوده یـا اکثـرا طرحهـای پارلمانهـا و کارشناسـی
مجلــا ،برحــری یافتــه اســت؟ البتــه از آنجــا کــه بیشــترین حــوان کارشناســی کشــورها در
سازمانهایی مانند سازمان برنامه و بودجه متمرکز شده و ری گـذاری بـرای حرکـت کشـور
ً
عمال حوسط این سازمان انجام میشود ،روشن است که غلبه اکثر قوانین مصـوب ،برمبنـای
کارشناسی پیشنهادی دولتهاست و لذا استقال قوه مقننه در سبک زندگی مـدرن را نبایـد
چیزی بی

از یک شعار دورغین به حساب آورد .گرچه در کشورهایی که دارای دولت قـوی

هستند ،دولت از طریع حعام با احـزاب در انتخابـاا مجلـا ،کرسـیهای پارلمـان را در
ارتیار رود میگیرد اما فارغ از این واقعیت و با حوجه به حوضیحاا فوق میحوان دریافت کـه
ً
مجلا در وضا قانون بهعنوان وظیفه اصلی رود نیز عمال حابا دولت و قوه مجریه میشود.
 .5/7تحلیل از کارکرد قوه قضاییه در تئوری تولید قدرت

روشن است که وضا قانون و اجرای آن موجح نمیشـود حـا حخلفـاا از بـین بـرود یـا
ارتالفاا ریشهکن شود و لذا برای مجازاا متخلفین و رفا ارتالفاا ،قوه قضائیه نق ایفا
میکند .یعنی قوه قضائیه در سبک زندگی غربی ،به ردمهای برای قوه مجریه و قوانینی حبدی
می شود که مطلوب دولت بوده است و از رود استقاللی ندارد .در واقـا حـوبیخ و حشـویع و
ایجاد وجدان عمومی ــ که وظیفه قوه قضائیه اسـت ـــ حـو ضـوابط و مقرراحـی صـورا
میپذیرد که حوسط قوه مجریه حدوین و از طریع حوان کارشناسی باالحر و در قالح لوایحی بر
مجلا ححمی شده است.
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 .5/1ضرورت حاکمیت قوه قضائیه بر سایر قوا بهدلیل حاکمیهت «تمهایالت و وجهدان
عمومی» بر قانون و اجرا

در همینجا مناسح است به این نکته مهم حوجه شود که وجدان عمومی حنها منحصر به
جنبه سلبی آن (از قبی بررورد با حخلفـاا و جـرایم) نیسـت بلکـه بـا انجـام فعالیتهـا و
حدابیری میحواند فرهنگ مردم را ارحقا بخشد و در آن ححو ایجاد کند و با ایجاد عزم ملـی و
نخبگانی ،برای پیشرفت و حکام جامعـه بـه وجدانسـازی مبـادرا نمایـد کـه ایـن مهـم،
نشانگر جنبه اثباحی در موضوع وجدان عمومی است .این در حالی اسـت کـه ایـن وجـدان
ً
عمومی برای حرکت اجتماعی در یک مسیر معین قبال ححقع یافته است؛ حتی قب از آنکـه
فضایی برای حاکمیت و مدیریت و رآیگیری بـرای انتخـاب مـدیران ایجـاد شـود .بـهعنوان
ً
نمونه ،در انقالب اسالمی ایران و سـایر انقالبهـا ابتـدائا حمـایالا عمـومی (کـه وجـدان
عمومی یک ملت را حشکی میدهد) حو یک دعوا ،مکتح ،ایده ،هدف یا آرمـان جمـا
شده و بر یک محور ،مجتما گردیده و شـک گیری یـک جامعـه را رقـم زده اسـت؛ چـه آن
ّ
دعوا ،دعوا به آررا و زندگی در ظ لوای والیت الهی باشـد و چـه دعـوا بـه دنیـا و
والیت مادی و حالش برای زندگی مرفه باشد.
یعنی قب از بحث پیرامون «حاکمیت» و حفکیک قوا به سه قـوه ،مقولـه دیگـری محقـع
شده و ّ
حکون یافته که آن« ،جامعه» است .لذا گرچـه نظـام حصـمیمگیری و حصمیمسـازی و
اجرا به حفکیک قوا وابسته است ،اما حمایالا عمومی و وجدان عمومی در مرحله قبـ از آن
ایجاد شده و پی و بنیان جامعه را رقم زده و سپا بر این اساس بوده که یک حاکمیت شک
گرفته است .بنابراین عینیت و عقالنیت حکم میکند که قوه قضائیه بهمثابه قوه ایجاد وجدان
و حمایالا عمومی (در وجه اثباحی آن) بر قوای دیگر حاکم شود و به محـور همـاهنگی قـوا
حبدی گردد و مسیر حرکت قوه مقننه و سپا قوه مجریه را معین نماید .زیرا این قوه است که
حافظ وحدا کلمه اجتماعی بوده و موجح انسجام ملی شده و پیدای قانون نیز حنها پـا
از این مرحله محقع میشود .بهعبارا دیگر« ،قانون» نباید بهعنوان علـت پیـدای جامعـه
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حلقی شود بلکه پیدای قانون منرر از پیدای جامعه است و آنچه جامعه را پدید مـیآورد،
چیزی جز حمایالا عمومی نیست .در واقا ادراکـاحی کـه جامعـه را اعتبـاری میپندارنـد و
جع قانون را بهمثابه علت حشکی جامعـه میپندارنـد ،مربـوط بـه دوران قبـ از رنسـانا
هستند و حنها در ححلی از جواما آن دوران ،کاربردی نسبی دارند.

13

جریان اخالق مادی در تئوری تولید قدرت غربی از ابعاد

جامعهشناختی ،ساختارهای سیاسی و فرهنگ حزبی و رسانهای
 .4امتناع «حکومت مردم بر مردم» از نظر عقلی و تحققی

گرچه حروری حولید قدرا در سبک زندگی غربی ادعا میکند که با دستیابی به دموکراسی
حوانسته «حکومت مردم بر مردم» را محقع کند امـا بـا حوضـیحاا گذشـته روشـن شـد کـه
َ
«حکومت از پایین به باال» در عینیت ،قابلیت ححقـع نـدارد و آنچـه در عـالم رـار واقـا
میشود« ،حکومت از باال به پایین» است .یعنی حشکی جامعه الجرم ناشی از آن است کـه
حمایالا عمومی به مکتح و ایده و آرمان راصی حعلع میگیـرد؛ اعـم از اینکـه آن آرمـان،
دنیوی یا ارروی (الهی یا الحادی) باشد .لذا جماشدن مردم حو یک مکتح ،بـدان معنـا
نیست که مردم ،رود علت حشکی جامعـه و حکومـت باشـند بلکـه نشـاندهنده جاذبـه آن
مکتح است که حوانسته عموم را بر محور رود گردآورد.
« .2تنازع و تکالب بر سر دنیا» بهه مثابهه جامعههشناسهی حهاکم بهر فلسهفه
دموکراسی؛ موجب جریان محرومیت سیاسی

حا اگر مردم براساس سبک زندگی غربی ،حو زندگی مادی و مرفه مجتما شدند ،آیـا
حعاون و همکاری محقع میشود و صلح و آرام و امنیت و آزادی پدید میآیـد و مـردم بـه
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رشد و حکام دست پیدا میکنند؟ اگر مکتبی که علت پیدای جامعـه شـده ،یـک مکتـح
مادی باشد ،پاسخ سوا فوق منفی است؛ زیـرا پـذیرش مکتـح مـادی بـهمعنای حعلـع بـه
محدودیت است و انسانی که به محدودیت حکیه کرده ،از روف إحمام مقدوراا و امکانـاا
و ارتیاراا دچار اضطراب میشـود و بـا عقالنیـت رـود ،راههـای شـیطنتآمیزی را حـدبیر
میکند حا با حجاوز و حعدی به دیگران و ضمیمهکردن قدرا آنها به رود ،اضطراب درونیاش
را فرو بنشاند .در نتیجه این روند ،حنازع و حکالح بر سر دنیا به مبنـای جامعـه مـادی حبـدی
میشــود و اثــری از حعــاون بــاقی نخواهــد مانــد و بــه حبــا آن ،کشــمک و جنــگ و اســتکبار و
امتیازرواهی جریان رواهد یافت .لذا جنگ در سـبک زنـدگی غربـی ،یـک مقولـه اسـتراحژیک
است؛ بررالف دستگاه الهی که جنگ در آن ،یـک مقولـه حـاکتیکی اسـت .بـهعبارا دیگـر در
نظامهای آررامحور ،حذف طرف مقاب هی گاه اصالت ندارد اما اگر کسانی منافا دنیاپرستان
را به رطر بیاندازند ،اولین راه بررورد با آنان از سوی نظام مادی حذف فیزیکـی رواهـد بـود .در
واقا محدودپنداشتن مقدوراا و منابا طبیعی ،باعث میشود حا یک قشر راص بـرای حاکمیـت
ِ
رود ،همه ارادهها را به اسارا رود درآورد و آزادی مردم را از بین ببرد.
« .7غوغاساالری ،تبلیغات ح بی ،وعدههای دروغین» ،سه رکن اساسهی بهرای
انگی ش سیاسی در دموکراسی غربی

همانطور که در عرصه اقتصادی ،حنوع در کاالها موجح ایجاد انگیزش اجتماعی بـرای
حولید ثروا میشد ،انگیزش سیاسی نیز با غوغاساالری و حبلیغاا حزبی در ایام انتخابـاا
حاص میشود :با صرف هزینههای کالن برای راهاندازی اجتماعاا و میتینگها و انعکاس
آن در رسانهها ،در برابر افکار عمومی نوعی از جال و جما مادی و حزبی در برابر مردم به
نمای میگذارند و با طرح وعدههای دروغـین در ایـن اجتماعـاا نسـبت بـه موضـوعاا
مختلف و برای گروهها و اصناف گوناگون ،حوجه افکار عمومی را به رود جلح میکننـد؛ از
ح موضوعاحی چون مالیاا ،مسکن ،بهداشت ،درمان و ...حا فراهمآوردن امکانـاحی بـرای
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صنوفی چون معلمان ،پزشکان و ....همچنانکـه شـعار حمایـت از بررـی رردهفرهنگهـا
مانند بهائیت و فراماسونری و برری گروهها ماننـد همجنابـازان سـرداده میشـود حـا آرای
اصناف و اقشار و گروهها و اقوام مختلف را جلح نمایند .عالوه بر این ،حـزب و کاندیـدای
آن را به ذینفوذان و گروههای مرجا متص میکنند حـا بـا اسـتفاده از محبوبیـت عناصـری
همچون هنرمندان و ورزشکاران و ...آرای رود را افزای دهند.
« .1رسانهها ،نخبگان ،کارشناسان» ،سه رکن توجیهگر برای عدم تحقق وعهدهههای
دروغین کاندیداها و هدایتکننده حافظه اجتماعی به سمت اهداف مادی آنها

ممکن است حصور شود که اگر وعدههای احزاب و کاندیداها دروغ و رالف واقا باشد،
حقیقت امر در طو زمان آشکار رواهد شد و این مطلح باعـث میشـود حـا سیاسـتمداران
مرحکح چنین دروغهایی نشوند اما باید حوجه داشت که رسانهها بـا کنتـر افکـار عمـومی،
برری امور از جمله وعدههای انتخاباحی را از حافظه اجتمـاعی پـاک میکننـد و شـعارها و
انتخاباحی حامیان مالی رود را به حاشیه میبرند و اذهان عمـومی را بـه مقـوالا
وعدههای
ِ
دیگری منحرف می نماینـد .سـپا نخبگـان و کارشناسـان پـا بـه میـدان ححلیـ و بررسـی

میگذارند و با استفاده از اعتبار رود و ذکر مشـکالا و موانـا ،بـه حوجیـهگری بـرای عـدم
ححقع وعدهها میپردازند .از سوی دیگـر ،مسـائ اساسـی کشـور حنهـا در زمـان حبلیغـاا
انتخاباحی و طی یک مدا بسیار کوحاه ،در برابر مردم مطرح میشود و به این صورا ،قدرا
قضاوا از آنها سلح میگردد که این بهمعنای ایجاد «می وهلـهای» در دموکراسـی غربـی
است .زیرا ح مسائ اساسی و سرنوشتساز منوط به آن است که همواره در مرکز حوجهاا
باشد و مورد عنایت عموم قرار گیرد .لذا مقام معظم رهبری نیز حأکید داشـتند کـه منـاظراا
انتخاباحی نباید منحصر به ایام حبلیغاا باشد بلکه باید در طو ک دوره چهارساله حداوم پیدا
کند حا حقیقت مطلـح بـرای مـردم آشـکار شـود کـه ایـن حکایـت از ارـالق و منطـع در
مکتح اسالم است.
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 .5اخالق مادی حاکم بر اح اب و تبهدیل آنهها بهه شهرکت سههامی سیاسهی،
تعیینکننده نحوه توزیع مناصب و موجب قربانی شدن منافع مهردم در تئهوری
تولید قدرت غربی

پا از ارذ آرا در این روند ،قدرا (چه در قوه مجریه و چـه در قـوه مقننـه) بـه احـزاب
منتق می شود .در کشورهایی که احزاب قوی وجود دارند ،هر دو قوه به دست حزب حـاکم
میافتد و در کشورهایی کـه فاقـد احـزاب قـوی هسـتند ،مـوجی از حنـازع و ائـتالف و رد و
بــد کردن امتیــازاا بــه راه میافتــد حــا ســهم اح ـزاب مختلــف در حرکیــح کابینــه و ســایر
مســنولیتها مشــخص شــود .در نتیجــه ،مجلاهــا در ســبک زنــدگی غربــی حــابا
ری گذاریهایی رواهند شد که حوسط قوه مجریـه و دسـتگاه کارشناسـی سـازمان برنامـه و
بودجه طراحی شده و جایگاه پارلمانها به امضاکننده قوانینی حنز مییابد که مطلوب دولت
بوده است .همه اینها در حالی است کـه گـردش حصـمیماا در پشـت پـرده نیـز از حنـازع
احـزاب و امتیـازرواهی آنــان حـأثیر میپــذیرد .لـذا آرای مـردم و نماینــدگان آنهـا در مراکــز
حصمیمگیری ،در این فضا مورد ررید و فروش واقا میشود حا در راستای اهدافی قرار گیـرد
ً
که در چشماندازها و برنامههای حوسعه ذکر شده و عمـدحا مـادی و اقتصـادی اسـت .یعنـی
همانطور که علیرغم حعیین نیازهای کشـور براسـاس جمعیـت در مراحـ اولیـه آمـاری و
برنامهریزی ،روند دستیابی به رشد حولید نارالص ملی ( )GNPو قواعد حولید و حوزیا ثروا
باعث می شود که در نهایت ،بسیاری از شهروندان حوانایی استفاده از امکانـاا پدیدآمـده را
نداشته باشند ،در بخ سیاسی نیز آرای مردم برای إعما حاکمیت در ارتیار احـزاب قـرار
میگیرد اما احزاب بهعنوان شرکتهای سهامی در امر سیاست ،حوجهی به منافا و مطالباا
مردم ندارند بلکه با احکا به آرای کسحشده به مـانور قـدرا در برابـر رقبـا میپردازنـد و بـا
چانهزنی و بدهبستان در بازیهای سیاسی ،اراده عموم در حصمیمگیریها و حصمیمسـازیها
و روند اجرا حذف میشود.
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« .6حق وتو» ،شاخ

جریان استبداد در عرصه سیاست جهانی برمبنای تئوری

تولید قدرت غربی

عالوه بر این ،در حصمیمگیریهای جهانی و بینالمللی ــ کـه بـر حصـمیمهای کشـورها
حاکم است ــ نیز حقی به نام حع وحو برای قدرحمندان حعبیه شده کـه اراده عمـوم ملتهـا و
کشورها را سلح می کند و ارتصاصی به شورای امنیت سازمان مل ندارد بلکه در نهادهای
مختلف حعمیم یافته است .در واقا حع وحو از نظام استبدادی در دوران قبـ از رنسـانا بـه
ار رسیده و طبع آن نباید متعرض زورمندان شد و با آنان مخالفت کرد؛ همانگونه کـه در
گذشته وقتی پادشاهان به انواع حجاوز و فسع و فجور دست میزدند ،ایـن امـر بـرای عمـوم
رعایا عادی جلوه میکرد و مردم به کاخنشینی و زنبـارگی و شـرب مسـکراا و ...بـهعنوان
الزمه مقام سلطنت باور داشتند .امروز نیز این باور در مهد حمدن مـدرن جریـان یافتـه و بـه
پذیرش عموم رسیده است؛ گرچه قیام حضرا امام رمینی باعـث شـده حـا ایـن رذایـ بـه
حدریج در مقاب جهانیان افشا شود.
« .3رسانهها ،خبرگ اریها ،دستگاههای نظارتی» ،اسیر نظام سرمایهداری

البته در نظام سرمایهداری و دموکراسیهای مقید به این مکتح ،ادعا میشـود کـه بـرای
جلوگیری از مفاسد پی گفته و ححقع نظارا مـردم بـر حکومـت ،از قـدرا قـوه مقننـه 1و
رسانهها و مطبوعاا و ربرگزاریها بـرای نظـارا اسـتفاده میشـود .امـا پیرامـون نظـارا
عمومی و کنتر هیرتحاکمه و پاسخگو کردن آنان به مردم از طریـع رسـانهها و مطبوعـاا
باید حوجه داشت که راهاندازی رسانههای مدرن و اداره آنها (از چاپ یک مجلـه حـا حأسـیا
یک شبکه ربری جهانی) بـه سـخت افزارهـا و نرمافزارهـای پیچیـدهای احتیـا دارد و لـذا
 .6در مباحث گذشته (گفتار دوازدهم) ،روند به استخدام درآمدن قوه مقننـه در جهـت اهـداف قـوه مجریـه
حبیین شده و روشن گردید که استقال مجالا و پارلمانها از دولتها در سبک زنـدگی غربـی ،دروغ و
فریبی بی نیست.
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نیازمند هزینههای سنگین است و روشن است که حأمین این هزینههای سنگین حنها از طریع
ثروحمندان و شرکتهای بزرگ میسر میشود .از اینرو ،رسـانهها در چنگـا سـرمایهداران،
نفوذان جواما گرفتار شدهاند و نه حنها نمیحوانند اطالعرسانی را بر محور منافا
مدیران و ذی
ِ
عمومی انجام دهند و به نظارا مردمی کمک کنند بلکه براساس اهدافی عم مینمایند که

در حروری حولید ثروا و حروری حولید اطالع و پسند اجتماعی معین شده است.
 .8شبکه اح اب در کشورها ،اسیر استراتژی توسعه در س

جهانی

نکته دیگر پیرامون احزاب آن است که احزاب حوسط عناصر برجسـته و شـجاعی شـک
می گیرند که برای رسیدن به قدرا ،حاضر به ریسک و هماوردی و رقابت با دیگران هستند،
اما احزاب اگر با سرعتی که حوسط کارح ها و حراستها حعیین شده و در برنامههای حوسـعه و
استراحژیهای جهانی برای افزای سطح رفـاه انعکـاس یافتـه ،همـراه نشـوند و حصـمیماا
حکومتی و استراحژی کشور را ــ که در دبیررانه احزاب حدوین میشود ــ در همـاهنگی بـا نظـام
جهانی قرار ندهند ،ورشکست شده و از دور رقابت سیاسـی حـذف میشـوند .بـهعبارا دیگـر
اص ورشکستگی (بهمعنای حذف شرکتهایی که با سرعت حکنولوژی هماهنگ نشدهاند) فقط
به عرصه اقتصادی و حولید ثروا منحصر نیست بلکه بهعنوان رکن سبک زندگی غربی ،در حروری
حولید قدرا و حروری حولید اطالع نیز جریان دارد و احزاب را نیز در بر میگیرد.
 .4اسارت و محرومیت سیاسی ملتها در تمامی ابعاد ،رهآورد مهندسی پیچیده
تئوری تولید قدرت غربی

از سوی دیگر آرای عمومی در این سبک زنـدگی ،دچـار همـان سرنوشـتی میشـود کـه
ثرواهای عمومی و پااندازهای مردم به آن دچار شدند؛ یعنی امروزه کسی پو رود را در
رانه نگهداری نمیکند بلکه مردم و شـرکتها و دولتهـا امـوا رـود را در بانکهـا قـرار
میدهند اما نسبت به پاانداز رود در بانکها ارتیاری ندارند و فاقد هـر گونـه سـهمی در
سود حاص از گردش پو در شبکه بانکی هسـتند و ثـروا عمـومی از طریـع شـرکتها و
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بانکها و برنامههای حوسعه در مسیر راصی قرار میگیرد که نه حنها مردم مشارکتی در حعیین
ً
آن ندارند و از چگونگی آن ــ که بعضا به حورم و کاه ارزش دارایی آنان منجر میشود ـــ
بیربرند بلکه در این مسیر راص ،سرمایه حروریزه شده و به یک موجود زنده حبدی میشود
که بر حمامی شرون حیاا اجتماعی حکومت میکند .از اینرو در بخـ

سیاسـی نیـز سـه

سطح حصمیمگیری و حصمیمسازی و اجرا و نق احزاب در این سـطوح ،محیطـی را بـرای
عموم شهروندان ایجاد میکند که ملزم به زندگی در آن هستند و اراده آنان نسبت به ایجـاد و
حداوم آن محیط ،اثر و نفوذی ندارد.
بهعنوان نمونه ،هر سا در زمان کنکور دفترچهای منتشر میشود که با حعیین ظرفیتها و
شرایط قبولی ،چارچوب پذیرش در دانشگاهها را بهصورا الکترونیک معین میکند و در پی
آن ،حعداد زیادی از شرکتکنندگان در آزمـون بـهدلی کمبـود حتـی کمتـر از یـک نمـره ،از
ححصیالا عالیه در دانشگاههای برحر باز میمانند .این در حالی است که با رصوصیشدن
آموزش و پـرورش و آمـوزش عـالی ،قشـر ثروحمنـد میحواننـد در صـورا عـدم قبـولی در
باکیفیـت رـارجی
دانشگاههای دارلی ،با پردارت ارقام کالن به ححصی در دانشـگاههای
ِ

بپردازند .البته انتشار این دفترچه منحصر به موضـوع ححصـی در دانشـگاهها نیسـت بلکـه

حمامی امور و نیازهای اجتماعی ،دارای قوانین و آییننامهها و ضوابط متعددی هستند کـه در
ارحباط با حصمیماا کالن و در همـاهنگی بـا اسـتراحژی حوسـعه جهـانی حـدوین شـده و در
دفترچههای راصی منتشر شدهاند؛ از قوانین وارداا و صادراا کاالها حا میزان مجاز حم
بار در چمدانهای اشخاص حقیقی و حقـوقی در حرمینا هـای هـوایی و زمینـی و دریـایی.
حتی قوانین و فرهنگ حرافیک به نحوی حنظیم میشود که متناسح با سرعت حوسـعه باشـد و
زمینه را برای حم ونق آسان و سریا در شبکههای جادهای فراهم کند و اال کاالها با شتاب
الزم جابهجا نمیشوند و بازاریابیها به درستی محقع نمیگردند و گردش اقتصادی با موانا
جدی روبرو میشود .یا ممکن است شخصی به راهاندازی یک کسح و کـار کوچـک بـرای
گذران زندگی قانا باشد اما طبع ضوابط بانکی دارای اعتبار کـافی شـنارته نشـود و بـهدلی
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ناحوانی در ارذ حسهیالا ،قدرا فعالیت اقتصادی را از دست بدهد .یا در حمامی سازمانها
و حشکیالا ،هر اقدامی منوط به کنتر وضعیت بودجه و نیروی انسانی حوسط معاونتهای
ً
1
طرح و برنامه است و اال آن اقدام اساسا در دستور کار رئیا سازمان قرار نخواهد گرفت.
بنابراین نظمهای مختلفی در همه ابعاد زندگی وجود دارند و با حـد و مرزهـایی کـه بـه
وجود میآورند ،حمامی افراد را در محدودهها و طبقهبندیهای راصـی قـرار میدهنـد و حـا
ُ
رصوصیحرین مسائ ماننـد ازدوا حعمـیم پیـدا میکننـد و حصـمیماا رـرد در نظامـاا
اجتماعی در هماهنگی با سطح حوسعه و حعاد  ،میزان آزادی و دایره نفوذ حصمیم انسانها را
مقید مینمایند .یعنی جزئیحرین آییننامهها به قوانین مصوب مرحبط است و قوانین مصـوب
در ارحباط با مواد و حبصرههایی هستند که در برنامههای پنجساله ذکر شدهاند و این برنامـهها
با چشماندازهای بلندمدا هماهنگی دارند و همه ایـن مقولـهها پیکـرهی یـک مجموعـهی
واحد را حشکی میدهند که منتجه آن ،منافا عموم و رشد ارادههای مردم نیست بلکه روابط
اجتماعی و حوزیا ارتیاراا با سرعتی در مقیاس لیزر به گردش در میآید و انسان در حمـدن
موجود با سرعتی در همین مقیاس ،به اسارا آییننامهها و مقـرراا و ضـوابط در میآیـد و
آزادی رود را در برابر مد های حوسعه و برنامههای پنجساله از دست میدهد و حنهـا هنگـام
شرکت در انتخاباا برای گزین از میان کاندیداهای موجود آزاد است و بـهدلی وابسـتگی
رسانه ها به بخ رصوصی ،حتی امکان نظارا بر رفتار منتخبان از او سلح میگـردد و بـا
بیرحمی از سوی سیاستمدارانی مواجه میشود که به آنهـا رآی داده اسـت .همـانطور کـه
ً
هی کا صرفا با سپردهگذاری در بانکها نمیحواند در سیاسـتگذاریهای بانـک مرکـزی
مشارکت کند و حضوری در حعیین معادلهی نشـر اسـکناس داشـته باشـد و حتـی بـر نحـوه
استفاده بانک از پاانداز رود نظارا نماید؛ یعنی هی نرمافزاری برای مشارکت عمـوم در
 .6این روند حا آنجا ادامه مییابد که در دوران رژیم پهلوی ،اهالی شهرهای مـذهبی ماننـد قـم بـرای آنکـه
فضایی برای فعالیت در محیط علمی یا اداری پیدا کنند ،مجبور بودند رود را بـهعنوان اهـالی شـهرهای
دیگر مانند حهران معرفی نمایند.

نقد و نقض سبک زندگی غربی433 

این عرصهها حعریف نمیشود.
 .40تئوری تولید قدرت غربی ،اسیر آیین دنیاپرستی و اخالق مادی

پا باید حوجه داشت کـه در حرـوری حولیـد قـدرا و حوزیـا ارتیـاراا ،هـر منصـبی از
رئیاجمهور حا کارمند جزء دارای شرح وظایف مشخصـی اسـت و ایـن شـرح وظـایف از
الگوهای راصی حبعیت میکند که این الگوها ُبریده و منفک از سایر ابعاد جامعه نیست .در
واقا الگوهای حولید و حوزیا قدرا ،حابعی از الگوهای پسـند اجتمـاعی اسـت و الگوهـای
پسند اجتماعی نیز از الگوی درآمد و الگوی حولید ثروا در اقتصـاد حبعیـت میکنـد و لـذا
حعیین شرح وظایف در دستگاه سیاسـی (حصـمیمگیری و حصمیمسـازی و اجـرا) در جهـت
ححقع اهدافی است که در حروری حولید ثروا و با عناوینی مانند زندگی بهتـر و رفـاه بیشـتر
معین شده است .لذا آییننامهها و ضوابط اجرایی نیز در نهادهایی حولید و حوزیا میشـوند و
هنگامی که مردم به آنها عم کنند ،مصرف میشوند و در نتیجه ،آرمانهای مادی زمانی در
زندگی عموم جریان مییابد که این آییننامهها حوسط عموم شهروندان مراعاا شود.
این در حالی است که همه انسانها باید احساس کنند که با عبور از هر مرحله زنـدگی،
آزادحر از گذشته شدهاند و قدرا حصمیم بیشتری به دست آوردهاند و در نتیجه قدرا حصمیم
رود ،به میزان باالحری از رشد دست یافتهاند اما آیا ححقیقاا میدانی و حجارب عینی پیرامون
وضعیت عموم مردان و زنان در حمدن غربی ،وجود چنین جریـانی را حأییـد میکنـد؟! رونـد
صعودی آمارهای افسردگی و رودکشی در جهان چـه واقعیتـی را نشـان میدهـد؟! افـزای
کسانی که در انتخاباا کشورهای پیشرفته شرکت نمیکنند چه معنایی دارد؟! آیا با این سبک
زندگی ،مردم جهان اسیرحر شدهاند یا آزادحر؟! آیا دموکراسی میحواند در عم به یک مکتـح
مقید نشود؟! آن مکتح چه بر سر حضور عموم و آرای مردم و مشـارکت آنـان در انتخابـاا
میآورد؟! آیا دلخوشی از برگزاری انتخاباا و شرکت در آن ،همانند دلخوشی کسـی نیسـت
که از دستبرد نزدن بانک به سپردهاش روشحا است و حوجه ندارد که هی ارتیاری نسـبت
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به نحوه استفاده بانک از ثروا شخصیاش ندارد؟! البته روشن است عناصر شـرور ـــ کـه
طبع مباحث مطرحشده در حروری حولید اطالع و الگوی گـزین ـــ از طریـع جنایتهـای
مافیایی یا ژستهای حکنوکراحیک به سطوح باالیی از قدرا و ثروا میرسند ،درصد بسیار
معدودی از جواما را حشکی میدهند اما مـردم عـادی همگـی در حـا نارضـایتی بـه سـر
میبرند و مجبورند در برابر قوانین و آییننامههای مختلف و محدودیتهای ناشی از آن سـر
رم کنند و علیرغم شعارهایی که حوسط دولتها مبنی بر حأمین نیازهای حمام مردم سر داده
میشود ،از بسـیاری امکانـاا محـروم بماننـد و بـا قرارگـرفتن در برابـر حوجیهـاحی از قبیـ
«ریریهنبودن دولتها ،ضرورا دوری از گداپروری ،لزوم حالش و کـار بـرای زنـدگی بهتـر
و »...ناچار به سکوا شوند .در واقا جامعه انسانی ،یک جامعه فطری و جبری و مبتنی بـر
کن و واکن طبیعی و قهری نیست بلکه ظلم و عد در حمـامی ابعـاد آن (نظـم ،حعـاد ،
حوسعه) فرض دارد و رخ میدهد.
 .44اشاره به نمونههای عینی توسعه اختیارات قشر سهرمایهدار از طریهق نظهام
«قوانین ،برنامهها و چشماندازها»

ُ
ً
ضمنا باید حوجه داشت که گرچه زنجیره برنامههای کالن حوسـعه حـا آییننامـههای رـرد

اجرایی ،محدودیتهای زیادی برای حصمیم مردم ایجاد میکنند ،اما قوانین حنها وجه سـلبی
ندارند بلکه دارای ُبعد اثباحی نیز هستند و فضاها و محیطها و شرایطی را برای ححقع رشد و
انجام برری فعالیتها حسـهی میکننـد .هماننـد ضـوابط و حمرینهـای راصـی کـه بـرای
ورزشکاران حرفهای حعیین میشود اما موجح افـزای

قـدرا جسـمی و ارحقـای عملکـرد

ورزشی آنان میشود .حتی صحیح آن است که قوانین سلبی باید به حبا قوانین اثبـاحی وضـا
شوند و قوانین اثباحی هستند که شاکله قوانین سلبی را معین میکنند؛ یعنی حعیین راه رشـد و
حکام است که معین میکند چه اموری مانا حکامـ هسـتند و بایـد برطـرف شـوند .حـا
درباره وجه اثباحی قوانین در سبک زندگی غربی نیز باید ایـن پرسـ را مطـرح کـرد کـه آیـا
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جهت گیری این قوانین به چه سمتی است؟! چه افراد و اقشاری از این شرایط و حسـهیالا و
فرصتها ــ که با حکیه بر مالیاا و ثروا عمومی فراهم شده است ـــ بیشـترین اسـتفاده را
میبرند؟! عمـوم مـردم یـا قشـر سـرمایهدار؟! شـهروندان عـادی یـا اعضـا مافیـا و عناصـر
حکنوکراا؟! آیا این روند همانند وضعیت کسی نیست که پـولی بـرای رریـد احومبیـ و یـا
مسافرا ساالنه ندارد اما در برابر او از احوبانهای مدرن و با کیفیتی صحبت شود که دولـت
برای شهروندان احدا کرده است؟! چه فایده و منفعتی از این دستگاه ،برای چنین شخصی
قاب حصور است؟! آیا آمارهای موجود از میزان دارایی ثروحمندان و میزان دارایی سـایر مـردم
جهان ،به روشنی نشان نمیدهد که این سبک از حوزیا ارتیـاراا و حعیـین وظـایف ،منـافا
مردم را حأمین نمیکند؟!

14

ابعاد ضد انسانی در هندسه مدیریت (استخدام و اشتغال) در
سبک زندگی غربی

 .4تعری

هندسه مدیریت و اوصاف آن؛ تحت عنوان استخدام و اشتغال در علم

مدیریت مادی

عالوه بر «ارذ آرای عمومی» در سبک زندگی غربی« ،اسـتخدام و اشـتغا » و «کنتـر
رفتار اجتماعی» نیز در حصمیمگیری مردم و میزان نفوذ اراده آنهـا حـأثیر دارد و اگـر در دوران
قب از رنسانا ،به اسارادرآوردن مردم بهصورا استاحیک محقع میشد ،پا از رنسـانا
و از طریع سه محور فوق ،شهروندان با سرعت لیزر به اسارا نظام سرمایهداری در میآیند.
لذا پا از بررسی کیفیت ارذ آرا و حاکمیت احزاب بایـد بـه بحـث از وضـعیت اسـتخدام
مردم در این نظام پردارت .یعنی عالوه بر کنکاش پیرامون وضعیت آزادی در سطح ارذ آرا،
(چه در انتخاب رئیا جمهور و نمایندگان مجلا ،چه در حعیین سرنوشت کشور از طریـع
رفراندوم و همهپرسی و چه در مدیریت شرکتها و )...باید مالحظه کـرد کـه رعایـت آزادی
انسانها در سطح استخدام و اشتغا و جذب نیـروی انسـانی حوسـط نظامـاا حـاکم چـه
وضعیتی دارد؟ این بحث رار از مباحث جامعهشنارتی و علـوم سیاسـی اسـت بلکـه بـه
مباحث علم مدیریت و بهرهوری و راندمان و استانداردهای بینالمللی در این حوزه مربـوط

نقد و نقض سبک زندگی غربی484 

میشود و در آن با «نظـم»هـا و «حعـاد »هـای راصـی ،کارمنـدان (اشـتغا در اداراا) و
کارگران (اشتغا در شرکتها و بخ رصوصی) به کار گرفته میشوند .حفاوا این مطلـح
با ارذ آرا ،در آن است که هویت انسانها وابسته به شغ آنهاست و سیسا از عمر آنها در
اداره یا کاررانه یا شرکت صرف میشود .حا آیا اشتغا در این مدا طـوالنی ،حـأثیری در
رشد انسان و افزای

ظرفیت انسانی او دارد یا انسـانیت و حکامـ آن در آیـین سـرمایهداری

موضوعیتی ندارد و به نفا حولید ثروا و رفاه دائمالتزاید مصادره میشود؟ برای پاسخ به این
سوا باید به مفهوم «سازمان» و حشکیالا و شبکههای کاری دقت کرد و شنارت صحیحی
از شیوه مهندسی سازمان و نحوه طراحی و حشکی آن بـه دسـت آورد حـا بتـوان بـه قضـاوا
درباره وضعیت جریان حصمیم افـراد شـاغ در آن و ارحقـای ظرفیـت آنـان و بالمرـل رشـد
انسانیت در میان آنها پردارت.
 .4/4ابعاد ضد انسانی در نحوه طراحی و مهندسی «سازمان و تشکیالت» در علم مدیریت

آنچه در سازمان و سازماندهی موضوعیت دارد ،حقسیماا کار و «سرعت ،دقت ،حأثیر»
در انجام آن است .بهعنوان نمونه برای حولید انبوه در کاررانه ،مدیریت و برنامه و طراحی بـه
نحوی انجام میشود که نظم رفتاری کارگران و کارمندان و میـزان سـواد و مهـارا و حجربـه
آنان با رشد حکنولوژی حناسح پیدا کند .از اینرو الگوی جذب نیرو به شکلی است که وقتی
کارگران وارد یک کاررانه میشوند و در یک فرآیند قرار میگیرنـد ،بتواننـد نظـم هـر کـار و
نسبت آن با کارهای دیگر را به نحوی انجام دهند که روزانه ،میزان معینی از محصو حولیـد
شود .از سوی دیگر ،موضوع کار وزرا و وزارارانهها در دولتها بـر محصـوالحی از قبیـ
مسکن ،برق ،آب ،نفت ،حم ونق  ،ارحباطاا و سایر زیرسارتهای دنیایی مبتنی شـده و
حتی وزارا رارجه گرچه بر محصو راصی متمرکـز نیسـت امـا دیپلماسـی اقتصـادی را
پیگیری میکند و به پشتیبانی از حولید ثروا میپردازد .همچنانکه حقسـیماا حشـکیالا و
معاونتها در یک کاررانهی احومبی سازی براساس سیستمهای رودرو طراحـی میشـود و
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معاونت طرح و برنامه در سطح دوم ،به امکاناا و ابزار و نیروی انسانی برای نظم در حولیـد
میپردازد .پا مدیریت و سازمان و حقسیم کار در سبک زندگی مدرن ،بـه محوریـت حولیـد
(رروجی کاررانه) حعریف میشود و حمامی حقسیماا در دولتها و وزارارانـهها
«کاال»
ِ
به محوریت محصو باز میگردد.
ً
در نتیجه این روند ،عمال به کارمند و کارگر القا میشود که باید با حقسیماا شیء و کاال
هماهنگ شود و نظم و فشاری که باید متحم شود حا قادر بر انجام هشت ساعت کار باشد،
ً
حابا رصوصیاا کاال و قواعـد مـاده اسـت .مـثال بـهدلی سـختی آهـن ،در یـک کاررانـه
ذوب آهن باید فشارهای زیادی به آهن آورده شود حا قابلیت حبدی به وضـعیت مـورد نظـر را
پیدا کند؛ در حالی که برای استحصا نمک از یک معدن ،چنـان فشـارهایی ضـرورا پیـدا
نمیکند .این بدان معناست که روابـط و رصوصـیاا درونـی کـاال ـــ کـه در ححقیقـاا و
آزمای های علمی به دست آمده ــ رود را به سـازمان مـدیریت و حقسـیماا کـار ححمیـ
میکنند و در سازمان و حقسیماا کار نیـز اوامـر و نـواهی و شـرح وظـایف و آییننامـههای
اجرایی را معین مینمایند و به این صورا ،فرماندهی و فرمان َبری از مراحح بـاال حـا پـایین
سازمان جریان می یابد و لذا انسان نیز به حابعی از رصوصیاا و روابط کاال حبدی میشود.
یعنی سبک زندگی غربی در طراحی سازمان و جریان فرمـان از مـافوق بـه مـادون ،رعایـت
نظمهای الزم برای حولید کاال را بر رعایت حا نیروی انسانی حاکم میکنـد و انسـان را بـه
حبا قواعد حولید کاال قرار میدهد و او باید حسلیم نظمهایی شود و در قواعدی منحـ گـردد
محوریت سختافزارها طراحی کرده اسـت .حتـی سـاعت کـار و
که علم مدیریت براساس
ِ

اماا حولید کاال معـین میکنـد و حخلـف از
زمان ورود و ررو کارگر و سایر جزئیاا را الز ِ

آنها به هی وجه پذیرفته نمیشود زیرا حجم کاالیی که در پایان هر روز باید حولید شده باشد،
ایجاب میکند که به هر صورحیّ ،
کمیت و کیفیت مخصوصی از کار باید انجام شود.
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 .4/2ارزیابی غیرانسانی از راندمان نیروی انسانی از طریق ایجاد نظمهای سازمانی و تشکیالتی

اما آیا این روند چه نسبتی با انسانی ِت انسان دارد؟! آیا برآورد ماهیانه یا سـاالنهای وجـود

دارد که نیروی کـار در کاررانـه ،شـرکت ،اداره ،وزارارانـهها و  ...چـه وضـعیتی از نظـر
انسانیت پیدا کردهاند و به چه رشد روحی دست یافتهاند؟! فارغ از نگاه دینی و حتی برمبنای
مشتهیاا نیروی انسانی شاغ در ایـن مراکـز ،جریـان
ارالق مادی آیا محاسبه میشود که
ِ

بیشتری پیدا کرده و بهرهمندی آنها از مواهح مادی ارحقا پیدا کرده است؟! در حمدنی که ادعا

می کند برای رفاه انسان پدید آمده ،آیا نباید ارزیابی شود که کارگران و کارمندان با اشتغا در
این سازمانها از دنیا لذا و بهرهی بیشتری میبرند یا ریر؟! روشن است کـه ارزیابیهـای
سازمانی بر این مبنا انجام نمیشود بلکه آنچه مهم است ،انجام کار در ساعت مشخص و با
کیفیت معین است و ارزیابی راندمان براساس بهینه کاال صـورا میگیـرد و سـپا کـاالی
ً
حولیدی باید سهمی از بازار را بـه رـود ارتصـاص دهـد و سـود حاصـ از آن مجـددا وارد
سیستم شود و این روند ادامه پیدا کند .اما اهتمامی نسبت به اینکه در این میان چه بـر سـر
نیروی انسانی آمده ،وجود ندارد .این در حالی است که حتی برمبنای حمـدن مـادی ـــ کـه
ادعای دفاع از انسان و انسانیت میکند ــ اولین حقسیم در سازمانها و صف و ستاد بایـد از
سنخ انسانی و از قبی «معاونت سیاسی ،معاونت فرهنگی و معاونت اقتصادی» باشد حـا از
انسانی افراد بررسی شـود و وضـا روحـی آنهـا رصـد گـردد کـه
این طریع ،حساسیتهای
ِ

فشارهای ناشی از کار به آنان ضربهای وارد نکرده باشد .زیرا انسان هماننـد چـوب و سـنگ

نیست بلکه در ساعاا غیرکاری ،با دیگر انسانها ارحباط میگیرد و باید ارزیابی کرد که سایر
ارحباطاا او چه وضعی برای او رقم زده و چه انعکاسی در سرعت و دقت و حـأثیر در کـار او
داشته و با چه حالی وارد مح کار و از آن رار میشود و چه موانا و مشکالحی رـار از
مح کار برای کارکرد مناسح او وجود داشته است.
عدم حوجه به این واقعیت ،بهمعنای به رسمیتنشنارتن انسان بهعنوان یک موجود مختار
و حاکمکردن جبر سازمانی بر اوست که این حوهم در مباحث مدیریتی و روانشناسی غربـی
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مورد حصریح قرار میگیرد اما این پرس را بیپاسخ میگذارد که اگر انسان موجود مجبور و
غیرمختار است ،پا چرا از ابتدای حاریخ حا امروز هی گاه دستگاههای قضایی و و زنـدانها
و مجازااها و حنبیهها حعطی نشده است؟! آیا این بدان معنـا نیسـت کـه هـی کا جامعـه
انسانی را همانند جامعه حیوانی نمیانگارد و رفتار ارتیاری انسانها را براساس امور جبـری
ً
و قهری و کن و واکن طبیعی ححلی نمیکند؟! آیا نظاماا مادی عمال به حعریف روب و
بد و جرم و حخلف ــ و لو بهصورا مـادی ـــ نپردارتهانـد و بـا مـرحکبین آنچـه آن را جـرم
ِ
محسوب میکردهاند ،بررورد نکردهاند؟! چرا هنگام بررورد با جرایمـی ماننـد قتـ ـــ کـه
بیشتر حوسط باندهای مافیایی که الزمهی قهری حمدن مدرن هستند ،انجام میشود ــ با حکیه
به شرایط جبری و مسائ ژنتیک ،از حذف مجازاا اعدام سخن به میآید ،امـا در صـورا
حخلف از نظم حولید کاال در کاررانـهها و شـرکتها و حتـی حخلفـاا کوچـک ،هی گونـه
حخفیف و بخششی وجود ندارد؟!
البته این بدان معنا نیست که وضعیت روحی و فکری و جسمی شاغلین در حمدن غربـی
مورد ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه این ارزیابی ،یک ارزیابی انسانی نیست و حوبیخ و حشـویع
سازمانی و مدیریتی براساس آن انجام نمیشود .بلکه ارزیابی سازمانها از نیـروی انسـانی،
متناسح با حولید کاال و نظم الزم برای آن اسـت و در بسـیاری از مـوارد ،بـه ارـرا نیـروی
انسانی بهدلی عدم حناسح آن با رشد حکنولوژی مبادرا میشود یا با حوبیخهـا و حشـویعها
محیطی شک میگیرد که اشخاص مجبور شـوند از ابتـدای سـاعت کـاری حـا پایـان آن بـا
باالحرین حمرکز و حمامی قوای رود ،بدون رطا به همه آییننامهها و ضوابط عمـ کنـد .ایـن
روند معنایی ندارد جز آن که انسانیت موضوع بحث علم مدیریت نیست بلکه انسان بهعنوان
یک موجود مختار به سجده بر دنیا وادار گردد .لذا فارغ از نحـوه مـدیریت ،اصـ طراحـی
سازمان و هندسه پیریزی حشکیالا در سبک زنـدگی غربـی ،مـادی و غیرانسـانی اسـت و
شرح وظایف و آییننامهها و فرآیند نظمها همگی به نفا حولید کاال شـک میگیـرد و حولیـد
کاال ،به ثروا بیشتر برای قشر سرمایهدار منتهی میشود .ایـن مطلـح از طریـع ححقیقـاا
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میدانی پیرامون اثر کار و شغ بر وضعیت روحی و فکری انسانها و میزان رضایتمندی آنان
در مدا اشتغا قاب اثباا است.
در واقا بررـورد سـبک زنـدگی غربـی در مقولـه مـدیریت و حشـکیالا و حقسـیم کـار
سازمانی ،بشر را دچار شنیاحرین نوع اسارا کرده و یادآور رفتار حکومت فراعنه با کارگرانی
است که در هنگام بیگاری برای سارت اهرام و قصرها از فرط رستگی به زمین میافتادند و
به زور شالق دوباره به ادامه کار مجبور میشدند .البته شالقهایی که امـروزه بـه کـار بـرده
میشود ،درنظرگرفتن محرومیتهایی برای کارمند و کارگری است که کـارکرد او مطـابع بـا
راندمانی که کاال به آن حکم میکند ،نبوده است .چنین نیروهایی در بخ رصوصـی ،بـه
راحتی اررا میشوند اما در بخ

دولتی و اداراا ،سختگیریهای شدید و متعـددی در

پذیرش و گزین و ابتدای فعالیت افراد انجام میشود حا از کاه

راندمان پی گیری کننـد

اما اگر علیرغم این پی گیری ،راندمان کاری برری افـراد بـه سـطح مطلـوب نرسـد ،ایـن
عناصر به مناطع محروم و بدآبوهوا حبعید میشوند .حتی در حشکیالا نظـامی ،چنـان بـه
حغییر مکان ردمت نیروها مبادرا میشود که استقرار و زندگی متداو از آنان سلح گردد و
به پذیرش هر فرمانی عادا کنند و به فکر حخلف نیفتند .در بخ پژوه نیز همین ارالق
ً
برای مدیریت بر محققین بهکار گرفته میشـود و دانشـمندی کـه قـبال ایـدههای ححقیقـاحی
مناسبی برای حولید کاالی جدید مطرح میکرده اما اکنون به هر دلیلی موفـع بـه حولیـد علـم
برای سارت کاالی جدید نشده ،حوسط شرکت سفارشدهنده از پروژه کنار گذاشته میشود؛
بدون آنکه با حوجه به کارآمدیهای قبلی او ،مشکالا فعلی او بررسی شده و برای رفـا آن
اقدامی شود.
 .2اسارت دائمالت اید انسان در سبک زندگی غربی؛ متناسب با رفاه دائم الت اید

ممکن است حصور شود که باالرره موضوع هر کاررانهای حولید کاالسـت و لـذا در هـر
صورا نمیحوان از حکومت رصوصیاا کاال بر انسان و مقیدکردن او به نظمهای ناشـی از
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حولید کاال جلوگیری کرد اما پرس اساسی آن است که حولید کاال باید بستری بـرای جریـان
رشد انسانها باشد یا زمینهای برای «اسارا» آنها؟! یعنی صحیح است که یک کارگر با ماده
و فرآوری آن درگیر است اما باید روشن شود که کارکردن باعث ارحقای مداوم روح و ظرفیت
انسانی کارگران میشود یا ریر؟! 1البته هنگامی که مدیریت به سه سـطح «حوسـعه ،کـالن و
ِ
ُ
ُ
ررد» حقسیم شود ،میحوان پذیرفت که در مدیریت «ررد» رصوصیاا کاال بر فرد ححمیـ
ً
شود که نوعا در این سطح ،مدیریت بهعهده افراد است اما چنین ححمیلی در مدیریت سطح
«حوسعه» و «کـالن» و وزارارانـهها و حشـکیالا اداری یـا صـنایا مـادر و اسـتراحژیک و
ُ
حکنولوژی برحر ،امری غیرانسانی است .در سبک زندگی غربی ،نظم کاال در سطح رـرد بـر
انسان حاکم می شود اما پا از آن ،حخصیص بودجه و آموزش نیروی انسـانی و سـایر امـور
نرمافزاری در سطح کالن و حوسعه نیز بر همین اساس صورا میپذیرد و در این فرآیندها به
کنتر وضعیت روحی کارمندان و کارگران و رشد آن حوجهی نمیشود .البته هنگامی که یک
ماده در آزمایشگاه مورد حجزیه و ححلی و آزمای قرار میگیرد و در این میان ،برای حرکیـح
با سایر عناصر دچار مشک میشود ،آزمایشـگاهها بـرای بهینـه آن و ححقـع مطلوبیتهـای
مورد نظر حالش میکنند و با بررسیهای علمی ،علت عدم مقاومت برای رسـیدن بـه آلیـاژ
مورد نظر را معین مینمایند و با اضافهکردن حرکیباا راص و آزمای های پیچیده ،به دنبـا
ح مشک هستند .چنین برروردی بـا مـاده و کـاال انجـام میشـود حـا بهینـه آن از طریـع
حرکیحهای جدید حداوم یابد اما پیرامون رشد روحی انسان در جریـان کـار سـازمانی ،علـم
 .6در قدم بعد و از منظر دینی ،آیا اشتغا او در سازمان زمینـه را بـرای رشـد او در عبـادا و حقـرب فـراهم
میکند یا ریر؟! همانطور که نیاز انسان به روابط عاطفیجنسی یک امر فطری است اما این نیـاز نبایـد
منجر به یک رابطه حیوانی شود بلکه جنا مخالف باید بهمثابه ظرفی برای محبت و رحمت الهی حلقی
گردد .یعنی بحث فوق از منظر رویکرد انسانی مطرح شده و اال در رویکرد دینی ،هی مکتبی جز مکتح
انبیا ،انسان را عزیز نمیشمارد و هی نظام مردمی محقع نمیشود مگر اینکـه از دسـتگاه الهـی نشـأا
گرفته باشد.
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مدیریت سکوا ارتیار کرده است! این در حالی است که انسانی که وارد یک حشـکیالا و
سازمان شده ،همانند ماده ممکن است به دالی مختلـف ماننـد عوامـ ژنتیـک یـا عوامـ
محیطی ،حوانایی مقاومت را از دست بدهد و قادر به رعایت نظمهای ناشـی از حولیـد کـاال
نباشد .آیا نباید چنین مطلبی را بررسی کرد و حداق همانند کاال ،با ارزیابی و طرح راهکار
جدید ،وضعیت روحی و انسانی او را بهینه نمود؟!
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جمعبندی :سبک زندگی غربی؛ موجب شکلگیری آیین

دنیاپرستی و سجده بر آثار ماده (بتپرستی مدرن) از طریق
تئوری تولید «ثروت ،اطالع ،قدرت» مادی

 .4سبک زندگی غربی؛ موجب شکل گیری آیین دنیاپرستی (بتپرستی مهدرن)
از طریق تئوری تولید «ثروت ،اطالع ،قدرتِ» مادی

حا باید به جمابندی از مباحثی که در نقد سبک زندگی غربـی در سـه عرصـه حرـوری
حولید ثروا ،حروری حولید اطالع و حروری حولید قدرا مطرح شد ،پردارـت حـا زمینـه بـرای
ادامه بحث ــ که در آن ،نحوه بررورد حضرا امام رمینی و مقام معظم رهبـری بـا سـبک
زندگی غربی ،در نظام جمهوری اسالمی بررسی رواهد شد ــ فراهم شود.
 .4/4تئوری هشدن سرمایه (ربا ،تولید ،تجارت) در تئوری تولید ثروت غربی ،از طریهق
«شرکت ،بانک ،برنامههای توسعه»

در حروری حولید ثروا« ،حمرکز ثروا جهانی در شـبکه بـانکی و درآمـدزایی از سـرعت
گردش پو » ربا را در شک مدرن به وجود میآورد و «حمرکز حکنیک و احوماسیون برای حولید
انبوه و سودآوری حکنولوژی برحر» برراسته از صرفهجویی در مقیاس حولید است و با کرامت
انسانی حعارض دارد« .حمرکز در حجارا با ایجاد دفاحر نمایندگی» و از بینبردن رقابت واقعی
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و مکانیزم عرضه و حقاضا ،قیمت کاالها را از طریع انحصاراا حعیین میکنـد .حاصـ سـه
محور فوق یعنی «ربا ،حولید ،حجارا» ــ که ِهـرم ثرواافزایـی در سـبک زنـدگی غربـی را

حشکی میدهد ــ آن است که «سرمایه» حروریزه شده و از طریع «شرکت ،بانک ،برنامههای
حوسعه» به یک ارگانیزم و موجود زنده حبدی میگردد که براساس سرعت حکنولوژی ،حمـامی
نهادهایی را که سرعت رود را با استراحژی جهانی هماهنگ نکنند ،همانند سلو های مرده و
فرسوده بدن حذف میکند و اموا آنها را در شبکه بانکی به کسانی منتقـ مینمایـد کـه بـا
سرعت حکنولوژی هماهنگ هستند .لذا اصـ ورشکسـتگی ،ضدانسـانیحرین روابـط را در
حروری حولید ثـروا بـه نمـای میگـذارد؛ گرچـه از طریـع شـعارهای دروغـین و ادبیـاا
فریبندهای همچون رقابت آزاد ،اقتصاد جهانی ،حقسـیم کـار بینالمللـی و ...بـر کشـورها و
ملتها ححمی شود.
 .4/2تئوری ه شدن پسند اجتماعی (تحمیل اسارت ،جهل ،محرومیت) در تئوری تولید
اطالع غربی ،از طریق کنترل «هوش ،حافظه و هنر اجتماعی»

در حروری حولید اطالع نیز همانند حروری حولید ثـروا ،سـه نـوع «حمرکـز» جریـان پیـدا
میکند و این حمرکز از طریع ایجاد «سازمان حاکمیت» ،به اسارا ارادههای انسانی سرعت
ُ
سرسامآوری میبخشد« .6 :حمرکز در ارحقای مقیاس شهوا برای بانـدهای مافیـایی (رلـع
افسارگسیختگی) و حکنوکرااها (حظاهر به قانونمندی)» که بر ضد بشریت اسـت و موجـح
محرومیت برای آحاد مردم و اصناف مختلف میشـود و آنـان را بـه بردگـانی بـرای مکتـح
سرمایهداری حبدی میکند .در واقا ارضـای شـهواا در حمـدن غربـی ،مخصـوص اقشـار
ثروحمند است و حنها حفالههای لذاا و شهواا آنان ،با رلع ححقیر و استکبار به مردم عرضه
میشود؛ عالوه بر آنکه جمعیت زیادی قادر به مصرف هی کاالیی نیستند و بهدلی فاصـله
شدید بین نیاز و ارضا ،حا پایان عمر با محرومیت دست و پنجه نرم میکنند .البته حفاوا این
اجتماعی دوران پی از رنسانا آن است که در گذشـته ورود فقـرا بـه کـاخ
حمدن با روابط
ِ
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پادشاهان ممنوع بود اما امروزه فقـرا بـرای یکبـار میحواننـد وارد مجلـ حرین امـاکن ماننـد
رستورانهای گردان شما شهر شـوند امـا حـا چنـدین مـاه بـه پردارـت قسـط و یـا جبـران
هزینههای ناشی از این گستاری مشغو رواهند بود.
 .9محور بعدی« ،حمرکز در ارحقای مقیاس روابـط اجتمـاعی بـرای ذینفـوذان و رانـت
ربری و بهرهمندیهای گوناگون برای این قشر در نظام سرمایهداری از طریع ححمیـ جهـ
حوسط رسانهها» است و رسانهها موجح میشوند حا افکار عمومی کنتـر شـده و حافظـه و
هوش و هنر اجتماعی به سمت اهداف قطحهـای حوسـعه منحـرف گـردد .در واقـا روابـط
اجتماعی مدرن ،زبانهای مختلفی برای شهواا پدید میآورد و بـا قـانونی کـردن حجـاوز و
ُ
حعدی به حقوق دیگران ،حمامی شهروندان را به این رلع رذیله مبتال میکند.
« .9حمرکز در ارحقای مقیاس سواد اجتماعی برای ثروحمندان و طبقاحیشـدن آن در نظـام
مدارک و ایجاد بستر برای حصاحح مناصح اجتماعی» که به پدید آمدن زبان اجتماعی برای
زندگی طبقاحی منجر میشود.
پذیرش سبک
ِ

این سه محور در حروری حولید اطالع باعث میشود حا می و نفرا انسانها حروریزه شود

و کسانی که دارای شهواا باالحر و شقاوا بیشتری باشند ،به راحتی در این نظام ارحقـا پیـدا
کنند و پسند اجتماعی مادی حو ارالق رذیله ساماندهی شود.
 .4/7تئوری هشدن ظلم و تجاوز (استکبار ،خیانت ،فریب) تئوری تولید قدرت مادی ،از
طریق «اخالق غوغاساالری ،تح ب و بیگاری»

حروری حولید قدرا مادی در سطح جامعهشناسی ،دستیابی به رفـاه دائمالتزایـد را دنبـا
میکند و لذا «حنازع و حکالح بر سر دنیا» ،جایگزین «حعاون و همکاری اجتماعی» میشود
و جنگ جای صلح و اسارا جای آزادی را میگیـرد .بنـابراین در محـور او « ،جلـح رآی
حزبی سـرمایهداری جهـانی»
مردم و ایجاد می وهلهای از طریع غوغاساالری در نظام حک ِ

واقا میشود و نظام استکبار با ررید و فـروش رآی مـردم و پایمـا کردن منـافا عمـومی از
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طریع ارالق امتیازرواهی و امتیازدهی در شبکه حزبی ،شـرافت را از بـین میبـرد .محـور
دوم« ،ایجاد حمرکز اطالعرسانی و هدایت افکار عمومی به سمت کنتر حافظهی اجتماعی
نسبت به وعدههای انتخاباحی» است و در ضمن آن ،عدم ححقع وعـدهها حوسـط نخبگـان و
کارشناسان حوجیه میشود .عالوه بر این ،در طو زمان مشـخص میشـود کـه راهح هـای
ارائهشده در انتخاباا برای ح مشـکالا مـردم غلـط بـوده و لـذا «فـرار از حرـوری»هـا و
راهح های ارائهشده در فرهنگ غربی بهعنوان یک اص حبدی شده است .در محـور سـوم،
حمرکز قدرا (بیتالما  ،حسهیالا ،منابا طبیعی و نیروی انسانی) در قوه مجریه و هدایت
آنها از طریع طراحی برنامههای حوسعه پایدار در سازمان برنامه و بودجه ،موجح میشود حـا
قوه مقننه و قوه قضائیه به ردمتگزاران قوه مجریه در سیر بهسوی اهدافی حبدی شوند که در
مکتح جهانی سرمایهداری معین شده است .لذا در نهایت ،هر سه قوه نهادی ردماحی برای
حوسعه صنعت و بخ رصوصی رواهند بود .از سوی دیگر «حمرکز حصـمیماا در شـبکه
حوزیا ارتیاراا و حشکیالا سازمانی اداراا و شرکتها و نهادها» کاال ــ و نه انسان ـــ را
مبنایی برای حقسیم کار قرار میدهد و نتیجهای جز آن ندارد که جریان اشتغا و رـدمت بـه
بیگاری مدرن حبدی شده و به نفا سود سرمایه حروریزه شود.
 .2جریان اخالق رذیله در سه تئوری تولیهد «قهدرت ،اطهالع ،ثهروتِ» غربهی
بهمعنای اقامه کفر و کلمه باطل

اقتصادی پی گفته در سـه محـور ذیـ قابـ جمابنـدی
محورهای سیاسی ،فرهنگی و
ِ
است :الف) اسارا آرا و سلح آزادی در حروری حولید قدرا به نفا مبنای استکبار حزبی با
ظاهرسازی منافا عمومی و اقتدار ملی و ...ب) حروریزهشدن پسند ،روابط و زبان اجتمـاعی
در حروری حولید اطالع به نفا جامعه مافیایی و حکنوکراا با مستمسـک قـراردادن همگرایـی
مردم ،اصناف ،اقوام و ) ...حروریزهشدن سود سرمایه و دائمافزایـی آن از طریـع «شـرکت،
بانک ،برنامههای حوسعه» و ایجاد محرومیت از طریع فاصله بین نیاز و ارضا .حاصـ ایـن
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سه محور نیز در این عنوان رالصه میشود« :پیچیدهشدن رابطه دائمی بین انسان و طبیعـت
و حخصیص انسان به طبیعت در نتیجه این رابطه» .به همین دلی است که در سبک زنـدگی
غربی ،سختافزارها محوریت دارند و نرمافزارها حابعی از سختافزارها هستند که معنی این
روند« ،سجده بر قوانین ماده و آثار آن» است .یعنی قبـ از بعثـت نبیاکـرم و در جاهلیـت
اولی ،مردم به سجده در برابر سنگ و چوب و ماه و رورشید و( ...حجسـد عینـی طبیعـت و
ماده) وادار می شدند اما امروزه و در سبک زندگی غربی ،از طریع حروریزهکردن رابطه مـادی
بین انسان و طبیعت ،مردم جهان به سجده بر «آثار ماده» واداشته شدهاند.
لذا از مباحثی که پیرامون سبک زندگی غربی در سه عرصه حروری حولید ثـروا ،حرـوری
حولید اطالع و حروری حولید قدرا مطرح شد 97 ،محور قاب اسـتخرا اسـت کـه همگـی
نشاندهنده جریان ارالق رذیله در حمامی ابعاد حمدن موجود است 1.در حروری حولید ثروا،
وصف «حرص ،حسد ،حجاوز (محرومیت)»« ،اسراف ،حفارر ،استکبار»« ،حکاثر ،ربـا،
3
ِ
روض در دنیا» استخرا میشود ،در حروری حولید اطالع 3 ،وصف «حردید ،حیلهّ ،
حجزم»،
ِ
«رشونت ،هیجان ،سکا» و «لهو و لعح ،پرروری ،اسـتهزا» قابـ اسـتنباط اسـت و در
وصف «ریانت ،اسـارا ،ضـاللت»« ،رفـت ،ذلـت ،شـرارا» و
حروری حولید قدرا3 ،
ِ

«دروغ ،فریح ،مجادله» جریان مییابد .در نتیجه ایـن سلسـله مباحـث ،حفسـیر و حـأویلی
نخبگانی از حعبیر حضرا امام (ره) به «بتپرستی مدرن» یا بیان مقام معظم رهبری پیرامون
وضعیت دنیای بشری به «جاهلیت مدرن» به دست رواهد آمد.

2

 .6البته حمامی جنود جه که حعداد آن بر حسح روایاا به  78وصف میرسد ،در این سبک زندگی جاری
درونی سارتارهای غربی پردارته شود کـه بـه محـ
است اما برای حبیین همه آنها باید به ححلی فضای
ِ
رود موکو میشود.
 .9حمامی نکاا مطرحشده در این سلسله مباحث برای نقد و نقض سبک زندگی غربی ،از طریع پـژوه
کتابخانهای در منابا غربی قاب دستیابی است و بهصورا آشـکار یـا پنهـان ذکـر شـده و اسـتخرا آن،
دقتهای علمی را طلح میکند .یعنی همانگونه که در عرصه سیاسی و به حعبیر مقام معظم رهبـری ،از
«دستک مخملی و دست چدنی» استفاده میکنند ،در عرصه علمی نیز همین واقعیت جریان دارد و بـا
ضدانسانی حعاریف و معادالا آنان را هویدا کرد.
کنار زدن ظواهر ،میحوان باطن رشونتبار و
ِ

16

جهتگیری الهی امام خمینی در رهبری قیام و تأسیس نظام
اسالمی و مدیریت آن و تأثیرات آن بر سبک زندگی جامعه
انقالبی ایران

پا از نقد و بررسی سبک زندگی غربی ،حا باید به ححلی نحوه بررورد حضرا امام
و مقام معظم رهبری با سبک زندگی غربی در نظام جمهوری اسـالمی پردارـت حـا روشـن
شود که امروزه جامعه شیعه و نظام جمهوری اسالمی در مقابله با مکتح سـرمایهداری چـه
قلههایی را فتح کرده و چه داراییهایی را به دسـت آورده اسـت .همچنـین حرکـت بهسـوی
سبک زندگ ی اسالمی در آینده نیز در دو سطح بحث رواهد شد؛ یکی در سطح آرمانی کـه
مربوط به ظهور حضرا ولیعصر(عج) است و یکی در وضا گذار که به هندسـه وظـایف
نواب عام حضرا ولیعصر(عج) قب از ظهور ایشان ارحباط دارد و طی آن به مباحثی اشاره
رواهد شد که حولید آنها برای ادامه راه انقالب اسالمی و جلوگیری از اضمحال آن در نظام
جهانی ضروری است.
 .4ضرورت شخصیتشناسی پیرامون پرچمدار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره)

حرکتهای سیاسـی حضـرا امـام رمینـی قدسسـره از جـوانی آغـاز شـده و در دوره
مرجعیت حضرا آیتالله بروجردی (ره) شک گرفته و سپا قیـام  68رـرداد  49را پدیـد
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آورده و از سا  6949حا سا  6987حداوم یافته و به پیروزی انقالب منجر شده و پا از آن،
حا سا  6915مدیریت نظام را به پی برده است .اما ححلی دقیع از ایـن حجربـه عینـی ،بـه
ً
ححقیقاا کتابخانهای و بررسیهای آماری نیاز دارد کـه فعـال از مقـدوراا مرکـز پژوهشـی
«حسینیه اندیشه» رار است .لذا به ناچار باید بحث درباره قیام حضـرا امـام را از سـا
 6945آغاز کرد زیرا ایشان در آن سا و در رال درس رار فقـه رـود ـــ کـه در کتـاب
حکومت اسالمی انعکاس یافته ــ به جمابندی آ کادمیک از ادبیاا حوزه پیرامون حکومت
میپردازند .البته مبنای جامعهشناسی در آن مبحث به ادبیاا قب از رنسانا باز میگردد که
بر قانونمحوری استوار شده و لذا موضوع حکومت ،جلـوگیری از هـر و مـر و برقـراری
«نظم» از طریع جع قوانین اعتباری است 1.اما با حوجه به حوضـیحاحی کـه در ایـن سلسـله
مباحث گذشت ،حوجهی به سطح «حعاد » و سطح «حوسعه» در آن نشده است .نتیجـه ایـن
مبنا در این مطلح انعکاس مییابد که حضرا امام در امر حکومت ،بـر قـوه مقننـه حمرکـز
میکنند و حأکید دارند که حع حشریا ،مختص به ردای متعا است و لـذا قـوه مقننـه حـع
حشریا ندارد بلکه میحواند برای ححقع احکام فقهی در زندگی مردم به برنامـهریزی مبـادرا
کند .البته حضرا امام در این بحث نظری ،همزمان استبداد و جمهوریت را نفی میکنند.

2

 .6این مبنا و ابعاد آن ،حوسط آقای منتظری در کتاب «دراساا فی والیهالفقیه» به روبی حشریح شده است.
 « .9فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همـین اسـت :در اینکـه
نمایندگان مردم ،یا شاه ،در این گونه رژیمها به قانونگذاری میپردازند؛ در صـورحی کـه قـدرا مقننـه و
ارتیار حشریا در اسالم به رداوند متعا ارتصاص یافته است .شارع مقدس اسالم یگانه قـدرا مقننـه
است .هی کا حع قانونگذاری ندارد؛ و هی قانونی جز حکم شارع را نمیحوان به مورد اجرا گذاشت.
به همین سبح ،در حکومت اسالمی به جـای مجلـا قانونگـذاری ،کـه یکـی از سـه دسـته حکومـت
کنندگان را حشکی میدهد ،مجلا برنامهریزی وجود دارد کـه بـرای وزارحخانـههـای مختلـف در پرحـو
احکام اسالم برنامه حرحیح میدهد؛ و با این برنامهها کیفیت انجام ردماا عمومی را در سراسـر کشـور
حعیین میکند ».کتاب حکومت اسالمی (والیت فقیه)؛ امام رمینی.6945 ،
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 .2الهیبودن حرکت حضرت امام خمینی(ره) در رهبری قیام و تأسیس نظام و مدیریت آن

اما آنچه در وضعیت میدانی و صحنه عملی واقا شد ،مواجهه با دو رویکرد حخصصی و
علمی در امر قیام (نبرد مسلحانه و مبارزاا پارلمانتاریستی) بود که حضرا امام به هی یک
از آنها حن نداد بلکه قیام الهی رود را براساس فرهنگ انبیا سامان داد و به پیروزی رسید و در
امر مدیریت ،با دو سبک زندگی غربی و شرقی مواجه بـود امـا نظـام جمهـوری اسـالمی را
براساس رویکرد «نه شرقی نه غربی» به جهانیان معرفی کرد.
در واقا مبنای دعوا حضرا امام برای حشکی جامعه و حکومت ،اسـالم بـود و آنچـه
مردم از دعوا حضرا امام درک کردند ،حکومت ححت والیت دین بود؛ گرچه همراه با آن،
مظالم شاه و مظالم استکبار نیز حوسط امـام بـه چـال کشـیده میشـد .یعنـی مـردم ایـران
پذیرفتند حکومتی به پا شود که به «دنیا» دعوا نمیکرد و به دنبا زندگی ححت لوای دیـن
بود؛ بررالف حکومتهای پا از رنسانا که مقولـهای حجربهشـده و جهـانی بـه حسـاب
میآمد و عقالنیت متناسح با آن نیز حولید شده بود و به دنیا و زندگی مرفه دعوا میکرد و با
حعیین ضوابط دستیابی به زندگی مادی ،متخلفین را مجازاا مینمـود .لـذا ملـت ایـران بـه
حبعیت از حضرا امام (ره) به پاراست و رژیم پهلوی را ساقط کرد و به این صورا ،جامعه
نوینی پدید آمد که حمایالا عمومی در آن از حو سلطنت پهلوی جدا شد و بـر محوریـت
دعوا حضرا امام به اسالم و آرراگرایی شک گرفت.
 .2/4اخالق حمیده به عنوان مبنای خط امام در «قیام ،تشکیل نظام و مهدیریت آن» و
درگیری آن با اخالق رذیلهی جاری در سبک زندگی غربی و شرقی

در همینجا باید حوجه داشت که حکومتهای دینی ،وابسته و متقوم به والیت حاریخی و
حکوینی ردای متعا و جریان اراده و علم ر بـوبی هسـتند و روشـن اسـت کـه اراده الهـی،
نامحدود و علم ربوبی ،رطاناپذیر اسـت .در نتیجـه ،حکـومتی کـه حوسـط حضـرا امـام
حشکی شد ،به اراده نامحدود الهی متص گردید و به همین دلی  ،رهبر و ملت و اصـناف و
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اقشار مختلف در جاذبهای از آرام و طمأنینه و استقرار قرار گرفتند و از اضطراب و حجـاوز
دور شدند که این بهمعنای جریان حوحید در عم است .زیرا افراد و ملتهـایی کـه بـه امـر
نامحدود (قدرا و علم مطلقه الهی) متص شوند ،نسبت بـه إحمـام مقـدوراا و امکانـاا
رود دچار روف و اضطراب نمیشوند و برای ضمیمهکردن قدرا دیگران به رود ،بـه فکـر
حجاوز به حقوق آنها نمیافتند .از اینرو ،مبنای قیام حضرا امام و جامعه دینـی نمیحوانـد
حنازع و حکالح بر سر دنیا را بپذیرد بلکه برمبنای حعلع به ردای متعا  ،همدلی و همفکری و
همکاری جریان مییابد و جنگ و رشونت به یـک امـر حـاکتیکی و غیراسـتراحژیک حبـدی
میشود؛ بررالف مبنای سبک زندگی غربـی کـه نحـوه جریـان ارـالق رذیلـه در آن ،طـی
مباحث گذشته روشن شد .همچنین در حکومتهای دینی ،صلح و آزادی و برادری محقـع
میشود زیرا آزادی واقعی منوط به احصا به اراده نامحدود ردای متعا است اما کسی که به
امر محدود حعلع دارد ،به همان اندازه محدود شده و اسیر آن رواهد شد .با حوضیحاا فوق
روشن شد که عدالت و صلح و آزادی حنها در دستگاه انبیا ححقع مییابد و طرح این شعارها
حوسط نظاماا مادی ،دروغ و فریبی بی نیست.
پا مبنای انقالب حضرا امام (ره) و حشکی نظام جمهوری اسالمی به ارالق حمیده
باز می گردد چون احصا به مشیت ردای متعا نـه حنهـا باعـث حجـاوز بـه حقـوق دیگـران
نخواهد شد بلکـه حکیـه بـه قـدرا و علـم و فضـ الهـی موجـح میشـود حـا انسـانها و
قدرا حولید شـده را بـرای رـود حفـظ نکننـد بلکـه آن را بـه
حکومتها ،ثروا و اطالع و
ِ

دیگران نیز ببخشند و اه فداکاری و ایثار و ردمتگزاری به عموم شوند .البته این رفتار ناشی

از مبنای الهی در حشکی جامعه و حکومت است و اال مبنای انسـانی در حشـکی جامعـه و
حکومت ،منجر به ایثار و فداکاری نمیشود بلکه بهدنبا دستیابی همگان به زندگی روب و
مرفه است که این آرمان در سبک زندگی غربی با محرومکردن مردم به نفـا سـود سـرمایه و
قشری راص لگدما شده است .یعنی حضرا امام از ابتدا برای ححقع حکومت دینی قیام
ً
کرد و حشکی حکومتی که دائما رفاه مادی و مشتهیاا نفسانی را ارحقا دهد ،دنبا نمیکـرد
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بلکه همانند سایر نظامهای دینی ،ردمتگزاری به ملت و فداکاری و ایثـار بـرای بهرهمنـدی
عموم را به اص موضوعه در نظام اسالمی حبدی نمود.
 .7تغییر «توزین موضوعات اداره کشور» در مدیریت حضرت امام خمینی
« .7/4استکبارستی ی ،دفاع از محرومان و مستضعفین ،وحدت با جهان اسهالم ،آزادی
قد

شری  ،و نفی نژادپرستی» محور سیاست خارجی

بهعنوان نمونه گرچه سیاست رارجی در حرـوری قـدرا غربـی ،اقتصـادمحور اسـت و
بخ اعظم ارحباطـاا دیپلماحیـک بـا هـدف انتقـا سـرمایه و حکنولـوژی و کـاال و سـایر
معامالا الزم برای ارحقای رفاه انجام میشود و همزمان با سکوا در برابر مظـالم جهـانی
حوسط قطحهای حوسعه ،امنیت این روند حـأمین میگـردد؛ امـا حضـرا امـام در سیاسـت
رارجی به استکبارستیزی و نفی مظالم جـاری در سـطح جهـان موضـوعیت بخشـید و بـا
افشای مصادیع عینی ظلم ابرقدراها ،پـرچم ایـن شـعار انسـانی را بـه دسـت گرفـت؛ از
بررورد با مظالم امریکا و شوروی و قـدراهای اروپـایی حـا حملـه بـه جنایتهـای رژیـم
صهی ونیستی و رژیم نژادپرست افریقای جنوبی و حأکید بـر آزادی قـدس و کشـور فلسـطین.
همچنین امام رمینی بهصورا مستقیم ،ایاالا متحده امریکا را در موضوع اسـترداد شـاه و
ضرورا محاکمه او در ایران به چال کشید .در همین راستا ،ارحباط با حمامی مستضعفین و
مبـارزین و آزادیرواهـان جهـان در دسـتور کـار قـرار گرفـت و ایـران بـه مرکـز رفتوآمــد
جنب های آزادیرواه حبدی شد 1.این در حالی است کـه در سیاسـتورزی مـدرن ،همـه
حصمیماا و مواضا مورد ررید و فروش قرار میگیرد و لذا عقحنشینی از هـر یـک از ایـن
ً
مواضا میحوانست ظاهرا و در وهله ،میلیونها دالر پو برای کشور به ارمغان بیاورد و امیـد
ً
به زندگی و رفاه و حکنولوژی را در ایران ارحقا بخشد اما حضرا امام ابدا و حتـی بـرای یـک
ً
 .6این امور پی از پیروزی انقالب رصوصا در پاریا و با فراهمشـدن زمینـه ارحبـاط امـام بـا رسـانههای
جهانی مطرح شد و پا از انقالب مورد عم قرار گرفت.
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دینی قیام دست بکشد و کوحاه بیاید.
لحظه حاضر نشد از شعار و آرمان ِ
ً
اما قب از آنکه حفصیال به چگونگی جریان این مبنا در مدیریت کشـور و بررـورد آن بـا
حروری قدرا غربی پردارته شود ،مناسح است گزارشی مصداقی و ّ
کمی از سایر رفتارهای
حضرا امام در عرصه سیاست رارجی ارائه شود:
حمایت از حسخیر النه جاسوسی امریکا در کشور ،بررورد با رژیم مصر پـا از انعقـاد
پیمان کمحدیوید ،1بررورد با رژیم لیبی بهدلی ربای امام موسی صدر 2،کمک بـه مـردم
 .6امام رمینی (« :)85/6/8اینجانح بی از پانزده سا است که رطر اسرائی غاصح را گوشزد کـردهام و
به َدو و مل عرب این حقیقت را اعالم نمودهام .اکنون با طرح استعماری صلح مصـر و اسـرائی  ،ایـن
رطر بیشتر و نزدیکحر و جدیحر شده است .ساداا با قبـو ایـن صـلح ،وابسـتگی رـود را بـه دولـت
استعمارگر امریکا آشکارحر نمود .از دوست شاه سابع ایران بی از این نمیحوان انتظار داشت .ایران رود
را همگام با برادران مسلمان کشورهای عربی دانسته و رود را در حصمیمگیریهای آنـان شـریک میدانـد.
ایران صلح ساداا و اسرائی را ریانت به اسالم و مسلمین و برادران عرب میداند و موضاهای سیاسـی
کشورهای مخالف این پیمان را حأیید میکند» .امام رمینـی (« :)85/9/62جنـاب آقـای دکتـر ابـراهیم
یزدی ،وزیر امور رارجه؛ با در نظر گرفتن پیمان رائنانـه مصـر و اسـرائی و اطاعـت بیچـون و چـرای
دولت مصر از امریکا و صهیونیسم ،دولت موقت جمهوری اسالمی ایران قطا روابط دیپلماحیک رـود را
با دولت مصر بنماید».
 .9بررورد امام رمینی در دیدار با جلـود ،عبدالسـالم (معـاون معمـر قـذافی) و سـه عضـو دیگـر هیـأا
نمایندگی لیبی (« :)87/69/7ما نگران سرنوشت امـام موسـی صـدر هسـتیم و میرـواهیم بـه محـض
بازگشت به لیبی به سرهنگ قذافی بگویید هر چه زودحر در مورد سرنوشت امام موسـی صـدر رسـیدگی
کند[ .در پاسخ حقاضای هیأا لیبیایی که امام اجازه دهند سرهنگ قذافی برای عـرض حبریـک بـه ایـران
ً
بیاید]:من فعال به قم میروم و این دیدار را به زمان دیگری موکو کنید» .امام رمینی در دیدار با اعضای
هیرت اعزامی از لیبی( ....« :)85/9/4قضیهای که برای ما و علمای ایران و سایر اقشـار بـه طـور معمـا
درآمده است این فاجعه آقای صدر [امام موسی صدر] است .من و علمای ایران برای این فاجعـه بسـیار
متأثر هستیم و این برای ما یک معمایی است که این معما ح نمیشود اال به دست دولت لیبی .ما ایـن
ً
معما را میرواهیم که برادر ما «معمر» و دولت ح کنند و ناراحتیهای ما را به احمام برسانند .من کرارا
َ
ً
به وسایطی این معنا را حذکر دادم لکن اآلن نیز اکیدا حذکر میدهم که ایـن معنـا در شـعح مـا و در بـین
علمای ما انعکاس سوئی دارد؛ و من می ندارم که بین ملت ما و دولت شما یک سوء حفاهمی باشد .من
از شما میرواهم که این معما را ح کنید و موجح راحتی ما را فراهم کنید».
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افغانستان در مبارزه با شوروی ،ابتکار راهپیمایی روز قـدس در آرـرین جمعـه مـاه مبـارک
رمضان ،ارحباط حسنه با کشور سوریه بـهدلی ایسـتادگی آن در مقابـ رژیـم صهیونیسـتی،
دعوا به وحدا با برادران اه حسنن ،بررورد با سلمان رشدی با حکیـه بـه حساسـیتهای
جهان اسالم و بدون حوجه به قوانین بینالمللی ،شـماحت پـاپ بـهدلی سـکوا او در برابـر
مظالم ابرقدراها با حکیه به فرهنگ حضرا مسیح (ع) ،1نامه به گورباچف و دعوا او بـه
اسالم و هشدار درباره فروپاشی شـوروی ،موضـاگیری در برابـر سـازمان ملـ و نهادهـای
وابسته و سرزن آنها ،2صدور پیام به کنگره عظیم حج بهصورا ساالنه برای هماهنگکردن
 .6نامه امام رمینی در جواب به نامه پاپ ،ژان پ دوم (....« :)83/6/98من از جنابعالی با نفوذ معنوی که
بین ملت مسیح دارید میرواهم که دولت امریکا را از عواقح ستمگریها و زورگوییها و چپاولگریها
بترسانید؛ و آقای کارحر را ،که با شکست نهایی مواجه است ،نصیحت کنیـد کـه بـا مـوازین انسـانی بـا
ملتهایی که میرواهند استقال مطلع داشته باشند و وابسته به هی قدرحی در جهـان نباشـند رفتـار کنـد و از
ّ
حعلیماا حضرا مسیح سالمالله علیه پیروی نماید و رود و دولت امریکا را بی از ایـن در معـرض رسـوایی
قرار ندهد .از رداوند متعا سعادا مستضعفین جهان را رواستار و قطا ایادی سـتمگران را امیـدوارم» .امـام
رمینی (...« :)83/8/69من میدانم که مذهح مسیح این نیست ،و هر کا که دنباله مسیح باشد باید حـامی
مظلومان باشد ،و باید با ابرقدراها مقابله کند ،همان طوری که کسی که حـابا مـذهح اسـالم اسـت بایـد بـا
ابرقدراها مخالفت کند ،و مظلومان را از زیر چنگا اینها بیرون بیاورد .چرا بایـد آقـای پـاپ احـوالی از ایـن
درترها و پسرهایی که امروز ،اآلن که من دارم با شما صحبت میکنم ،در حباهـا و زنجیرهـا و گرفتاریهـا و
شکنجهها بهسر میبرند ،ایشان یک کلمه راجا به این مسائ صحبت نکند؟»
 .9امام رمینی (....« :)6912/66/4دنیا اگر بخواهد از ّ
شر فساد آسوده بشود ،باید همه مستضعفین دسـت
به هم بزنند و قدراهای اینها را محدود کنند در حکومتهای رودشان .اسرائی میآید جوالن را بـرای
رودش قرار میدهد و ملحع میکند به سایر ملکهای غصبیاش .آن وقت این سازمانهایی کـه رـود،
سارته رود نیستند و از ملتها نیستند ،بلکه چند حا دولت بزرگ اینها را درسـت کردهانـد ،یـک وقـت
میبینی که همه یک بساطی درست میکنند ،یک صورحی درست میکنند ،بـا هـم چـه میکننـد و یـک
دسته زیادحری رآی به آن طرف میدهند و بعد هم امریکا میآید وحو میکند .این از آن حکومـت جنگـ
بدحر است ،حکومت جنگ باز جنگلی است .حکومت جنگ حکومـت قلـدری اسـت ،لکـن اینهـا
حکومت میکنند و بدحر از جنگ عم میکنند و به رورد ملتها میرواهند بدهند که سازمان حقـوق
بشر ما داریم ،سازمان مل متحد ما داریم .همان معنایی که در جنگ باید حاص بشود بـدحر از او را در
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افکار عمومی در امت اسالم ،بررورد ححقیرآمیز با مکفارلین بهعنوان مشـاور امنیـت ملـی
دولت امریکا و فرستاده ریگان ،1شک گیری حرکتهای دانشجویی در رار کشور به حبـا
رهنمودهای ایشان و ...که همگی این مواضا برمبنای استکبارستیزی و مقابله با ابرقدراها
و دستنشاندگان آنها همزمان با وحدا و برادری با جهان اسالم بود.
« .7/2وحدت کلمه براسا

اقامه کلمه حهق» بههعنهوان محهور سیاسهت داخلهی؛ همهراه بها

«نهادسازی برای مأموریتهای انقالبی و مذهبی» و «تصفیه ساختارهای موجود از عناصر فاسد»

در سیاست دارلی ،حضرا امام به دنبا همگرایی ملت و اصناف و اقوام و گروهها بود
و از جریان مفاسدی مانند ررید و فروش آرا مردم و امتیازرواهی حزبی و ...جلوگیری کرد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امریکا و شوروی میکنند و بعد سازمان بینالمللی هم میآید یک مانوری میدهد و یک بساطی درست
میکند ،رآی هم یک عدهای بررالف میدهند ،همه هم بررالف میدهند ،لکن همه هـم میداننـد کـه
این رآی بررالف ،اثری ندارد .وقتی همۀ اینها میدانند رآی بـررالف ،اثـر نـدارد بـرای اینکـه امریکـا
ایستاده و با یک «نه» حمام میشود ،این کار لغوی نیست که اینهـا میکننـد؟ کـی را میرواهنـد بـازی
بدهند؟ اص اساس این را رود اینها درست کردهاند ،اساس این سازمانها سارته رود اینهاست».
 .6امام رمینی ( ....« :)6918/5/93شما مالحظـه بکنیـد و ببینیـد کـه در حمـام دنیـا ،در سراسـر جهـان،
مطبوعااشان و رسانههایشان و رطابههایشان حمام متوجه این معناست که سرپوشـی بگذارنـد بـر ایـن
رسوایی که برای رئیا جمهور آمریکا پی آمد .رئیا جمهور آمریکا در این رسوایی بایـد عـزا بگیـرد و
کاخ سفید مبد به کاخ سیاه بشود ـ گرچه همیشه بوده است ـ لکن این متفرقه کوش و اضطرابی که در
کاخ سفید پیدا شد و در طرفداریهای آمریکا ،حکایت از عظمت مسأله میکند یک مقام عالیرحبـه ـ بـه
قو رودشان ـ از آمریکا به طور قاچاق و با حذکر (پاسپورا) جعلی وارد ایران میشود ،در صـورحی کـه
ایران نمیداند چی است .به مجردی که وارد میشود و معلوم میشود کـه ایـن از مقامـاا آمریکاسـت،
ایران او را در یک جایی ححت نظر قرار میدهد و محبوس میکند و حمام حرکـاا او را ححـت نظـر قـرار
میدهد و او با هر کا رواسته است مالقاا کند ،مالقاا نمیکند .آنی که ادعا میکند که اگر مـن بـه
شوروی رفته بودم ،رئیا شوروی سه مرحبه به دیدن من میآمد ،گمان میکند اینجا هـم شـوروی اسـت!
اینجا کشور اسالم است .اینجا نه کرملین قاب است که ذکری ازش بشود و نه کاخ سـیاه ،اینجـا کشـور
رسو رداست ،اینجا کشور حضرا صادق است ،اینجا پاسدارهای ما شـرافت دارنـد بـر کاخنشـینها،
اینجا بسیجیهای ما و امت ما شرافت دارند بر حمام کاخنشینهای عالم و همه کسانی کـه ادعـای پـوچ
رودشان را میکنند و گمان میکنند که باید عالم پی آنها راضا باشد».
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لذا رویه ایشان در امور سیاسی و فرهنگی ،در محورهای ذی قاب اشاره است:
حوجـه بــه مستضــعفین و محــرومین ،حصــفیه عناصــر فاســد از اداراا و نهادهــای نظــامی و
روحانیت ،عفو عمومی و ایجاد آرام در کشور ،به صحنهآوردن مردم برای اداره کشـور در همـه
ً
عرصههای سیاسی و امنیتی و دفاعی و فرهنگی و اقتصادی رصوصا با حکیه بر حضور مسـاجد و
روحانیون ،نهادسازی برای ححقع مأموریتهای انقالبی و اسالمی مانند بسیج ،سـپاه پاسـداران،
کمیتهها ،جهاد سازندگی ،نهادهای نمایندگی ولیفقیـه ،انجمـن اسـالمی اداراا و کاررانـهها،
کمیته امداد ،بنیاد شهید ،بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسـکن ،دفتـر حبلیغـاا ،شـورای عـالی حـوزه،
شورای عالی انقالب فرهنگی ،حشک های دانشجویی ،دادگاههای انقالب ،دادگاه ویژه روحانیت
و ...همزمان با حفظ نظاماا موجود برای اداره بخ سـختافزاری .حشـکی مجلـا ربرگـان
قانون اساسی و قرار دادن اداره کشور در مسیر قانونمـداری .حـدوین قـانون اساسـی بـا حکیـه بـه
ظرفیت موجود از فقه و فهم دینی .حعین منزلـت نهـاد والیـت فقیـه و شـورای نگهبـان در قـانون
اساسی .حأیید حزب جمهوری اسـالمی و سـازمان مجاهـدین انقـالب اسـالمی بـهدلی بررـی
ضروراها در ابتدای انقالب و دستور به انحال آنها پا از رفـا ضـرورا .حضـور نماینـدگان
اه سنت و اقلیتهای دینی در مجلا شورای اسالمی .حغییـر بافـت دولـتمردان و نماینـدگان
مجلا بدون حوجه به سارتارهای حزبی و با حکیه بر عناصر مردمی ،رـدمتگزار و دارای الگـوی
مصرف انقالبی و کنتر درآمدهای آنان .حأکید بر جایگاه مهم مجلا در رآس امـور و قرارگـرفتن
این قوه در نظام موازنه جدید نسبت به دیگر قوا و اهتمام به استقال قـوه قضـائیه بـررالف عـرف
جهانی در حبعیت این دو قوه از قوه مجریه.
 .7/7برخورد حضرت امام با فرهنگ استبدادی و فرهنگ غهرب و شهرق و توجهه بهه
فرهنگ مذهب و انقالب

این موارد نیز در بخ فرهنگی قاب حوجه است:
رهایی رسانه ملی از فرهنگ شاهنشاهی و سرمایهداری و پدید آمدن رسانههای انقالبی و
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مذهبی .بهردمتگرفتن روزنامههای پرحیراژ اطالعاا و کیهـان بـه نفـا نظـام .بررـورد بـا
حمامی مظاهر فساد از قبیـ مشروبفروشـیها ،کابارههـا ،فاحشـهرانهها ،اعتیـاد ،مافیـای
اداری و . ...جهت بخشی جدیـد بـه هنـر و ورزش در کشـور و ایجـاد حغییـراا در سـینما،
حلویزیون ،رادیو ،موسیقی و . ...جهتگیری جدید نسبت به حضور بانوان در جامعه ،طـرح
مسأله انقالب فرهنگی در نهاد دانشگاه و آموزش و پرورش و. ...
« .7/1توجه به عدالت در امر رفاه ،خهدمات و تحصهیالت»« ،توجهه بهه محهرومین و
مستضعفین» و «فقه محوری» در سیاستهای اقتصادی

پیرامون آثار رفتار حضرا امام در عرصه اقتصادی نیز میحوان به فهرست ذی حوجه کرد:
حذف ربا از سیستم بانکی با حکیه به ظرفیت موجـود از ادراک فقهـی و حنظـیم و حطبیـع
عقود اسالمی بر سـپردهها در سـا های ابتـدایی انقـالب .ملیکـردن بانکهـا و واگـذاری
مدیریت آنها به بخـ

دولتـی .مصـادره کاررانـهها ،زمینهـای کشـاورزی و سـایر امـوا

غاراشده ملت و سپردن آنها به بنیاد مستضعفان برای رسیدگی به مردم .پردارت یارانههای
پنهان و نیمهپنهان به روستائیان از طریع نهاد جهاد سازندگی .نرخگذاری بر سود سپردهها و
چنــدنرریکردن ارز و عــدم حعیــین قیمــت آن در مکــانیزم عرضــه و حقاضــا ِی برآمــده از
نظامسرمایهداری .واردکردن کاالهای صنعتی در سبد کاالهای مصـرفی دهکهـای پـایین.
واگذاری زمین مجانی و حوزیا مصالح سارتمانی با ارز دولتی برای حـأمین مسـکن عمـوم.
حوسعه طرحهای عمرانی با هدف محرومیتزدایی و کمکردن فاصله رفاه شهرها با روسـتاها
بدون حوجیه اقتصادی .وارداا حکنولوژی برای ارحقای اشتغا و سـطح رفـاه عمـومی بـدون
دنبا کردن ارزش افزوده .مجاز دانستن اشتغا زنان به دالی فقهی (و نه بهدلی حغییر بافـت
جمعیت اقتصادی و افزای رشد اقتصادی) .حوسعه آموزش و پرورش با هدف دسـتیابی بـه
عدالت فرهنگی (و نه برمبنای حوجیه اقتصادی) .حوسعه پژوه برای حأمین استقال ملـی و
اسالمی (و نه رفا نیازهای حمدن موجود).
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 .1تغییر در سبک زندگی جامعه انقالبی ایهران بهه عنهوان دسهتاورد اساسهی
مدیریت حضرت امام خمینی

پا درگیری و مواجهه رهبران نظام اسالمی با سبک زندگی غربی و بـه چـال کشـیدن
حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا مادی در طو سیوهفت سا گذشته ،باعـث شـده حـا
یک سبک زندگی اسالمی وارد حیاا مردم ایران شود و جهتگیری ارالق حمیـده حوانسـته
است به نسبت ،جایگزین جهتگیری ارالق رذیله گردد و به وصف جامعه مسـلمان ایـران
انسـانی پرورشیافتـه حوسـط
حبدی شده و در عینیت جریان پیدا کند؛ به نحوی کـه نیـروی
ِ
حضرا امام و مقام معظم رهبری با حمامی نیروهای انسانی در دنیا حفاوا مـاهوی دارنـد و

برای مادیون ،غیرقاب فهم و شناسایی هستند.
با این حا باید حوجه داشت که این درگیری و مواجهه حا سطح «نهادسازی» پی رفته و
هنوز نتوانسته سارتارهای ناشی از سبک زندگی غربـی را حسـخیر کنـد .لـذا در دانشـگاهها
حدریا ادبیاحی که موجح حفظ و حداوم و حوسعه ایـن سـارتارها میشـد و نیـروی انسـانی
متناسح با آن را حربیت میکرد ،حـداوم یافـت و علـیرغم فـرار کـارگزاران پهلـوی و ارـرا
مستشاران غربی و نابودی سازمانهای ضدانقالب طرفدار شرق و غرب ،علوم انسانی غربی
در کشور گسترش پیدا کرد .به همین دلی امروزه کسانی که براساس این ادبیاا پرورش پیدا
کردهاند ،به انقالب و نظام اسالمی حوصیه میکنند حا براساس شارصههای جهانی در مقوله
حوسعهیافتگی ،به جاهلیت مدرنی بازگردد که در دورهی پهلوی بر کشور حـاکم بـود .چنـین
ً
قهـری ححصـی
نتیجـه
این
بلکه
نیست
عناد
و
عمد
بر
مبتنی
لزوما
حفکر و ححلی رطرناکی
ِ
علوم و مبانی مادی به شمار میرود .این مسأله در ادامه بحث و در ضمن ححلی از مدیریت
مقام معظم رهبری و مقابله ایشان با سبک زندگی غربی مورد بررسی قرار رواهد گرفـت حـا
چگونگی ارحقای ظرفیت انقالب اسالمی برای طی مسیر آینده روشن شود.
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تداوم اندیشه و راه حضرت امام خمینی توسط مقام معظم رهبری
با مدیریت دینی در عرصههای «سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی»

 .4اشاره به تغییر «توزین موضوعات اداره کشور» در مدیریت مقام معظم رهبری
 .4/4دفاع از اصل والیت فقیه در «سیاست داخلی» و تعمیق استکبارستی ی و دفاع از
جبهه مقاومت در شرایط ناشی از پذیرش ق عنامه در «سیاست خارجی» و آثار آن در
رفتار دیپلماسی نظام

پا از ذکر نمونههای مختلف از مدیریت حضرا امام در نظام جمهوری اسـالمی کـه
سبک زندگی غربی و حروریهای حولید ثروا و اطالع و قدرا آن را به چال کشـید ،بایـد
به ذکر نمونههای مربوط به مدیریت مقام معظم رهبری در همین راستا پردارت.
همزمان با آغاز رهبری حضرا آیتالله رامنهای ،بازنگری در قانون اساسی در دسـتور
کار نظام قرار داشت و در این میان ،برری سالیع سیاسی ،زمـاندار کـردن حصـدی منصـح
والیتفقیه را دنبا میکردند و به این نوع برروردها در دوره سوم مجلـا شـورای اسـالمی
ادامه دادند .در اینجا بود که آن گروه با اولین بررورد رسمی از سوی مقـام معظـم رهبـری و
حأکید قاطا ایشان بر حفظ جایگاه والیتفقیه با حمـامی حـوان و جلـوگیری از ردشـه بـر آن
مواجه شدند .ایشان همچنین در برابر جنگ رلیجفارس موضعی منطقـی و اصـولی احخـاذ
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کردند و با باط دانستن نظام امریکا و نظام عـراق ،درگیـری طـرفین را نمونـه ححقـع دعـای
«اللهم اشغ الظالمین بالظالمین» معرفی کردند؛ زیرا باطن رژیـم بعثـی هـی حفـاوحی بـا
ماهیت پلید امریکا و ارالق رذیله جاری در این رژیم نداشت .این در حالی بود که افـراد و
گروههایی حوصیه می کردند که جمهوری اسالمی باید از عراق حمایت کند و از این طریـع،
سهم بیشتری از قـدرا در منطقـه را بدسـت آورد .کمـک نظـامی بـه مسـلمانان بوسـنی و
هرزگوین و یاری آنان برای بازسازی این کشور پا از جنگ ،از دیگر رفتارهـای حعطلبانـه
نظام در دوران مدیریت ایشان بود .همین روند با کمکهای گسترده جمهـوری اسـالمی بـه
حزبالله و گروههای مقاومت فلسطینی حداوم یافت و موجح عقحنشینی اسرائی از جنوب
لبنان و سـپا پیـروزی محـور مقاومـت در جنـگ  99روزه و  99روزه شـد و در بازسـازی
ررابیهای ناشی از این جنگها در جنوب لبنان و ّ
غزه نیز ظهور و بروز پیدا کرد .در شـرایط
کنونی نیز این کمکها به مردم یمن ،عراق و سوریه ادامه دارد.
البته در زمینه دیپلماسی جهانی باید به حفاوا بزرگ بین دوران رهبری حضـرا امـام بـا
زمان آغاز مدیریت مقام معظـم رهبـری حوجـه کـرد .در واقـا حضـرا آیتاللـه رامنـهای
هنگامی به رهبری رسیدند که شرایط سیاسی نظام جمهوری اسالمی با قبو قطانامـه 835
حغییر کرده بود .در فرهنگ انبیا و ادیان الهی اگر عهدی پذیرفته شود ،نقض نخواهد شد و به
حاریخ میآموزند که دستگاه الهی نقض عهد را آغاز نخواهد کرد؛ ولو اینکه آن عهد در حا
مظلومیت و فشار امضا شده باشد .با این رفتار ارالقی ،دشمن در طو زمان مفتضح شده و
چهره زشت او افشا میشود و به همه دنیا اثباا رواهد شد کسانی که افکـار عمـومی را بـا
شعار گفتگو و مـذاکره دادهانـد ،بـویی از منطـع و ارـالق و گفتگـو نبردهانـد و اسـتکبار و
عهدشکنی را پیشهی رود سارتهاند؛ همانگونه که این امر در مسألهی برجام محقع شد .به
َ َ
هر صورا ،دوران مدیریت مقام معظم رهبری با پذیرش حکمیت سازمان مل آغـاز شـد و
جمهوری اسالمی ناچار بود حرکت رود را در این چارچوب حنظیم کند و قیـود جدیـدی را
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بپذیرد .اما متأ سفانه برری عناصر مذهبی و انقالبی بدون حوجه بـه حغییـر شـرایط ،ایـن نـوع
رفتار نظام در دیپلماسی جهانی را به قاطعیـت حضـرا امـام و ضـعف مـدیریت حضـرا
قضـاوا نادرسـت و یـک بیانصـافی بـزرگ
آیتالله رامنهای ارجاع میدهند که این یـک
ِ

است .علیرغم این شرایط جدید ،قدرا نظام اسالمی در مقیاس منطقهای و بینالمللی بـا
حدابیر رهبری افزای یافت که نمونه آن در ححقیر دولتهای اروپایی به ویژه دولت آلمان در
قضیهی دادگاه میکونوس ،1احیای سازمان کنفـرانا اسـالمی در دوران دولـت اصـالحاا،
برگزاری اجالس سران غیرمتعهدها در دوران دولـت عـدالت ،مشـارکت کشـورهایی ماننـد
برزی و حرکیه در دفاع از حع هستهای ایـران ،نق آفرینـی جمهـوری اسـالمی در افریقـا و
امریکای جنوبی ،محکومیـت جنایـاا امریکـا و رژیـم صهیونیسـتی در مجـاما مختلـف

جهانی ،حضور ایران در دانشگاه کلمبیا و ...قاب مشاهده است و این موارد ،همگی در اثـر
حداوم سیاست ضداستکباری حضرا امام (ره) حوسط مقام معظم رهبری حاص شده است.
 .4/2آثار راهاندازی رسانههای برون مرزی در هدایت افکار عمومی نسبت به جمهوری اسالمی

همچنانکه هدایت افکار عمومی در موضوع جنایاا ناشی از دکترین سیاسـی ،امنیتـی،
دفاعی امریکا و اروپا و ناحو و ...از طریع شبکههای برونمرزی مانند العالم ،پرسحـیوی و
ِ

سایر رسانههای طرفدار محور مقاومت به روبی انجام شده و حأثیر باالی این رسانهها باعث
شده حا کشورهای غربی و عربی برای پخ برنامههای این شبکهها محـدودیتهای زیـادی
ایجاد کنند.

 .6دادگاه حادثهی رستوران میکنوس ،در کشور آلمان حشکی شد و به موضوع قت چنـدحن از سـران حـزب
غیرقانونی دموکراا کردستان ایران پردارت و در نهایت ،این دادگاه آلمانی به صورا سیاسی و ظالمانـه
ِ
مسنوالن وقت جمهوری اسالمی ایران یعنی رهبری ،رئیا جمهور وقت ،وزیر اطالعـاا وقـت ،وزیـر
امور رارجه وقت را به زمینهسازی برای ماجرای رستوران میکونوس متهم نمود.
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 .4/7توجه به کنگره عظیم حج به عنوان نرماف ار همگرایی جهان اسالم و آثهار آن در
شکلگیری بیداری اسالمی

از سوی دیگر در موضوع جهان اسالم ،همانگونه که حضرا امام به دنبا هدایت امت
اسالمی از طریع حضور در کنگرهی عظیم حج بهعنوان بزرگترین پتانسـی بـرای اجتمـاع و
وحدا مسلمین بودند ،مقام معظم رهبری نیز همین راه نورانی را حداوم بخشـیدند .یکـی از
نمونههای موفع مدیریت ایشان در این موضوع ،حضور مجدد ایران در موسـم حـج بعـد از
گذشت سه سا از فاجعه کشتار حجا ایرانی در مکه بود که در طی آن ،حکومت سعودی
نتوانست مراسم برائت از مشرکین را حعطی کند یا از برگزاری آن ممانعت نماید.
از سوی دیگر آنچه که باعث صدور انقالب و شک گیری اموا بیـداری اسـالمی شـد،
حضور فعا جمهوری اسالمی در کنگره عظیم حج بود .گزارش نهادهای مرحبط با مدیریت
حج و همچنین مشاهداا میدانی نشان میدهد که حجا ایرانی در سا  6916و در هنگام
ارحباط با سایر حجا به این مطلح متهم میشدند که کشورشان مشغو برادرکشی اسـت و
سالحهای رود را از اسرائی رریداری میکند .اما حدود ده سا بعد و در آغاز دههی ،72
حجا کشورهای مختلف در برابر حاجیان ایرانی اعتراف میکردند که دولتهای متبوع آنها
در قضیه جنگ هشتساله به آنان دروغ گفتهانـد و در جنـگ بـا عـراق ،حـع بـا جمهـوری
اسالمی ایران بوده است .با حداوم مقاومتهای نظام اسالمی ،حعداد قاب حوجهی از حجـا
در دههی  52به پرس درباره منشأ پایداری دولت و ملت ایران میپردارتند و بـا حردیـد پیرامـون
نظراا سران و علمای رود درباره شیعه ،برای آشنایی با مکتح اه بیـت بـهعنوان عامـ اصـلی
ایستادگی ایرانیان ابراز عالقه میکردند .ایـن رونـد در دهـهی  32از پرسـ و جسـتجو پیرامـون
فرهنگ اه بیت فراحر رفته و حجا اه سنت ،حقدسی را که برای علمای سـنی قائـ بودنـد ،بـه
روحانیون ایرانی حعمیم دادهاند و این حالت را در برروردهای مختلف رود با علمای شیعه بـروز
میدهند و آنان را بهعنوان پرچمداران حقیقی اسالم میشناسند .اینها همـه از آثـار هـدایتهای
امام و مقام معظم رهبری نسبت به افکار عمومی جهان اسالم از طریـع حضـور در موسـم حـج
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است که او آن در پیام ساالنه به کنگرهی عظیم حج منعکا میشود.
در نتیجه حداوم این راه نورانی است که نقاب از چهره اسـالم امـوی و ناصـبی و منـافقین
امت کنار رفته و کسانی که ردای متعا در قرآن کریم آنهـا را در کنـار کفـار قـرار داده ،در
مقاب افکار عمومی مسلمین رسوا شدهاند .در واقا کشورهایی مانند عربستان و حرکیه که بـه
دنبا قرار گرفتن در قطح قدرا جهان اسالم و رقابت با جمهوری اسـالمی بودنـد ،ناچـار
شدهاند حا برای کنتر اموا بیداری اسالمی و حفـظ حکومـت رـود ،ننـگ همپیمـانی بـا
ً
اسرائی را بپذیرند و رسما در کنار کفار حربی قرار بگیرند .لذا همزمان با حدابیر مقام معظـم
امنیتـی نظـام اسـالمی در منطقـه و شکسـت فتنـه
رهبری در جهت آرای سیاسی ،دفاعی،
ِ

حکفیری ،امریکا و اروپا ضربههایی را از سوی حروریستها متحم شـدند و بـا هزینـههای
ناشی از بحران آوارگان مواجه گردیدند و به همـین دلیـ  ،بـه دنبـا آن هسـتند کـه بـه ایـن

وضعیت پایان دهند و با کنار گذاشتن بررورد نظامی ،دوران جنگ سرد با جمهوری اسالمی
را آغاز کنند.
 . 4/1رفتار مقام معظم رهبری در موضوع حج ،مسائل کشور عهراق ،نامهه بهه جوانهان
اروپایی و آمریکایی ،مقاومت در برابر فتنه نظامی تکفیریها در من قه و حادثه منا

محور بعدی ،حعام ایشان با مسنوالن کشور عراق پا از سقوط صدام بود که به شکلی
بسیار قوی و نافذ انجـام شـد؛ گرچـه مـدیران عراقـی و جامعـه شـیعی در آن کشـور هنـوز
نتوانسته اند رود را در یک ظرفیت انقالبی حعریف کنند و رفتـاری هماننـد عملکـرد دولـت
موقت پا از انقالب اسالمی ایران دارند .حضرا امام (ره) نیـز در دوران جنـگ ححمیلـی
سعی کردند شیعیان عراق را همانند ملت ایران رهبری کنند و دستور دادند سربازان عراقی از
پادگانهای رژیم بعث فرار کنند اما وجود ضعفهایی در میان آنان ،مانا از این کار شـد .از
دیگر نمونههای مدیریت مقتدرانه مقام معظم رهبری ،بررورد ایشان بـا دولـت سـعودی در
حادثه منا (سا 6934هـ ش) بود که با نهیح رود ،عربستان را مجبور کردنـد کـه در برابـر
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اراده نظام جمهوری اسالمی حسلیم شده و ابدان شهدا را به کشور بازگرداند و ایـن در حـالی
بود که سران سعودی در این حادثه ،نسبت به هی کشور اسالمی دیگری پاسـخگو نبـوده و
اعتنا نکردند و هی مسنولیتی را در قبا سایر قربانیان این فاجعه نپذیرفتند .محور بعدی ،دو
نامه ایشان به جوانان اروپایی و امریکایی است 1کـه حوجـه ایشـان بـه هـدایت نظـام کفـر و
شکستن فضای ظلمانی حاکم بر آن را نشان میدهد .در کنار این مسـائ بایـد بـه بررـورد
استکبا ر جهانی و ارحجاع منطقه با بیداری اسالمی اشاره کرد که برای انحـراف ایـن نهضـت
بزرگ ،به درالت در مصر ،لیبی و ...پردارتند و حمامی هویت و امکاناا رود را در سـوریه
متمرکز کردند حا از این طریع ،مو بیداری را متوقف کنند و از فروپاشـی سـایر دولتهـای
وابسته و افزای قدرا جمهوری اسالمی جلوگیری نمایند .اما نظام جمهـوری اسـالمی بـا
کمک حزب الله لبنان و سایر شیعیان و آزادگان در منطقه حوانست در مقاب این فتنه بزرگ در
منطقه مقاومت کند که آثار و برکاا این ایستادگی ،امـروز بـه منصـه ظهـور رسـیده اسـت.
بهطور کلی بایـد حوجـه داشـت کـه حضـرا آیتاللـهالعظمی رامنـهای علـیرغم بررـی
محدودیتها و حغییر شرایط ــ بـا حوضـیحی کـه پیرامـون آن مطـرح شـد ـــ حوانسـتهاند راه
الهی نظام را حفظ کنند.
حضرا امام را با همان صالبت و قدرا ادامه دهند و جهتگیری ِ
 .4/5تههأثیر سههفرهای اسههتانی مقههام معظههم رهبههری در تحقههق شههعار عههدالت و
محرومیتزدایی

در سیاست دارلی و امور اقتصادی ،رویکرد نظام اسالمی نسـبت بـه مسـأله عـدالت و
ً
رسیدگی به محرومین و مستضعفین ابدا حغییر نکرد و راهی که حضرا امام در ایـن عرصـه
طی کرده بودند ،حوسط مقام معظم رهبری حداوم یافت .لـذا بـا آغـاز «سـفرهای اسـتانی» و
حداوم آن در حمامی سا های رهبری ،همگرایی بین اقوام و حوجه به نقاط محروم را با پیگیـری
ً
مستقیم رود حقویت کردند .اساسا باید حوجـه داشـت کـه حضـرا امـام حنهـا بـه مسـائلی
 .6در حاریخ  6939/66/66و .6934/3/5
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میپردارتند که مرحبط با «جهتگیری» (مدیریت سطح حوسـعه) بـود و سـن ایشـان اقتضـا
نمیکرد که وارد مسائ مربوط به «سارتارها» (مدیریت سطح کالن) و امور اجرایی شوند؛
اما حضرا آیتالله رامنهای بهدلی دو دوره حضور در منصح ریاستجمهوری و آشـنایی
با مسائ اجرایی ،در برری امور مربوط به سطح کالن نیز وارد شدند کـه منجـر بـه برکـاا
زیادی برای نظام اسالمی شد.
 .4/6رفتار مقام معظم رهبری در کنترل روند توسعه سیاسهی در دولهت اصهالحات و
عبور از بحرانهای ناشی از آن

آشوبهای ریابانی در دولت حوسعه سیاسی نیـز از بحرانهـای سـختی بـود کـه باعـث
فروپاشی بسیاری از نظامها میشود اما مقام معظم رهبری با رفتار و مواضا داهیانهی رود،
این چال

سنگین و سخت را برطرف کردند .این در حالی بود که غوغاساالری مطبوعـاحی

پا از انتخاباا دوم ررداد حا یکسا کشور را بـه رـود مشـغو کـرده بـود و پـا از آن بـا
رخدادن قت های زنجیرهای ،ضربهای اساسی به وزارا اطالعاا بهعنوان رکن امنیتـی نظـام
وارد شد و سپا درگیریها در کوی دانشگاه ،بحران بزرگی در حهران پدید آورد .اما حضرا
آیتالله رامنهای نه حنها این حن های پیچیده را مدیریت کردند بلکه با حلم و ارالق رود و
دور کردن دولت اصالحاا از حاشیهها ،آن را بر ح مسائ اصلی کشور و رفا مشـکالا
اقتصادی مردم و ردمتگزاری به عموم هدایت نمودند.
 .4/3رفتار مقام معظم رهبری در کنترل فتنه  88و جلهوگیری از مهدیریت آن توسهط
استکبار جهانی

مسأله مهم دیگری که در دوران مدیریت مقام معظم رهبری رخ داد ،فتنهی  55بود که از
یک حوطره رارجی بسیار پیچیده نشأا میگرفت .در واقا قدراهای جهانی هنگـامی کـه
مشاهده کردند یک دولت غیرحزبی ،بدون پشتیبان در میـان نخبگـان و معتقـد بـه گفتمـان
انقالب بر سر کار آمده ،فرصت را برای ضربهزدن به رهبـری و اصـ نظـام اسـالمی مغتـنم
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شمردند و این در حالی بود که کشورهایی ماننـد امریکـا و انگلسـتان و فرانسـه حـا پـی از
انتخاباا سا  55به دنبا مذاکره با ایران و کاه حن و ررو از جنـگ نظـامی و آغـاز
جنگ سرد با جمهـوری اسـالمی بودنـد .امـا بـا فراهمشـدن شـرایط جدیـد ،بـا سـرعت و
شتابزدگی فراوان وارد عرصه فتنه شدند و این وضعیت نابهنجار حا  5ماه به طو انجامید و
کشور را دچار چالشی عمیع کرد .اما حلم و مدیریت رهبری در نهایـت دشـمنان را مـأیوس
کرد و بین سران فتنه و همراهان آنان در مناصح مختلف شکاف اندارت و برری مسـنولین
نظام را حفظ کرد .در واقا ایشان با سخنان و مواضا رـود ،یکحنـه و هماننـد یـک رسـانه،
هوش و حافظه اجتماعی و افکار عمومی را مدیریت کردنـد و باعـث شـدند یوماللـه  3دی
شک بگیرد .البته عکاالعم نظاماا مادی در برابر چنین چال هایی بررورد جنایتآمیز
و حصفیههای گسترده در همه سطوح جامعه اسـت چنانکـه در رفتـار دولـت حرکیـه پـا از
ً
کودحای اریر (سا  9261میالدی) مشهود است .اما ظاهرا رهبری حتی با حبا و مجازاا
سران فتنه مخالفت کردند و علیرغم محاکمه برری عناصر سیاسی ،جناح سیاسی نزدیـک
به فتنهگران را از عرصه سیاسـی کشـور حـذف نکردنـد و بررـی حامیـان فتنـه را در بررـی
مناصح ابقا نمودند و حتی با گذشت  4سا از فتنه ،به حعام با دولتی پردارتند که از نظـر
مذاق سیاسی با گردانندگان و حامیان فتنه قرابت دارد؛ بدون آنکه این روند منجر به شـکاف
و حفرقه سیاسی در کشور شود .زیرا رهبری سعی دارند حـا ایـن عناصـر را بـهعنوان فرزنـدان
انقالب حفظ کنند و آنها را به کار و ردمت حشویع کنند و همزمان با موضاگیریهای رود،
افکار نادرست آنها را (از قبی پیام قیام عاشورا بـرای مـذاکره بـا دشـمن ،اسـالم رحمـانی،
کنارگذاشتن قدرا نظامی و موشکی و )...حصـحیح و اصـالح نماینـد و بـه میزانـی کـه بـا
آرمانهای انقالب همراهی کنند ،آنها را مورد حمایت رود قرار دهند.
این نوع برروردها از عجایح مدیریت دینـی در ایـن عصـر اسـت و عظمـت ایـن نـوع
مدیریت در آن است که نه حنها هی حرسی از مخالفین یا حتی از کفار و منافقین ندارد بلکـه
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آنها را مدیریت میکند و باعث انحال آنها در دستگاه الهی میشود .حضرا امـام و مقـام
معظم رهبری نیز همین حقیقت نورانی در مقاب افکار عمومی در دار و رار کشـور بـه
نمای گذاشتهاند و این در حالی است که در عرف جهانی ،مخالفین با انواع رشـونتها و
وحشیگریها سرکوب میشوند و دسـتگاههای امنیتـی و زنـدانهای مخـوف بـرای همـین
برروردها طراحی شدهاند و حمامی عناصر و گروهها را در دهها الیه کنتر میکنند .لذا آزادی
واقعی حنها در نظام جمهوری اسالمی و در سایه مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری
محقع شده و اگر کسی به دنبا براندازی نظام اسالمی نباشد ،حیاا سیاسی رواهد داشت.
لذا مقام معظم رهبری در قضیه قت های زنجیرهای به این حقیقت اشاره کردند که کسانی که
در این قضایا کشته شدند ،جزو مخالفین بیضرر نظام بودند و انگیزهای برای بررورد با آنها
وجود نداشت .1در واقا کسی که به اراده و قدرا الهی متکی است و براساس علم ربوبی و
معارف قرآنی ،قدرا پی بینی نسبت به ححرکاا کفر و نفاق را داراسـت و بـا اعـالم آن بـه
مردم ،فضا را برای هدایت آنها فراهم میکند ،نیازی به رفتارهـای رشـونتآمیز و وحشـیانه
اه دنیا ندارد .لـذا حقیقـت آن اسـت کـه زنـدانی سیاسـی بـهمعنای رـاص آن در عـرف
بینالمل  ،در ایران اسالمی وجود ندارد بلکه در نظام الهی کسانی به مجازاا میرسند کـه
از اشقیا هستند و پایینحرین درک وجدانی و انسانی را کنار گذشتهاند و راهی جز بررورد بـا
 .6مقام معظم رهبری« :این افرادی که کشته شدند ،بعضیها را ما از نزدیک میشنارتیم .اینها کسانی نبودند
که یک نظام ،اگر بخواهد اه این حرفها باشد ،سراغ اینهـا بـرود .اگـر نظـام جمهـوری اسـالمی اهـ
ُ
ُ
دشمنکشی است ،دشمنان رودش را میکشد؛ چرا سراغ فروهر و عیال برود؟! مرحوم فروهر ،قبـ از
انقالب دوست ما بود؛ ا ّو ِ انقالب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنههای سا شصت دشمن ما
َّ
شد؛ اما دشمن بیرطر و بیضرر .بینی و بینالله ،فروهـر و همسـرش ـ ایـن دو مرحـوم ـ دشـمنان مـا
بودند؛ اما دشمنان بیضرر و بیرطر .اینها هی ضرری نداشتند .نه به جایی وابسته بودند ـ که مـا آن را
ً
میدانستیم ـ االن کسانی در دار ّفعالیت میکنند که یقینا به دستگاههای رارجی وابستگی دارنـد؛ امـا
دستگاه با اینها کاری ندارد »...بیاناا در رطبه نماز جمعه؛ )6977/62/65
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آنها باقی نمانده است.
در عرصه هنر نیز نظام اسالمی حوانسته به حولید فیلمها و سـریا هایی مبـادرا کنـد کـه
بینندههای متعددی در منطقه و جهان پیدا کرده و گرچه هالیوود از نظر جهانی در این عرصه
را پیشتاز اسـت امـا جمهـوری اسـالمی هـم بـه بررـی موفقیتهـا در ایـن سـطح دسـت
یافته است.
 .4/8رفتار مقام معظم رهبری نسبت به موضوع برجام ،نشانگر قدرت مدیریت دینی و
من ق برتر آن

یکی از رفتارهای شجاعانه مقام معظم رهبری برای افشـا کـردن چهـره کریـه دیپلماسـی
غربی ،مدیریت ایشان نسبت به مسأله برجام بود کـه بـا حوجـه بـه نظـراا رـواص جامعـه
پیرامون مسأله هستهای ،فضا را برای طرح مسأله باز کردند و سپا به مـدیریت ایـن فضـای
باز پردارتند حا زمینه برای هدایت و دستگیری رواص فراهم شود .این در حالی اسـت کـه
در عــرف سیاســی جهــان ،مــدیریت مســائلی در ایــن ســطح معمــوال بــا حــدابیر امنیتــی و
رشونتآمیز و رفتارهای سبعانه انجام میشود .اما نظام جمهـوری اسـالمی بـهدلی مبـانی
دینی و ارزشی و انسانی رود ،حاضر است برای اصالح اعتقاداا رواص و عـوام جامعـه و
روشنشدن حقایع برای نخبگان و مردم ،هزینه بپردازد و متحم سختیها شـود .لـذا مقـام
معظم رهبری با اجـازهدادن بـرای انجـام دور جدیـدی از مـذاکراا هسـتهای ،بـا قـدرا و
شجاعت وارد صحنه شدند به نحوی که پا از اجرا حوافع ،نقاب از چهره زشت دشـمن در
مقاب افکار عمومی ملت کنار رود و مردم به این نتیجه برسند که حرکت در این مسیر ،فایده
و نتیجهای در پی نخواهد داشت و بررالف مصالح و منافا آنان است .زیـرا همـانطور کـه
رود بارها حبیین کردهاند دشمنی امریکا با نظام اسالمی منحصر به موضوع هستهای نیست و
حتی با برطرفشدن این چال  ،رفتار رصمانه آنها در موضوعاا دیگر ادامه رواهد یافـت
و حالش آنها برای استعمار و استثمار ملتها و منابا آنان حوقفناپذیر رواهد بود.
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 .2جهت گیری الهی در مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری و تأثیر آن بهر
رفتار همه دولتها بعد از پیروزی انقالب اسالمی

روشن است که بهدلی درگیری کشور با یک جنگ حمامعیار در دوران زعامـت حضـرا
امام ،محدودیتهای جنگ ححمیلی باعث شد حا شرایطی برای حولید ثروا در کشور فـراهم
نشود و لذا بررسی نحوه حعام نظام اسالمی بـا حرـوری حولیـد ثـروا غربـی در ایـن دوران
موضوعیت پیدا نکرد .همین مسأله در مورد دولت سازندگی نیـز صـدق میکنـد زیـرا حـ
چال های ناشی از یک جنگ هشتسـاله و بازسـازی ویرانیهـا و رحـع و فتـع مشـکالا
اقتصادی پا از آن ،از مدیریت جنگ سختحر است .به همین دلیـ و بـا وجـود حمایـت
ابرقدراها و ارحجاع عرب از رژیم بعـث ،عـراق حـا سـا ها پـا از جنـگ دچـار بـدحرین
وضعیت انسانی بود و بسیاری از شهروندان آن از زائران ایرانی عتباا گـدایی میکردنـد .در
واقا دولتها در نظام اسالمی حا چندین سا پا از پایان دفاع مقدس ،درگیـر عادیسـازی
شرایط بحرانزده کشور و بازسازی زیرسارتهایی بودند کـه بـر اثـر هشـت سـا حهـاجم
جهانی بر ضد ایران نابود شده بود.
بنابراین انتقاد از عدم اجرای برنامههای حوسعه در دوران پا از جنگ و ادعای بیحوجهی
مسنولین به حولید و بهرهوری و امثا آن ،نادرست و ناشی از عدم حوجه به واقعیتهای یـک
کشور جنگزده است و نبایـد بـهدلی مخالفـت بـا اشـخاص ،ارزیـابی غیرمنصـفانهای از
عملکرد دولتها ارائه کرد و چشم را بر مخروبهشدن شهرهای مرزی و صدمهدیدن شهرهای
بزرگ و هدف قرارگرفتن زیرسارتها و کاررانجاا و مشکالا آوارگان بست و اضافهشدن
عقحماندگیهای ناشی از دوران رژیم پهلوی ــ که بهدلی هجمه سریا دشمن بـه انقـالب
اسالمی فرصتی برای جبران آنها فراهم نشد ــ به مشکالا پا از جنگ را فراموش نمـود و
حجم بزرگ منابا و مقدوراا و نیروی انسانی که الزم بـود در جهـت عبـور از ایـن شـرایط
صرف شود ،نادیده انگاشت .پا برای ارزیابی نسبت بـه رفتـار اقتصـادی نظـام جمهـوری
ً
اسالمی اوال باید به جنگ هشتساله و چال های ناشی از جنگ که حا چند سا گریبانگیر
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ً
کشور بود ،حوجه داشت و ثانیا به این مسأله دقت کرد که با عبـور از شـرایط سـخت پـا از
جنگ ،حوجه به نقاط محروم و کاه فاصله آنها با بقیه مناطع کشور در دستور کار نظام قرار
گرفت و بخ بزرگی از مقدوراا کشور در جهت سیاست محرومیتزدایی صرف گردیـد.
حنها پا از طی این مراح بود که شرایط برای ررو از روزمرگی و نگـاه بـه آینـده اقتصـاد
فراهم گشت و در سا های اریر است که برنامهریزی برای حولید ثروا و رشـد اقتصـادی و
احخاذ موضا درباره اموری از قبی استراحژی صـنعت و حکنولـوژی و پـژوه و ...میحوانـد
مورد حوجه و عنایت قرار گیرد.
البته بحث فوق ناظر به بخ سارتاری در اقتصاد است امـا جهـتگیری نظـام در ایـن
عرصه ،روشن شد که نظام اسالمی دیپلماسی اقتصادمحور را کنار گذاشت و روابط رارجی
را براساس مقابله با ظلم و استکبار بنیان نهاد .در اقتصاد دارلی نیز الگوی درآمد و الگـوی
مصرف طبقاحی نظام سرمایهداری و حرص و حسد ناشی از آن شکسته شد و حضرا امام و
مقــام معظــم رهب ـری بــررالف روشهــای غربــی ،نگذاشــتند حجــاوز بــه حقــوق مــردم و
محرومسازی آنان به ابزار و نرمافـزاری بـرای کنتـر عمـوم حبـدی شـود و الگـوی درآمـد و
ُ
انتظاراا بهصورا انقالبی شک گرفت .همچنانکه ضرباحی سنگین بر رلع حکاثر و سـایر
ارالق رذیلهای که بر اثر سبک زندگی غربی در بخ اقتصاد پدید میآید ،وارد شـد و لـذا
قسمت قاب حوجهی از اموا عمومی که طبع حروری حولیـد ثـروا مـادی بایـد وارد چررـه
اقتصادی کشور میشد و قطحهای حوسعه و سودهای کالن را پدید میآورد ،به سمت کمک
به جبههها و محرومیتزدایی و ریراا و اوقاف و مدرسهسازی و ...متمای گشت .بهعبارا
دیگر بخ مهمی از کارکردهای اقتصاد غربـی در جریـان ارـالق رذیلـه در ایـران پـا از
الهی امام و مقام معظم رهبری و جریـان نسـبی آن
انقالب ححقع نیافت و این بهدلی ارالق ِ
در مدیریت کشور بود.
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درگیری مدیریت دینی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری
با جهتگیری مادی حاکم بر سبک زندگی غربی

 . 4مشروط شدن ساختارهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادیِ سبک زندگی غربهی
به «اخالق ،احکام و ارزشهای دینی» در نظام جمهوری اسالمی

پا از بیان نمونههای مختلف از مدیریت حضرا امام و مقام معظـم رهبـری ،بایـد بـه
قـدرا
نحوه بررورد رهبران نظام با سبک زندگی غربی و حروریهای حولید ثروا و اطالع و
ِ
برآمده از آن پردارت .در این زمینه باید حوجه داشت که رفتار حضـرا امـام در عرصـههای
سیاســی و فرهنگــی و اقتص ـادی ،بــا حرــوری حولیــد «ثــروا و اطــالع و قــدرا» در نظــام
سرمایهداری حضاد داشت و این در حالی بود که قب از انقـالب و بـهدلی قرارگـرفتن رژیـم
پهلوی در بلوک غرب ،بافت کارشناسی کشور برمبنای سرمایهداری غربی شک گرفته بود؛
گرچه هر سه عرصه اقتصاد و فرهنگ و سیاست غربی ،بهصـورا مونتـاژی و قطعـهای وارد
ایران شد .اما حضرا امام در برابـر رونـدهای متـداو جهـانی ایسـتاد و ادراک موجـود در
حوزههای علمیه از ادبیاا وحی و فرهنگ مذهح را به زندگی عینی و عملی مردم ایران وارد
کرد و همین روند حوسط مقام معظم رهبری حداوم یافت.
لذا در بخ سیاسی ،فرهنگ دموکراسی و فلسفه علوم سیاسی غربی به اسالم مقید شد
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و فرهنگ ححزب و دستیابی به قدرا از طریع احـزاب ،بـا مـدیریت حضـرا امـام و مقـام
معظم رهبری به حاشیه رفت .حتی هنگامی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهعنوان یک
حشک مبارز و انقالبی و مذهبی ــ که اعضـای آن بـه دور از زدوبنـدهای سیاسـی رایـج در
غرب بودند ــ حصمیم گرفت در انتخاباا دوره او مجلا شـورای اسـالمی بـرای حمـامی
شهرها لیست منتخح رود را به مردم معرفی کنـد ،حضـرا امـام مخالفـت کـرد و از آنـان
رواست حا این حصمیم را حنها در شهر قم عملی نمایند .البته امام رمینی با ثبت و حشـکی و
فعالیت احزاب در کشور مخالفت نکرد اما فرهنگ حزبگرایی را ـــ کـه در سـبک زنـدگی
غربی ،ابزاری بـرای امتیـازرواهی و امتیـازدهی و رریـد و فـروش آرای عمـومی اسـت ـــ
حضعیف نمود و معتقد بود که در نظام مردمی ،عموم مردم به بلوغی رسیدهاند که بدون احکـا
به احزاب ،رود از طریع مشورا با معتمدین به گزین و انتخاب صالح دست بزنند.
در عرصه گردش حصمیم نیز گرچـه قبـ از بـازنگری در قـانون اساسـی ،رییاجمهـور
بهعنوان هماهنگکننده قوا شنارته شده بود اما رفتـار و مواضـا حضـرا امـام باعـث شـد
قدرا قوه مجریه به نسبت وضعیت متداو در سبک زندگی غربـی ،کـاه پیـدا کنـد و از
ً
إعما نفوذ آن بر سایر قوا کاسته شود و عمال هماهنگکردن قوا حوسط منصح رهبری محقع
گردد و قدرا و جایگاه اصلی در کشور به ولیّفقیه سـپرده شـود؛ یعنـی حفـظ حمـایالا و
وجدان عمومی به دست رهبری است و حوبیخ و حشویع متناسح بـا آن حوسـط قـوه قضـائیه
انجام می شود .در جایگاه دوم ،نمایندگانی وارد مجلا شدند و در قانونگـذاری محوریـت
یافتند که از د روستاها و شهرهای کوچک یا مناطع محروم کالنشهرها و پایتخت برآمـده
بودند و با درد مردم آشنایی داشتند و قوه مجریه در جایگاه بعدی قرار گرفـت و بایـد ححقـع
قوانین مصوب مجلا را دنبا مینمود .در نتیجه ،وزن و جایگـاه قـوای سـهگانه در مقولـه
ً
گردش حصمیم ،به نفا اسالم و آرمانهای انقالب واقا شد .این روند دقیقا بـررالف سـبک
زندگی غربی در عرصه سیاست بود ،امـا فضـای بحرانـی در کشـور و جنـگ هشتسـاله و
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حبعیت از حضرا امام باعث شد حا این حدبیر به روبی پیاده و اجرا شود.
همانگونه که اشاره شد ،رسانههای پـا از انقـالب از بنـد فرهنـگ اسـتبداد و فرهنـگ
سرمایهداری نجاا پیدا کردند و اغلـح بـه رسـانههایی حبـدی شـدند کـه رریـد و فـروش
اطالعاا در آنها به ضدارزش حبدی شد و عناصر رسانهای از ریاست صدا و سیما حـا سـایر
ردههای مطبوعاحی ،زندگی رود را با الگوی مصرف انقالبی پی گرفتند .زیرا بررالف سبک
زندگی غربی در عرصه رسانه که بخ رصوصی بر آن حاکم است ،رسانهها و مطبوعاا و
ً
ربرگزاریها پا از انقالب عمدحا دولتی شدند؛ اما بهمعنای دولتی که انقالبی و آرمانگرا و
مذهبی و ردمتگزار مردم بود .در واقا حضرا امام باعث استقال رسانهها شدند و آنـان
را در ردمت مذهح و انقالب قرار دادند.
همچنین در بخ فرهنگ و پسند و روابط اجتماعی ،مراکز و مظاهر فساد کـه از طریـع
ححریک مشتهیاا ،حربیت مادی را برای نیروی انسانی رقم میزدند ،حعطیـ شـدند و جـای
آنها را مساجد و َه َیأا و اعتکاف و حج و سفرهای زیارحی و معنـوی و ...گرفتنـد .در واقـا
جهت گیری الهی بر روابط اجتماعی در ایران حاکم شد و انسانی که حوسـط حضـرا امـام
پرورش پیدا کرد ،آرامـ روحـی و فکـری رـود را در دسـتگاه معنویـت حـأمین مینمـود؛
بررالف سبک زندگی غربی که بهینـه روحـی و فکـری و جسـمی انسـان در آن ،از طریـع
شهواا مادی و رذای ارالقی محقع میشود.
در بخ اقتصادی نیز باید حوجه داشت که در زمان مدیریت حضرا امام ،فضای آرامی
برای حولید ثروا فراهم نبود زیرا حمامی مقدوراا کشور باید در مسیر جنگ و دفاع مقدس و
حأمین مایحتا عمومی و حداق معاش مردم رر میشـد و زمینـهای بـرای رونـع بـازار و
گردش چرخهای اقتصاد وجود نداشت .در نتیجه  ،اقتصاد کشور بـه یـک اقتصـاد دولتـی و
حداقلی حبدی شد همانطور که حتی در کشورهای سرمایهداری ،بروز جنگ باعث میشود
که بخ رصوصی در حاشیه قرار بگیرد و دولت با جیرهبندی کاالها به همه عرصهها ورود
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پیدا کند .از سوی دیگر ،احکام فقهی وارد زندگی مردم شد و سعی زیادی انجـام گرفـت حـا
روابط اقتصادی براساس حرام و حال الهی شک بگیرد.
 .2مدیریت دینی حضرت امام و مقام معظم رهبری و درگیری آن با جهتگیهری
مادی حاکم بر تئوری تولید «قدرت ،اطالع ،ثروتِ» غربی

بیان شد که حضرا امام و مقام معظم رهبری در مدیریت نظام جمهـوری اسـالمی ،بـا
حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا که برآمده از سبک زندگی غربی بود ،درگیر شـدند امـا
این درگیری بهمعنای پایان کار نیست زیرا آنچه رهبـران نظـام اسـالمی در سـیوهفت سـا
گذشته انجام دادهاند ،حفظ جهتگیری نظام برای اقامـهی کلمـه حوحیـد بـوده و ححـو در
سارتارها برمبنای این جهتگیری هنوز محقع نشده است .البتـه حفـظ جهـتگیری الهـی
نظام بهمعنای شک گیری حمایالا عمومی بر محور اسالم و زندگی برمبنای دین بود کـه در
پاسخ مردم به دعوا حضرا امام (ره) محقع گردید و حرکت این جامعه ــ کـه بـا جامعـه
ً
گیری حاکم بر سه حروری
جهت
در
روند
این
و
یافته
ادامه
کنون
حا
ــ
است
متباین
کامال
مادی
ِ
اسـالمی» ایـن
حولید ثروا و اطالع و قدرا مـنعکا شـده و زمینـه را بـرای «بـهکارگیری
ِ
حروریها فراهم آورده است .همچنانکه مباحثی که پیرامون اوصـاف و ابعـاد سـبک زنـدگی
غربی در سه حروری پی گفته مطرح شد ،ناظر به ریشهها و جهتگیریهای مـادی در نظـام
سرمایهداری است.
 « .2/4شکستن فرهنگ تح ب ،تغییر وزن قوا در مدیریت کشهور و نهادسهازی بهرای
مأموریت های انقالبی» سه تغییر اساسی در تئوری تولید قدرت غربی

اما پیرامون جهتگیریهایی که بر حروری حولید قدرا حاکم شد ،باید حوجه داشـت کـه
با شکستن فرهنگ ححزب حوسط رهبران نظام ،ارذ آرای عمومی در مسـیر رـدمتگزاری بـه
مردم قرار گرفت؛ همچنانکه در جریان گردش حصمیم ،حوزین بین سه قوه در شک غربی آن
حغییر داده شد و سهم حأثیر و وزن قوه مجریه کاه یافت .عالوه بر این ،افکـار عمـومی در
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مسیر فرهنگ مذهح ،ارزشها و استکبارسـتیزی جهـتدهی شـده و جـایگزین رانتهـای
اطالعــاحی گردیــد .در عرصــه سیاســت رــارجی ،استکبارســتیزی جــایگزین فرهنــگ
حوسعهیافتگی (شرقی و غربی) شد و در دار  ،نظام اسالمی مجبور شد بـا قـائلین بـه مبنـا
قرارگرفتن حکام مادی در امر مدیریت درگیـر شـود و در برابـر کسـانی کـه میرواسـتند بـا
ِ
مبارزه ی مسلحانه یا مبارزاا پارلمانتاریستی ،افکار غربی یا شرقی را در کشور پیـاده کننـد،
بایستد .در مقوله سازمان و حشکیالا نیز باید حوجه داشت که حضـرا امـام بـا نهادسـازی
حوانستند مأموریتهای انقالبی را پیگیری کننـد و لـذا ملـت ایـران در روابـط اسـتخدامی و
کارگری ،از اسارا سبک زندگی مدرن رار شد.
« .2/2اقامه فرهنگ شهادت طلبی ،اولویت تعههد بهر تخصه

و شهکلگیهری هنهر

مقاومتی و ملی» سه تغییر اساسی در تئوری تولید اطالع غربی

در جهتگیری حاکم بر حروری حولید اطالع ،پسـند اجتمـاعی بـه مبـارزه و مقاومـت در
برابر استکبار و شهاداطلبی حعریف شد و حربیـت نیـروی انسـانی از گرفتـاری بـه فرهنـگ
شهوا رهایی یافت و بر فرهنگ حقوا و عبادا و حهذیح استوار شـد .همچنانکـه حرکیبـی از
نخبگان حوزه و دانشگاه مورد حوجه قرار گرفت و «حعهد» مدیران بر «حخصص» آنها اولویت
پیدا کرد .در عرصه هنر ،با هنر مادی و هالیوودی که بر «سکا و هیجان و رشونت» مبتنی
شده ،مقابله گردید و ابعادی از هنر مذهبی و مقاومتی و ملی به منصهی ظهور رسید.
« .2/7هدف قرارندادن اقتصاد ،شکستن الگوی درآمهد طبقهاتی و شکسهتن الگهوی
مصرف طبقاتی» سه تغییر اساسی در تئوری تولید ثروت غربی

انعکاس جهتگیری الهی نظام در حروری حولید ثروا نیز موجح گردید که اقتصاد و رفاه
و حولید ثروا (دنیاپرستی مدرن) بهمثابه هدف جامعه قرار نگیرد؛ همانگونـه کـه در قـانون
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اساسی نیز نسبت به ایـن مطلـح حصـریح شـده اسـت 1.در نتیجـه حضـرا امـام فرهنـگ
اشرافیگری را ــ که بر اثر جریان الگوی مصرف غربی در ایران حوسـط رژیـم پهلـوی پدیـد
آمده بود ــ مورد هجمه قرار دادند و آن را برای مدیران نظام به یـک امـر ضدارزشـی حبـدی
کردند و حرص دائمالتزاید را در جامعه ایرانی به حاشیه راندند .این در حـالی بـود کـه ایـن
فرهنگ ،علت ایجاد انگیزش اجتماعی برای کار و حالش در حروری حولیـد ثـروا غربـی بـه
شمار میرود .حضرا امام همچنین با کاه فاصله حقوقها ضربهای اساسی بـه الگـوی
ُ
درآمد طبقاحی وارد کردند و از این طریع ،جریان رلع حسد در جامعه را حضعیف نمودند و
علت بررورد مقام معظم رهبری با پدیده حقوقهای نجومی نیز به همـین جهـتگیری بـاز
میگردد .از سوی دیگر ،ارتصاص یارانههای پنهان به عموم مردم و حعمیم رفـاه در کشـور و
کاه فاصله رفاهی بین شهرها و روستاها و کمک به دهکهای پـایین از طریـع بیمـههای
بهداشتی ،مسکن مهر و ...از مواردی هستند که برای مقابله با الگوی درآمد غربی و فاصـله
طبقاحی ناشی از نظام سرمایهداری به مرحله عمـ رسـیدند .در واقـا محرومیـت و فاصـله
طبقاحی در سبک زندگی غربی ابزاری برای کنتر مردم و وادار کردن آنها به فرمان َبری اسـت
اما رهبران نظام این روند ظالمانه را به رابطه عاشقانه بین امـام و امـت حبـدی کردنـد و ایـن
محبتمداری و ارالقمحوری باعث شد حا مردم در همه صحنهها به میـدان بیاینـد و در راه
امام و رهبری فداکاری کنند.

 « .6در ححکــیم بنیادهــای اقتصــادی ،اصـ  ،رفــا نیازهــای انســان در جریــان رشــد و حکامـ اوســت نــه
همچــون دیگــر نظامهــای اقتصــادی ،حمرکــز و حکــاثر ثــروا و ســودجویی؛ زیــرا کــه در مکاحــح
مادی ،اقتصاد رـود هـدف اسـت و بـدین جهـت در مراحـ رشـد ،اقتصـاد عامـ حخریـح و فسـاد و
حبــاهی میشــود؛ ولــی در اســالم اقتصــاد وســیله اســت و از وســیله انتظــاری جــز کــارایی بهتــر
در راه وصو به هدف نمیحوان داشت» قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بخ مقدمه.
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 .2/1اشاره به جامعهشناسی الهی حاکم بر سبک زندگی دینی در اندیشهه و مهدیریت
امام خمینی و مقام معظم رهبری

در واقا سبک زندگی حضرا امام (ره) در عرصه جامعهشناسی ،برراسته از فلسفه قیام
ً
فقهی «جنگ با کفار حربی» بود که ایـن حکـم یـک حکـم کـامال
عاشورا و مبتنی بر حکم ِ
انسانی است زیرا کفار حربی ،بر ضد حکام بشری عمـ میکننـد و حتـی حـداق هایی از
ارالق انسانی را نمیپذیرند و از رطاب انسانی اباعبداللهالحسین (ع) در روز عاشورا« :إن
َ ً
َ َ َ َ
َ
َ ُ َ ُ
ُ
ُ
عاد فکونوا احرارا ِفی ُدنیاکم»1نیز روی برمیگرداننـد.
لم َیکن لکم دین و ک ُنتم الحخافون الم
این جامعهشناسی الهی در طو سیوهفت سا گذشته به مرحله عم رسیده و با حکیـه بـر
ارالقمحوری ،دفاع از زیباییها و درگیری با زشتیها را بر عهده گرفته است.
 .7همراهشدن تدابیر نخبگانی (تصمیمسازی) با جهتگیری الهی حضرت امام و
ضرورت تئوری هشدن آن

پا از بیان «جهتگیری»ها و «حصمیمگیری»های رهبران نظام در عرصههای سیاسی و
فرهنگــی و اقتصــادی بایــد بــه بحــث از «ســارتار»هــا و نظــام «حصمیمســازی» (دســتگاه
کارشناسی) پردارت .زیـرا زنـدگی در دوران مـدرن وابسـته بـه حرکیبـی از سـختافزارها و
نرمافزارهای پیچیده است و برای آنکه «حصمیمگیری»ها در عم و عینیت جاری شوند ،نیاز
به یک دستگاه مبد دارند که همان دستگاه کارشناسی است و بـا حصمیمسـازی ،مـدیریت
سارتارها را بر عهده میگیرد .بهعبارا دیگر ،زمانی که به حقسیماا درونـی حرـوری حولیـد
ثروا و قدرا و اطالع پردارته شود ،بحث از سطح «جهتگیری نظام» فراحـر رفتـه و وارد
سطح «سارتارها» میشود .پا زندگی در دنیای امروز وابسته به سه سطح «حصـمیمگیری،
حصمیمســـازی و اجـــرا» اســـت و «جهـــتگیری» در ســـطح «حصـــمیمگیری» ،بـــدون
«سارتارسازی» در سطح «حصمیمسازی» ــ که حوسط «دستگاه کارشناسی» انجام میگیرد
« .6اگر دین ندارید و از قیامت نمیحرسید ،الاق در دنیای رود آزاده باشید ».بحاراالنوار ،48 ،ص .43
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ــ امکان ححقع ندارد .پا گرچه حمامی حصمیماا حضرا امام در سطح جهـتگیری ،بـا
بنیان های حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا درگیر شد و فضای دیگری را در کشـور پدیـد
آورد و با بیانـاحی کـه پیرامـون اصـ نظـام ،مـردم و اصـناف مختلـف مطـرح کـرد ،سـطح
«حصمیمگیری» در کشور را بهعهده گرفت اما همانگونه که بیان شد ،زندگی در قرن بیسـتم
وابسته به سطح «حصمیمسازی» اسـت؛ یعنـی حصـمیمگیریها حـا زمـانی کـه بـرای بخـ
«کارشناسی» حرجمه نشود ،وارد زندگی مردم نخواهد شد.
لذا در زمان مدیریت حضرا امام ،ری کثیری از کارشناسان دانشگاهی ،انقالبی شدند
صرف این مهم کردند که بـرای پیـادهکردن
و آرمانهای امام را پذیرفتند و حمام همت رود را ِ

منویاا حضرا امام ،باید چه حغییراا سختافزاری و نرم افزاری ایجاد شود .این کار بزرگ
در همه ابعاد اداره کشور حوسط دانشگاهیان انجام شد؛ همانگونـه کـه بسـیاری از نخبگـان
حوزه وارد قوه قضائیه شدند و با حالش حخصصی رود ،راهی بـرای جریـان فقـه موجـود در
حقوق و قضای مدرن در سطوح عمومی ،صنفی و حاکمیتی پیدا کردنـد .پـا نکتـه بسـیار
مهم آن است که حوزه و دانشگاه در صحنه حخصصی با حضرا امام همراهـی کردنـد و حـا
حد امکان ،حصرفاحی را در بـهکارگیری حخصـصهای موجـود انجـام دادنـد حـا حصـمیماا
حضرا امام در کشور جریان یابد .البته حشخیص این روند در ابعاد مختلف اداره کشور (از
قوای سه گانـه و امـور امنیتـی و دفـاعی حـا عرصـه رسـانهها و مطبوعـاا و )...کـار بسـیار
پیچیدهای است و به یـک منطـع و دسـتگاه محاسـباحی احتیـا دارد حـا معلـوم شـود کـدام
حرکیحســازیهای نــوین در عرصــههای کارشناســی باعــث شــده امــور جامعــه بــه نفــا
استکبارستیزی و همگرایی در دار و منافا عمومی و ...به پی رود .یعنی علیرغم حفـظ
قطعاا دستگاه کارشناسی غرب ،جایگاه و حوزین امور کارشناسی به نحوی حغییر یافتـه کـه
بهکارگیری قطعاا این دستگاه در عم  ،به نفا اسالم واقا شده است .لذا برای حروریزهکردن
راه و اندیشه حضرا امام و پایه قرار دادن آن برای حرکتهای بعـدی الزم اسـت حـا هـزاران

  221سبک زندگی

پایاننامه حخصصی با این موضوع حولید شود که این امر حنها با حکیـه بـر منطـع و فلسـفهای
امکانپذیر است که قدرا حفسیر انقالب اسالمی را داشته باشد.
 .7/4نفی تحجر از اندیشه و مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری بهدلیل توجه به
ساختارهای موجود و نقش دستگاه کارشناسی در مدیریت جوامع

در این میان ،گروههایی مانند طالبان و برری سلفیون در میان اه حسنن وجود دارند که
چشم بر این واقعیتها میبندند و مردم را در یک زندگی بسیط و عقحمانده نگه میدارند و
بهطور رالصه ،رط قرمزی بر سارتارهای حکام مادی میکشند و سعی میکنند مظاهر آن
را از صحنه حیاا اجتماعی حذف کنند حا مجبور نباشند نسبت به آن پاسخگو باشـند .ایـن
ارالق که ناشی از فرهنگ مولویـت اسـت ،بـه هی وجـه نمیحوانـد درک درسـتی از ابعـاد
مدیریت مدرن و عرض و طو آن داشته باشد .اما رهبران نظام جمهـوری اسـالمی بـه ایـن
واقعیتهای عینی حوجه داشتند و علیرغم مخالفت با سبک زندگی غربی ،از شیوه طالبـانی
و سلفی برای مقابله با آن استفاده نکردند بلکه مسیر دیگری را برای دستیابی به سبک زندگی
جدید پیمودند که در همراهکردن حدابیر نخبگانی با جهتگیریهای الهی نظام متجلی شد و
موجح حغییرها و حصرفاحی در بهکارگیری حخصصها و سارتارهای موجود گردید.
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قبض و بسط بین «ارزشهای دینی» با «نظام موضوعات» سبک
زندگی غربی در سطح ساختاری و ضرورت قیام برای انقالب
فرهنگی و خروج از اضطرار علمی در ساختارها

 .4قبض و بسط بین «ارزش های دینی» و «نظام موضوعاتِ» سبک زندگی غربی
در س

ساختاری

بعد از حبیین حروری حولید ثروا ،اطـالع و قـدرا در سـبک زنـدگی غربـی و اشـاره بـه
حاکمشدن آن بر کشورهای دنیا باید به این نکته پردارت که کارشناسی غربـی و شـرقی در
مدیریت نظام جمهوری اسالمی مورد استفاده قرار گرفت و همزمان با آن رهبران انقالب در
سطح جهتگیری نظام ،با اوصاف رذیلهی برآمده از سبک زندگی موجود مقابله کردند و بـه
حبا آن ،چال هایی در سطح سارتارهای نظام پدید آمد 1.لذا برنامههای درازمدحی که حـ
 .6غیر از موضوعاا چالشی که در این کتاب به آنها اشاره رواهد شد ،در کتاب «گفتمان انقالب اسالمی»
نیز سه محور اساسی در این زمینه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت« :چـال بـین فرهنـگ مولویـت و
جمهوریت در بخ سیاسی ،چال بین هویت اشتغا و ححصی با هویت حعبد و حقرب و چال بـین
متغیر کار و متغیر سرمایه در بخ اقتصادی ».سپا بیان شد که ح این چال هـا امکانپـذیر نیسـت
مگر آنکه برای ححقع آرمانهای انقالب ،نسخهای برگرفته از ادبیاا وحی حولیـد شـود؛ یعنـی نبایـد در
برابر فشارهای جامعه جهانی ،بینالمللی ،منطقهای حسلیم شد و نمیحوان برای رفا این ناهنجاریهـا از
شارصهها و ارزیابیهای متداو در حخصصهای دانشگاهی استفاده نمود .لذا سه راهکار کوحاهمـدا،
میانمدا و بلندمدا برای مقابله با ناهنجاریهای فوق مطرح گردید.
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این چال ها را دنبا میکرد ،حوسط رهبران نظام مـورد حوجـه قـرار گرفـت و در سـه سـطح
«حوزه ،دانشگاه و نظام اجرا» پیگیری شد اما قبضوبسطها و بنبسـتهایی در ایـن بخـ
وجود دارد .بهعبارا دیگر به حبا مدیریت حضرا امام و مقام معظـم رهبـری ،مسـائلی در
رابطه با سارتارهای حمدن موجود و سبک زندگی غربی ــ که از دورهی پهلوی به ار رسیده
بود ــ پدید آمد و موضوعاحی شک گرفت که بهدلی طـرح آنهـا از سـوی ادبیـاا انقـالب،
دستگاه کارشناسی کشور مجبور بود با آن موضوعاا مواجه شود و موضا رـود را در قبـا
آنها مشخص کند .لذا در عرصه کارشناسی ،حصـمیماا رهبـران انقـالب موضـوع بحـث و
گفتگو قرار میگرفت و در عرصه میدانی ،این حصمیماا به نحوی حرجمه میشد حا با ایجاد
حغییراحی در بهکارگیری کارشناسی موجود ،امکان جریان آنها در صحنه عم فراهم شود امـا
فقدان یک دستگاه کارشناسی دینمحور برای اداره کشور از یکسو و جریان ارالق رذیلـه و
جهتگیری مادی در سارتارهای سبک زنـدگی غربـی و ادبیـاا کارشناسـی آن ـــ کـه در
مباحث گذشته به اثباا رسید ــ از سوی دیگر ،موجح شد حا چال ها و قبضوبسـطهایی
در برابر نظام قرار گیرد که این روند حا به امروز حداوم یافته است.
« .4/4تعهد و تخص »« ،عدالت در موضوعات علمی ،درمهانی ،ارزی ،درآمهدها و »...و
«فقه و مصلحت»

یکی از مسائلی که در سطح سارتاری و حصمیمسازی از ابتدای انقالب اسالمی مطرح
شد ،مسأله نسبت بین حعهـد و حخصـص بـرای حعیـین کـارگزاران نظـام بـود .افـرادی ماننـد
بنیصدر و گروههایی همچون سازمان مجاهدین رلع حنها به وجود حخصص در ایـن زمینـه
اعتقاد داشتند و با قهریدانستن طی مسیر حکام مادی در حاکمیت و مدیریت ،طرح مقوله
حعهد در انتصاباا را نمیپذیرفتند و به همین دالی از صحنه سیاسی کشور حـذف شـدند.
اما در میان انقالبیون ،حرکیبی از حعهد و حخصص مـورد حوجـه قـرار گرفـت و در ایـن میـان،
جایگاه اصلی به متعهدین ارتصاص یافت و به این صورا ،نظام مـدرکی در حرـوری حولیـد
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ً
اطالع غربی و حناسح آن با مناصح اجتماعی عمال وزن کمتری پیدا کـرد و بافـت عمـومی
مسنولین قوای سهگانه براساس این جهتگیری جدید شک گرفت .اما پا از قبو قطانامه
و با آغاز دوره بازسازی ،دولت وقت بر اولویت حخصص حأکید کرد و بـدون حـذف حعهـد،
نق ـ اصــلی را بــه متخصصــین محــو کــرد زی ـرا ســارت ســد و ســیلو و جــاده و ســایر
زیرسارت های حوسعه ،محتا حخصص و بهادادن به آن بود .به حبا این روند ،الگوی درآمد
نیز حغییر کرد و پی برد سازندگی از طریع انگیزش آرمـانی و جهـادی و انقالبـی ،حضـعیف
شد .بنابراین نظام اسالمی از ابتدای حیاا رود حا امروز درگیر مسأله حعهد و حخصص بـوده
و علیرغم غلبه حعهد بر حخصص در اوائـ انقـالب ،امـروزه حخصـص حوانسـته از منزلـت
سارتارهای عینی که برای زندگی اجتماعی ضرورا دارد ،رـود را بـر حعهـد ححمیـ کنـد.
البته این مطلح براساس مباحث نظری محقع نشده بلکه شارصههای جهانی و بینالمللـی
که رفتار نظاماا را با حکیه بر عدد و رقم و ّ
کمیت کنتر میکند ،نظـام فکـری متخصصـین
دانشگاهی را در عرصه حروری حولید ثروا و اطالع و قدرا شک داده و باعـث شـده حـا در
فقدان شارصههای ّ
کمی دینی و انقالبی ،حخصص به سهم بیشتری در حعیین قـوانین دسـت
پیدا کند؛ زیرا اداره نظام در حمامی عرصهها امری پیچیده اسـت و بـه اظهارنظرهـای فنـی و
حصمیماا کارشناسی و شارصههای عینی نیاز دارد.
مسألهی دیگر در همین رابطه ،راهاندازی دانشگاه آزاد و دانشگاه پیامنور است که حأسیا
آنها حوجیهی متناسح با روند حوسعهیافتگی نداشته بلکه با هدف دستیابی به عدالت علمی و
آموزشی و حأمین بستر برای بهرهمندی عموم از ححصیالا عالیه ــ که در قانون اساسی مورد
حصریح قرار گرفته ــ محقع شده است .این در حالی است که در سبک زندگی غربی چنـین
روندی معنا ندارد بلکـه بـرای دسـتیابی بـه حوسـعهیافتگی بایـد فرآینـد راصـی را پیمـود و
زیرسارتهای راصی را پدید آورد که طی این مسیر و ایجاد آن زیرسارتهاست که میزان
احتیا به متخصص را معین میکند .بخشی از این متخصصین باید از رار حأمین شوند و
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بخ

دیگری باید در دار پرورش یابند و حنها بر این اساس است کـه بـه پـرورش نیـروی

انسانی و حأمین شـرایط الزم بـرای ححصـیالا عالیـه اقـدام میشـود .در واقـا فراهمکـردن
ً
امکاناا آموزشـی مخصوصـا در سـطح ححصـیالا عالیـه بایـد دارای حوجیـه اقتصـادی و
ً
متناسح با برنامهی حوسعه باشد؛ نه اینکه ابتدائا دانشگاهها در سراسر کشور گسـترش پیـدا
کنند و سپا به دنبا راهحلی برای اشتغا ححصی کردگان در کشور باشند .در همین راسـتا
همواره از دولتهای مختلف بهدلی عدم ایجاد شغ بـرای ححصـی کردگان انتقـاد شـده و
میشود اما اگر عدالت آموزشی و حعمیم سواد و ححصیالا عالیه در میان عموم ملت امـری
صحیح و ارزشی است ،نمیحوان به استفاده از نظـام اشـتغا غربـی ادامـه داد کـه برمبنـای
حوسعهیافتگی و حوجیه اقتصادی طراحی شده است و نباید با احکا به چنین امری بر عملکـرد
ُ
دولتها ررده گرفت بلکه باید نظام اشتغا جدیدی را طراحی کرد که با عـدالت آموزشـی
سازگار باشد .امروزه با کاه جمعیتی که در سن ورود به دانشگاهها هستند ،دانشـگاههای
کشور با هزاران ظرفیت رالی مواجه شدهاند که راهکار متداو برای ح این چال  ،جذب
دانشجوی رارجی است .اما ححقع این راهکار نیز وابسته به این است که ایران به یک کشور
غربی آن حبدی شود و همانند کشورهایی از جمله مالزی در برابر مظالم دنیـا
آرام به حعریف ِ

سکوا کند و با دستبرداشتن از سیاسـت ضداسـتکباری ،رـود را از فشـارهای نظـامی و

امنیتی قدرا های بزرگ برهاند و از این طریع ،امنیت رـاطر را بـرای دانشـجویان رـارجی
ارزی قابـ حـوجهی را بـه دسـت بیـاورد و هزینـهی
فراهم نماید حا به این صـورا ،درآمـد ِ
انجامشده برای ظرفیتهای رالی را بازگرداند .مشابه همین روند در آموزش و پرورش و در
ً
موضوع حأسیا مدارس غیرانتفاعی مطرح شد؛ عدهای صرفا بر مدارس دولتی حأکید داشتند
چرا که پرورش کودکـان و نوجوانـان حوسـط یـک دولـت انقالبـی و مـذهبی و ملـی را الزم
میدانستند .اما روشن است که با حأسیا مدارس غیرانتفاعی ،پـو و سـرمایه حـرف او را
رواهد زد و بخ رصوصی وارد میدان رواهد شد و در این صورا ،ارالق ثروحمندان در
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مدارس جریان پیدا میکند .در عرصه رسانه نیز بایـد حوجـه داشـت کـه در دنیـا رسـانههای
اصلی در ارتیار بخ رصوصی است زیرا رسانهها هزینههای سنگینی دارند و حـأمین ایـن
هزینهها حنها با ارالق مـادی و منفعتطلبانـهی بخـ رصوصـی میسـر میشـود .امـا در
کشوری انقالبی که رسانه نشر آرمانهای انقالبی و ارزشی را دنبا میکند ،رسانههای منثر
باید در ارتیار دولت و نظام قرار بگیرند.
در واقــا ایــن نــوع قبضوبســط از ابتــدای انقــالب حــا امــروز در مجلــا ،دولــت و
وزارارانهها وجود داشته و هر دو رویکرد در حمامی مسائ اجرایی مطرح شده است زیـرا
از یکسو روحیه استقال و رودباوری که حوسط حضرا امام در ملـت و مسـنوالن دمیـده
شده ،نظری منفی نسبت به سبک زندگی غربی ایجاد کرده و از سوی دیگر ،محاسباا نظام
کارشناسی و نظراا و بررسیهای آن همواره برمبنای نظام سرمایهداری شک گرفتـه اسـت.
این فضا باعث شده که بهعنوان مثا در وزارا بهداشت و درمان ،طح سنتی یا اسـالمی در
جلساا حصمیمگیری مورد حوجه مسنولین واقا شود و به موضوعی بـرای بحـث و بررسـی
حبدی گردد و نظراا دستگاه کارشناسی نیز برای بررسی ابعاد مختلـف ایـن موضـوع مـورد
استفاده قرار گیرد .در نتیجه این روند ،حرکیبی انضمامی به دست آمـده کـه در آن عـالوه بـر
پزشکی مدرن ،جایگاهی برای طح سنتی به رسمیت شنارته شده حا استفاده عموم از آن بـا
مشکالا قانونی مواجه نشود .یا در حصـمیمگیریهای وزارا آمـوزش و پـرورش ،مـدارس
غیرانتفاعی در کنار مدارس دولتی قرار گرفتهاند و مـدارس نمونـهدولتی نیـز بـه ایـن حرکیـح
اضافه شدهاند .در بخ اقتصادی نیز ارز حکنرری نشده بلکه بهدلی مردمگرایی و حوجه به
مستضعفین ،کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی رریداری شده و ارز چندنرری پدیـد آمـده
است .لذا در دستگاه کارشناسی کشور و در حمامی حصمیماا اجرایی ،سبک زندگی غربـی
بهعنوان یک مد حجربهشده و کارشناسیشـده کـه آمـار مشـخص و شارصـههای عینـی و
کارآمدی معین دارد و کشورهای دنیا زندگی رود را براسـاس آن سـامان دادهانـد ،روی میـز
مسنوالن قرار داشته است .از سوی دیگر ،ایـدهها و رالقیتهـا و سـنتها و شـرون مختلـف
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حمدن ایرانی در قب و بعد از اسالم نیز مورد حوجه قرار میگرفتـه و اسـتفاده از آنهـا در زنـدگی
عمومی و اجتماعی حبلیغ میشده و این در حالی اسـت کـه چنـین امـوری در دنیـای امـروز،
مربوط به عرصه گردشگری است حا با سیری در حمدنهای گذشـته ،حنـوعی بـرای حوریسـتها
ایجاد شود؛ نـه آنکـه سـبک زنـدگی موجـود در معمـاری ،هنـر ،مسـکن ،شـعر ،موسـیقی،
حم ونق و ...کنار گذاشته شود و شیوههای قب از رنسانا در طراحی زنـدگی امـروز مـورد
استفاده قرار گیرد! اما آنچه در کشور ما احفاق افتاده ،احیاء سنتها و شیوههای پیشـین در کنـار
بهرهگیری از ابعاد مختلف حمدن جدید است حا با حرکیح این دو ،حمدن اسالمی محقع شود.
در همین راستا ،در قوه مقننه همواره دو رویکرد مطرح بوده است .عدهای سـعی میکردنـد
برای بررسی و حصمیمگیری در هر مسأله از نگاه فقهی و سایر گزارههای دینی استفاده کنند امـا
دسته دیگری ،نسخههای غربی را که در همه ابعاد اجتماعی طراحی شده اسـت ،مـورد حوجـه
قرار میدادند و با حبیین مزایای آن ،به موانا ححقع احکام شـرعی اشـاره میکردنـد و بـهعنـوان
مثا  ،حغییراا در قانون کار براساس نصوص فقهی را موجح چال هـایی بـرای حولیـد ثـروا
میدانستند .در قوه مجریه و امور اجرایی ،دستگاهها و نهادهای انقالبی به دنبا منـافا مـردم و
محرومین بودند و بر فوریت محرومیتزدایی و حعمیم امکاناا بـه حمـامی نقـاط کشـور پـای
میفشردند و نظراا کارشناسی ،بر ضرورا درنظرگرفتن حوجیههای فنـی و اقتصـادی طرحهـا
حأکید میکردند و بهعنوان مثا  ،بر حوجه به چگونگی حأمین بودجه برقرسانی ،گازرسـانی و...
و الزاماا نگهداری این شبکه و حوسعه آن در آینده پا از پایان عمر شبکه و هزینههای استفاده
از حکنولوژی جدید اصرار داشتند .از اینرو در حمامی سیوهشت سا گذشته ،آموزههای دینی
و نظراا حضرا امام در برابر دستگاه کارشناسی و محاسباا و الزاماا آن قرار گرفتـه و ایـن
دو رویکرد به نحوی با یکدیگر حرکیح شده و در صحنه عم ححقع یافته است.
« .4/2مالیات»« ،مسائل اطالعاتی و جاسوسی»« ،مهاجرت به شهرها»

یکی از این موضوعاا ،موضوع مالیااها بود زیرا ارذ مالیاا از بنگاههـای اقتصـادی،
یکی از ارکان حأمین امور مالی و هزینههای دولت در سبک زندگی غربی اسـت .در مقابـ ،

نقد و نقض سبک زندگی غربی274 

این مطلح مطرح میشد که مالیاا اسالمی همان رما و زکـاا اسـت و غیـر از ایـن دو
حکم فقهی ،مالیاا دیگری در شرع مقدس ذکر نشده که همین نظر در نامه بررـی علمـای
قم به حضرا امام منعکا شد اما ایشان با آن مخالفـت کردنـد و بـر ارـذ مالیـاا حأکیـد
نمودند 1.پا چنین مباحثی در عرصـه کارشناسـی در میگرفـت و در عرصـه میـدانی نیـز
باالرره راهی انتخاب میشد و حرکت نظام ادامـه مییافـت .در ایـن موضـوع نیـز متـدینین
پذیرفتند که عالوه بر ادای رما و زکاا ،به دولت نیز مالیاا بپردازند .موضوع دیگر راجا
به مسائ اطالعـاحی و جاسوسـی و ضـرورا آن بـرای نظـام اسـالمی بـود کـه گرچـه ایـن
فعالیتها در سبک زندگی غربی یک امر متداو و معمو حلقی میشـد امـا متـدینین بـا آن
ً
روبرو نشده بودند و بعضا آن را ضد ارزش میدانستند و بحثهایی در رصوص راهانـدازی
ً
چنین دستگاهی مطرح شده بود .البته حضرا امام صریحا بر نیاز نظام اسالمی به دسـتگاه
اطالعاحی و احکام مترحح بر آن حأکید کردند .مسـأله دیگـر ،مهـاجرا بـه شـهرها بـود کـه
سرفصلی مهم در سبک زندگی غربی محسوب میشود .در واقا الگوی طبقاحی برای درآمد
و مصرف موجح می شود که مکان زندگی نیز به امری طبقاحی حبدی گردد .لذا شهر ،مکـان
زندگی برای کسانی است که از یک سو بتوانند با الگوی درآمد طبقاحی در شهر زندگی کننـد
و از سوی دیگر با برطرفکردن نیازهای شهر و شهرنشینی ،در حولید کاال و روابط اجتمـاعی

 .6امام رمینی (« :)6919/3/91آقا مینویسد مالیاا نباید داد .آرر شما ببینید بیاطالعی چقدر! آقـا ،مـا
امروز روزی نمیدانم چند صد میلیون ما االن رر این ـ چیزمان است ـ جنگ مان اسـت .روزی چنـد
صد میلیون رر جنگ با سهم امام می شود درست کرد حاال؟! حاال مـا مـی حـوانیم مـردم را همـه را
بنشانیم اینجا و به زور از سهم امام بگیریم؟! سهم امام حاال به اندازه ای اسـت کـه همـین حـوزه هـا را
بگردانیم ،بیشتر از این هم نیست ،یک کمی اگر بیشتر باشد میدهند به دولت .یکدفعـه آدم بگویـد کـه
نخیر ،ما می گوییم که دولت مالیاا نگیرد ،سهم امام بگیرد .چـه جـور؟! از کجـا بیـاوریم سـهم امـام
اینقدر؟! ما از کجا سهم امام و سهم ساداا پیدا کنیم که دولت را اداره بکنـیم ،مملکـت را اداره بکنـیم،
این همه اشخاصی که ریختهاند به جان دولت و رر دارند و چی دارند اداره بکنیم ».صحیفه نور ،جلد
 ،65صفحه .651
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و قدرا مشارکت نمایند .در نتیجه الزم نیست با وضا قـانون از مهـاجرا جلـوگیری شـود
ً
بلکه حا قب از انقالب اسالمی ،مو مهاجرا ــ رصوصا مهاجرا نخبگان ــ از سرحاسر دنیا به
کشورهای غربی به راحتی پذیرفته میشد زیرا قدرا مدیریت بر نخبگان و حکنوکرااهای مهاجر
و حوانایی بهکارگیری آنان در جهت حأمین نیازهای شهرها فراهم بود و نخبگـان و حکنوکرااهـا نیـز
بهدلی استعدادها و مهاراهای راص رود میحوانستند هزینههای زندگی رود در شهر را حـأمین
کنند .بهعبارا دیگر ،شهر به قدرا هزینه و درآمد حعریف میشـد و کسـانی کـه چنـین قـدرحی
داشتند ،قادر بودند که به شهرها و کشورهای غربی مهاجرا کننـد 1.در ایـران و پـا از انقـالب
اسالمی حالش شد حا از مهاجرا به شهرهایی مانند حهران و برری کالنشـهرها جلـوگیری شـود
اما ناحوانی در مدیریت مقوله مهاجرا ،باعث شد حا سهم  72درصدی روستانشینان از جمعیـت
کشور در سا های قب از انقالب ،به  92درصد در سا های اریر کاه پیـدا کنـد و سـهم 92
درصدی شهرنشینان از جمعیت کشـور ،بـه  72درصـد در سـا های اریـر افـزای یابـد .ایـن
ً
وضعیت نشاندهنده یک رطر جدی است رصوصا با حوجه به اینکه در ایران به معادالا سبک
زندگی غربی بهطور کام عم نمیشود و حولید ثروا و دائمافزایی سود بهعنوان هدف نظام قرار
نمیگیرد.
« .4/7سرمایهگذاری خارجی»« ،معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش»« ،نیهاز بهه
تدوین قانون اساسی متناسب با تمدن نوین اسالمی»« ،سیر ت ور در مدیریت دینی»

از دیگر نمونههای این موضوعاا ،موضوع سرمایهگذاری رارجی است؛ امری که حوجه
به آن در دوران پهلوی ،اعتراض آیتالله سعیدی را برانگیخت و ایشان بـهدلی مخالفـت بـا
سلطه کفر بر مسلمین ،نسبت به حصمیم رژیم برای حسهی سـرمایهگذاری رـارجی موضـا
گرفت که در نهایت به شهادا آن فقیه مجاهـد منجـر شـد 2.پـا از پیـروزی انقـالب نیـز
 .6گرچه ایـن رونـد پـا از انقـالب اسـالمی ،دچـار حغییراحـی شـده و کشـورهای غربـی ناچـار شـدهاند
محدودیتهایی را در امر مهاجرا إعما نمایند.
 .9آیتالله سیدمحمدرضا سعیدی در  6943/9/92بر اثر شکنجههای رژیم پهلوی به شهادا نائ گردید.

نقد و نقض سبک زندگی غربی277 

ً
حضرا امام نیز موکدا بر استقال و رودکفایی و عدم وابستگی به اجانح پـای میفشـرد و
همزمان با آن ،انتظاراا عمومی نسبت به مظاهر رفاه در سطوح پـایین قـرار داشـت 1و لـذا
ً
مجموعه این شرایط باعث شد حا سرمایهگذاری رارجی در کشور عمال ممنـوع باشـد .امـا
پا از پایان جنگ ححمیلی و آغاز دوران بازسازی ،به علت حغییر نظام کارشناسی حاکم بـر
کشور به کارشناسی غربی و افزای انتظاراا عمومی و حصمیم نظـام مبنـی بـر حـأمین رفـاه
منطق ی برای حمامی نقاط کشور و کمبود پو و بودجـه و سـرمایه بـرای ححقـع ایـن هـدف،
مجما حشخیص مصلحت نظام با سـرمایهگذاری رـارجی موافقـت کـرد و آن را وارد سـبد
مصرفی مردم نمود .لذا نظام اسالمی در مسأله سرمایهگذاری رارجی دچار فراز و فرود بوده
و چال جمهوری اسالمی با این مقوله ادامه رواهد یافت .در عرصه حعلیم و حربیت نیـز از
ابتدای انقالب ،معاونت پرورشی در وزارا آموزش و پرورش حأسیا شد حا مسائ عبادی و
ارزشی را در میان دان آموزان حرویج کنـد امـا بررسـی مقـدار زمـانی کـه برنامـههای ایـن
معاونت از محصلین میگرفت و حأثیر آن بر کاه یا افزای رشد ححصیلی آنان ،باعث شد
برری رواستار محدود کردن فعالیتهای این معاونت شوند و عـدهای دیگـر بـا حأکیـد بـر
ضرورا منزلت مذهح در حربیت و پرورش دان آموزان و ایجاد منزلت سازمانی برای ایـن
مهم ،حداوم فعالیتهای گسترده آن را دنبا کنند و لذا این مسأله نیز از اموری بوده که دچار
قبض و بسط و چال شده است.
همچنین پیرامون حدوین قانون اساسی ،عدهای از علما معتقد بودند که قرآن کریم ،قانون
اساسی ماست و حدوین قانون اساسی دیگری ضرورا ندارد و لذا از حضرا امام رواستند

 .6حضرا امام رمینی« :من دست و بـازوی همـه کسـانی کـه بیادعـا و مخلصـانه درصـدد اسـتقال و
رودکفایی کشورند را میبوسم .باز سفارش می کنم که به ردا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و
غرب نروید .مردم باید حصمیم رود را بگیرند« :یا رفاه و مصرفگرایی و یا ححم سختی و استقال  ».و
ً
این مسأله ممکن است چند سالی طو بکشد ،ولی مردم ما یقینا دومین راه را ،که اسـتقال و شـرافت و
کرامت است ،انتخاب رواهند کرد ».صحیفه امام ،96 ،ص.996 :
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حا در صورا اجازه ایشان ،در جلساا مربوط بـه مجلـا ربرگـان قـانون اساسـی شـرکت
مخالفت» قوانین بـا احکـام اسـالمی
نکنند .اما در هرصورا ،قانون اساسی برمبنای «عدم
ِ

حدوین شد و در ادامه همین روند ،مجما حشخیص مصلحت نظـام شـک گرفـت و سـپا
ابالغ سیاستهای کالن برنامههای حوسعه حوسط رهبری مطـرح گردیـد و پـا از آن ،سـند
چشمانداز بیستساله ابـالغ شـد و هماکنـون ،بحـث الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت و
ضرورا حدوین آن در دستور کار نظام قرار گرفته است .در این سیر از بلوغ حضور دیـن در
جریــان حصــمیماا نیــز قبضوبســطهای مختلفــی وجــود دارد .بــهعنوان نمونــه در ســند
چشمانداز ،ایران بهعنوان «کشوری حوسعهیافته با جایگاه او اقتصادی ،علمی و فنـاوری در
منطقه» و همزمان «با هویت اسالمی و انقالبی و الهامبخ در جهان اسالم» معرفی شـده
است .در زمان ابالغ سند ،کارشناسان با حکیه بر اصطالح «کشور حوسعهیافته» این حفسیر را
از سند فوق ارائه میکردند که رهبری باالرره پذیرفتهاند که کشور باید بهسوی حوسعهیافتگی
حرکت کند و در این مسیر باید از حجربه کشورهای حازه حوسعهیافته همانند ژاپن ،چـین ،کـره
جنوبی ،مالزی و ...استفاده شود .اما مقام معظم رهبـری در دیـدار بـا نماینـدگان آن دوره از
مجلا شورای اسالمی ،انصراف سند چشمانداز به الگو قرار دادن حجربه کشورهای جنوب
شرق آسیا را برای حوسعه کشور نفی کردند 1و سپا در سا های بعد و طـی اولـین نشسـت
 .6مقام معظم رهبری« :ما دنبا چه نوع حوسعهای هستیم؟ این نکتهی اساسی ،در بحـثهـای اقتصـادی و
غیراقتصادی جاری است .کسانی دنبا این هستند که حرفی را پرحـاب کننـد و ذهـن مـردم را از مسـائ
اصلی دور نگه دارند :مد چینی ،مد ژاپنی ،مد فالن .مد حوسعه در جمهوری اسالمی ،به اقتضـای
ً
شرایط فرهنگی ،حاریخی ،مواریث و اعتقاداا و ایمان این مردم ،یک مد کامال بومی و مختص به رود
ملت ایران است؛ از هی جا نباید حقلید کرد؛ نه از بانک جهانی ،نه از صندوق بینالمللی پو  ،نه از فالن
کشور چح ،نه از فالن کشور راست؛ هرجا اقتضایی دارد .فرق اسـت بـین اسـتفاده کـردن از حجربیـاا
ً
دیگران ،با پیروی از مد هـای ححمیلـی و القـایی و غالبـا هـم منسـوخ .بنـده میبیـنم گـاهی بعضـی از
شیوههایی که در زمینههای اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد میشود ،از دیگران گرفتـه شـده ـــ فـالن
متفکر فرنگی اینطوری گفته ،فالن متفکر کجایی اینطوری گفته ــ مث اینکـه بـه آیـاا قـرآن اسـتناد
ً
میشود!.....از حجربهها و دان ها باید استفاده کرد ،اما الگو و شیوه و مد را باید کامال بومی و رـودی
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راهبردی جمهوری اسـالمی ،مفهـوم حوسـعه را دارای بـار ارزشـی دانسـتند و بـر ضـرورا
جایگزینی حعبیر «پیشرفت» با اصطالح «حوسعه» و محوریت معنویـت در پیشـرفت حأکیـد
کردند .1در واقا قبض و بسط واضحی بین ادبیاا انقالب و ادبیاا حوسعه وجود دارد و این
قبض و بسط هم از لحاظ نظری ،هم از لحاظ عینی و هم از لحاظ شارصـهها قابـ انکـار
نیست .یعنی علیرغم مطالبه رهبری از نخبگان برای ایجاد فضاهای جدید در ایـن عرصـه،
ً
عمال و با شارصههای ّ
کمی رود در حا نزدیککردن جامعه ایران به جامعـه
ماشین حوسعه
جهانی است و لذا باید حکلیف آن روشن شود .همچنین ادبیـاا دانشـگاه در روانشناسـی،
جامعهشناسی ،مدیریت و ...دارای علوم کاربردی است و از آنجا که نظام جمهوری اسالمی
منتسح به اسالم است ،نخبگان دانشگاهی انتظار دارند حا حوزه علمیه نظر اسالم را در زمینه
این علوم بهصورا کاربردی مشخص کند.
« .4/1الگوی جذب و استخدام»« ،وضعیت صندوقهای قرضالحسنه در شبکه بانکی»،
«طر تقسیم اراضی»« ،موسیقی»« ،طر پوشش ملی»

در عرصه جذب و گزین و استخدام نیروی انسانی در نظام اسالمی و رابطه آن با نحـوه
حضور دین در اداراا و نهادها ،پرسـ ها و رفتارهـایی بـرای احـراز صـالحیت داوطلبـان
استخدام انجام می شد که معقو نبود و لذا حضـرا امـام اقـدام بـه صـدور فرمـانی شـ
مادهای در این زمینه کردند 2.روند فوق نشان میدهد که هنگام ورود به جزئیاا این مسأله،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخاب کرد .».بیاناا در دیدار با نمایندگان مجلا.59/9/97 ،
ً
 .6مقام معظم رهبری« :کلمه «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ حعمدا نخواستیم کلمه «حوسعه» را به
کار ببریم .علت این است که کلمه حوسعه ،یك بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماحی با رودش همراه دارد
ً
که احیانا ما با آن التزاماا همراه نیستیم ،موافع نیستیم .ما نمیرواهیم یك اصطالح جاافتادهی متعارف
جهانی را که معنای راصی را از آن میفهمند ،بیاوریم دار مجموعه کار رودمان بکنیم .ما مفهومی را
که مورد نظر رودمان است ،مطرح و عرضه میکنیم؛ این مفهوم عبارا است از پیشـرفت» .بیانـاا در
اولین نشست راهبردی نظام.32/9/96 ،
 .9فرمان امام رمینی به ستاد پیگیری حخلفاا قضائی و اداری؛ صحیفه نور ،جلد  ،67صفحه .644
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بین نگاه و گزارههای مـذهبی بـرای اسـتخدام و الگوهـای گـزین حخصصـی و مهـارا و
کارآمدی الزم برای افراد شاغ در کاررانهها و اداراا ،همواره قبض و بسط وجود داشـته و
دارد .موضوع صندوقهای قرضالحسنه نیز دچار چالشی از همین جنا بـود زیـرا جایگـاه
ارزشی و مکتبی قرضالحسنه موجح شده بود حا این پدیده پا از انقالب گسترش یابد و از
سوی دیگر بانک مرکزی و سایر بانکها این روند را ناسازگار بـا سیاسـتهای رـود و مـانا
حمرکـز پـو در شــبکه بـانکی و مــانا ارائـه حسـهیالا در چــارچوب بودجـههای ســاالنه و
برنامههای پنجساله می دانستند .لذا وزارا کشور وقت پا از انتقـاد از رشـد صـندوقهای
قرضالحسنه ،اقدام به بررورد با این صندوقها کرد و آنها را به نظارا بانک مرکزی و قوانین
آن مقید نمود .در مقاب  ،امروزه این بانکهای رصوصی هستند که با شـتاب بـاال و حعـداد
زیاد در حا حأسیا هستند و بهدلی جایگاه حعریفشدهای که در سبک زندگی غربی دارند،
به راحتی میحوانند از بانک مرکزی مجوزهای الزم را ارذ کنند .لذا در امور مالی نیز قبض و
بسط بین صندوقهای قرضالحسنه و بانکها جریان یافته است.
طرح حقسیم اراضی کشور مصوب شورای انقـالب (کـه البتـه بـا مخالفـت مراجـا روبـهرو
گردید) ،ایجاد محدودیت در سارت زمین شهری ،مسأله موسیقی ،طراحی پوش ملـی ،لقـاح
مصنوعی و ...از دیگر نمونههای قبض و بسطی است که بین آموزههای دینی و نظراا کارشناسی
در میگرفت و با طرح موضوعاا مختلف در سطح سارتارهای نظام حداوم داشت.
 .2اعجاز انقالب اسالمی در ایجاد وحدت نخبگانی حول «تصهمیمگیهری»ههای
الهی رهبران انقالب ،موجب تحقق برخی تغییرات در س

«تصهمیمسهازی» و

«اجرا» علیرغم فقدان دستگاه کارشناسی دینمحور

همه اینها در حالی بود که در مقیاس «حوسعه» و «حصمیمگیری» هـی شـک و حردیـدی
وجود نداشت و ایمان و شجاعت و بصیرا دینی حضرا امام ،نظـام را بـه پـی میبـرد و
حمامی حوزویان و دانشگاهیان و اصناف و اقشار مختلف کشور بر محور ایشان جمـا شـده
بودند و نسبت به رهبری ایشان حردید نداشتند و در برابر گروههایی که این رط قرمز را زیرپـا
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گذاشتند ،ایستادند و با بذ جان و فداکاری ،باعث عبـور نظـام اسـالمی از ایـن عقبـههای
سخت شدند .بهعبارا دیگر ،رفتار و مواضا رهبران نظـام در سـطح «حصـمیمگیری» (کـه
برای اقامهی کلمه حوحید و حفظ جهتگیری الهی انجام میشد) برراسته از فرهنگ قرآنـی
بود؛ بدون آن که این حصمیماا در علوم حوزوی یا دانشـگاهی ،حـدریا یـا ححصـی شـده
باشد .لذا این رفتارها و مواضا ،معجزهای عقلی و عقالیی و اجتماعی بود که در قرن بیستم
عنـوان «آیتاللـهالعظمی» را از
واقا شد و حصمیماا حضرا امام و مقام معظـم رهبـری،
ِ

عناوین و القاب حشریفاحی رار کرد و بزرگترین نشانه ردا را در عینیت و صحنه میدانی در
مقاب حمامی انسانها به نمای گذاشت 1.اما در سطح «حصمیمسازی» (سـارتارها) نظـام
قرآنـی رهبـران نظـام،
اسالمی در «اضطرار علمی» به سر میبرد زیرا عمـ بـه حصـمیماا
ِ

نیازمند آن بود که این حصمیماا به زبان دستگاه کارشناسی حرجمه شود و فقدان ایـن مهـم،

قبض و بسطهای پی گفته را پدید میآورد و نشان میداد که در مسائ زیادی ،راه مشخصی
در برابر نظام قرار داده نشده است .با این حا  ،بخشی از حصمیماا حضـرا امـام و مقـام
معظم رهبری در صحنه عم جریـان یافـت کـه ححقـع ایـن موفقیـت بـدون یـک دسـتگاه
کارشناسی دینمحور ،از معجزاا دیگری بود که ردای متعا با جذب قلـوب نخبگـان بـر
ِ

محور حضرا امام و ایجاد وحدا نخبگانی براساس رویکـرد ایشـان ،رقـم زد .سـطح «اجـرا»
(حعاد ها و نظمها) نیز با قاطعیت مدیران معتقد به حضرا امام و مقام معظم رهبـری ،همراهـی
حوده مردم و حکیهی آنان به فرهنگ شهاداطلبی و مقاومت به پی رفت و حعداد زیادی از مدیران
و مردم ،جان رود را در این راه فدا کردند و عدهی زیادی از آنـان هماننـد شـهدای زنـده در حـا
عم به وظیفهاند و باعث شدهاند حا معجزه انقالب اسالمی در سطح اجرا (مـدیریت حعاد هـا و
نظمها) نیز امتداد پیدا کند و زلزلهای بزرگ به جان ابرقدراهای جهانی و بینالمللی و منطقـهای
بیفتد .البته بحث فوق ناظر به ححلی از رفتار نظام جمهوری اسالمی است و ربطـی بـه عملکـرد

 .6مقام معظم رهبری« :امام بزرگوار(امام رمینی) ،یکی از معجزاا دهر بود؛ رود او از آیاا بـزرگ الهـی
العظمی» واقعی او بود» دیدار با دستاندرکاران راهیان نور.6938/69/61 ،
بود؛ «آیتالله
ِ
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اشخاص و حشک ها و احزاب ندارد .یعنی گرچه عناصر و افـراد و حشـک ها دارای نقـ و سـهم
حأثیر در حرکت کشور هستند اما ححلی از وضعیت آنها بحث جداگانهای میطلبد و ارزیـابی در
ً
این زمینه ،اساسا رار از غرض این سلسله مباحث است.
.2/4موفقیتها و دستاوردهای انقالب با تکیه به جهتگیری الهی

در جمابندی باید گفت که پا از انقالب اسالمی ،از یکسو شعار عدالت و معنویـت
براساس فرهنگ قرآنی مطرح بوده که وارد صحنه عم شده و پرچمدار آن ،حضرا امـام و
مقام معظم رهبری بودهاند و از سوی دیگر ،واقعیتهایی عینـی وجـود داشـته کـه ناشـی از
حمدن موجود و سختافزارها و نرمافزارهای آن (حروری حولید ثـروا ،حولیـد اطـالع و حولیـد
قدرا) بوده و در زندگی مردم جریان پیدا کرده است .در نتیجـه ،حرکیـح شـعار عـدالت بـا
اقتضائاا کارشناسی باعث شده حا سطوحی از رفاه در سبد مصرفی مردم قرار بگیرد کـه نـه
حنها نباید موجح ندامت و پشیمانی باشد بلکه بایـد مایـه افتخـار نظـام حلقـی شـود؛ ماننـد
طرحهای عمرانی و ارائه ردماحی از قبی آب ،برق ،گاز ،راهآهن ،فرودگاهها ،ورزشگاهها بـه
اقصی نقاط کشور که با نگـاه مردمـی و بـرای حـأمین رفـاه عمـومی صـورا گرفتـه اسـت.
ً
همچنانکه ورود به عرصه حکنولوژیهای برحر علیرغم آنکه کامال برآمده از سـبک زنـدگی
غربی هستند (مانند صنعت هستهای ،هوافضا ،نانو ،صنایا مادر و )...رفتاری صـحیح و در
جهت حأمین نیازمندیهای نظام ارزیابی میشود .وضعیت سایر اموری که طیفی بین شـعار
عدالت و سبک زندگی غربی را حشکی میدهند و همواره دچـار فـراز و فـرود و فاقـد ثبـاا
ً
بودهانـد نیـز غیرقاب اجتنـاب بـوده و طبعـا باعـث هر ومر هـایی در رفتـار مـردم شــده و
ناهنجاریهــایی از قبی ـ مصــرف بــیرویــهی آب و بــرق و بنــزین ،کمکــاری در اداراا،
قانون گریزی و  ...را رقـم زده کـه در ناهمـاهنگی بـین سـطح حوسـعه و سـطح کـالن نظـام
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ریشه دارد.

1

 .2/2ضع های گذشته و تهدیدهای آینده ،ناشی از ادبیات کارشناسی و سهاختارهای
موجود در نظام

در واقا ضعف در ظرفیت موجود فهم از منـابا دینـی کـه نتوانسـته کمـک مناسـبی بـه
حضرا امام و مقام معظم رهبری برای جریان «اسالم در عمـ » برسـاند ،وقـایا حلخـی را
پدید آورد که بهصورا غیرعمدی انجام شد و در حا و آینده نیز ادامه رواهد یافت .اولـین
مورد از این وقایا ،پذیرش قطانامه  835بود که به حعبیر حضرا امام یک جـام زهـر بـود؛
گرچه دقت در پیام ایشان درباره قبو قطانامه و دفاع از حمامی مسنوالن نظام نشان میدهد
که رخدادن این حادثه ناشی از عمد نبوده است .به نظر میرسد حعبیر حضرا امام به «جام
زهر» باید بر این اساس ححلی شود که قبو قطانامه مالزم با پذیرش حاکمیت سازمان مل
بر جمهوری اسالمی و «حعریفها و حکلیفها و حطبیعها»یی است که حوسط این سازمان بر
حمامی کشورها ححمی میگردد و حاکمیت جهـانی ابرقـدراها را حـأمین میکنـد .لـذا در
مباحث به این نکته اشاره شد که دوران زعامت مقام معظم رهبری در شرایطی آغاز شـد کـه
نظام اسالمی محدودیتهای جدیدی را در عرصـه جهـانی و بینالمللـی پذیرفتـه بـود کـه
انقالبی نظام را مقید میکرد .عالوه بر این ،پـذیرش قطانامـه باعـث شـد حـا نظـام
عملکرد
ِ
اسالمی در چارچوبی از «معاهداا و مذاکراا و مسابقاا»ِ بینالمللی قرار گیرد که ابزاری
برای ایجاد حوازن در عرصه ارحباط بینالمللی هستند .همچنانکـه موجـح شـد حـا در امـور
ملی ،مسائ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور از حکام رفاه در سطح جهانی متأثر گردد؛
 .6البته همزمان با این روند ،موفقیت های بسیار بزرگی به دسـت آمـده کـه یکـی از آنهـا حـأمین امنیـت در
شرایطی است که دو ابرقدرا دنیا به دنبا ایجاد ناامنی در این کشور بودهاند .عالوه بر آن ،پیشرفتهای
علمی و حرویج معنویاا و عباداا و زیاراا و اعتکافها در میان عموم مردم نیـز از دسـتاوردهای مهـم
نظام بوده است.

  210سبک زندگی

مقولهای که از سوی صاحبان این حمدن به همه دنیا صادر میشود و جریـان نیـاز و ارضـای
اجتماعی را از رار از مرزها بر ملتها ححمی میکند .لذا ححلی از «جام زهـر» بایـد در
چنین مقیاسی انجام شود و آلودهکردن آن به برری نزاعهای سیاسی متداو صحیح نیست.
دومین مورد از این وقایا حلخ ،مسأله «برجام» است و شرایط ورود نظام بـه ایـن مسـأله
زمانی فراهم شد که اکثریت کاندیداهای ریاستجمهوری در سـا  39و اغلـح مسـنولین
نظام ،راه چاره مشکالا کشور را در مذاکره و ارحباط بـا امریکـا جسـتجو میکردنـد و ایـن
ً
رویکرد را علنا با افکار عمومی در میان میگذاشتند .لذا مقام معظم رهبـری در مقابـ ایـن
مو و برای ایجاد وحدا در دارـ  ،میـدان را بـرای پیگیـری ایـن پیشـنهاد بـاز کردنـد و
پذیرفتند که مسأله هستهای مورد مذاکره با امریکا قرار گیرد اما به شدا در برابر حعمیم ایـن
رفتار به سایر مسائ و موضوعاا موضا گرفتند .زیرا دشمن بـه شـدا دنبـا ایـن مطلـح
است که نزاع رود با جمهوری اسالمی را از درگیریهای آشکار امنیتی و نظـامی در مقابـ
افکار عمومی و رسانهها ،به پشت میز مذاکره منتق کند و با کشاندن نظام اسالمی پای میـز
مذاکره پیرامون همه مسائ و عرصهها ،جنگ سرد جدیـدی را رقـم بزنـد و از ایـن طریـع،
هزینههای زیادی را که بهدلی زیرپاگذاشتن شعار صلح و حقوق بشر و دموکراسی و بررورد
رشن نظامی و امنیتی با قدرا جمهوری اسالمی و طرفداران آن متحم شد ،کاه

دهد.

در واقا همه نزاعهای مهم جهانی در شرایط کنونی از دو طرف حشکی شده که یک طـرف،
امریکا و همپیمانان او و طرف دیگر جمهوری اسالمی اسـت و هـر دو طـرف میداننـد کـه
سرنوشت بشریت در دهههای آینده ،به درگیری بین جاذبه معنوی جمهوری اسالمی و جاذبه
مادی حمدن غرب گره رورده است .لذا حمامی کشورها و ملتها و نخبگـان جهـان بـه ایـن
معرکه چشم دورتهاند و در این چارچوب ،در حا انتخاب مسیر آینده رود هستند.
بنابراین نوشیدن جام زهر دوم زمانی رقم رواهد رورد که جمهوری اسالمی مجبـور بـه
حضور در پای میز مذاکره درباره حمامی موضوعاا شود که حضرا آیتالله رامنهای حا بـه
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امروز در برابر این رطر ایستادگی کردهاند .اما در فرضی که این جام زهر نیز نوشـیده شـود،
فضا برای نوشیدن جام زهر سوم یعنی التـزام بـه قواعـد حوسـعهیافتگی فـراهم رواهـد شـد.
بهعبارا دیگر اکنـون جمهـوری اسـالمی مهندسـی معکـوس مـد های غربـی در عرصـه
سختافرارها را پذیرفته اما به این مهندسی معکوس در عرصه نرمافزاری (برنامههای حوسعه)
حن نداده است ولی در فرضی که مذاکراا همهجانبه با غرب انجام شود و سپا عموم مردم
و نخبگان برای دستیابی به رفاه باالحر به نظام فشار بیاورند ،جمهوری اسالمی در گام بعدی
مجبــور رواهــد شــد مهندســی معکــوس را در نرمافزارهــا بپــذیرد و بــه مشــی کشــورهای
حوسعهیافتهای همانند ژاپن ،مـالزی ،کـره جنـوبی ،برزیـ ملـزم شـود کـه در ایـن فـرض،
اضمحال انقالب اسالمی در حمدن غرب و سازش آن با مستکبرین قطعی رواهد بود.
 .7ضرورت قیام برای انقالب فرهنگهی و خهروج از اضه رار علمهی در سه
تصمیمات کارشناسی

پا گرچه جمهوری اسالمی از حجارب برآمده از سبک زندگی غربی و کارآمدیهای آن
استفاده کرده ،اما نباید در آن متوقف یا منح شود و به راطر الزاماا آن ،حسـلیم را بپـذیرد
بلکه حضور کارشناسی غربی در حصمیماا نظام و زندگی مـردم ،موضـوع امتحـان جامعـه
انقالبی ماست و باید از این عقبه سخت و رطر جدی عبور کرد و به جنگ عقالنیت مـدرن
(اعم از سختافزارها و نرمافزارها) رفت و با ایجاد فضا برای عملکردهای ارزشی و مکتبی،
آنها را از قبض و بسطهای پی گفته نجاا داد .لذا حضرا امام و مقام معظم رهبری نیز به
این چال های بزرگ فرهنگی که پا از انقالب سیاسی پدیـد آمـده و رواهـد آمـد ،حوجـه
داشتند که این جمالا حضرا امام در سا  ،6916یکی از بهترین نمونههای ایـن حوجـه و
آگاهی است« :درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم است .میدانید و میدانیم اگر انحرافی در
فرهنگ یک رژیم پیدا شود و همه ارگانها و مقامات آن رژیمم در رمرام مقمتقیم انقمانی و
الهی پایبند باشند و بر استقالل و آزادی ملت از قیمود شمینانی یقیمده داشمته باشمند و آن را
تعقیب کنند و ملت نیز به تبعیت از اسمال و وواسمتههمای ارزنمده آن پایبنمد باشمند ،دیمری
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نخواهد کشید که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کنمد و هممه را وواهینخمواهی بمه انحمراف
کشاند و نقل آتیه را آن چنان کند که انحراف بهرورت زیبا و مقتقیم را راه نجمات بدانمد و
اسال انحرافی را بهجای اسال حقیقی بپذیرد و بمر سمر ومود و کشمور آن آورد کمه در طمول
ً
ستمشاهی و وصورا پنجاه سال سیاه بر سر کشور آمد 1».یعنی اگـر انحـراف فرهنگـی در

جامعه شک بگیرد ،حتی وجدان عمومی مسنولین و ملت به اسالم و ایمان و بـاور آنهـا بـه
مبارزه با شیاطین و حعقیح این امور و جریان آنها در عم نیز اثری نخواهد داشت بلکه ایـن
انحراف فرهنگی باعث ایجاد وضعیتی بدحر از رژیم طـاغوا رواهـد شـد؛ همانگونـه کـه
انحراف در صدر اسالم باعث شد حا اه حسنن حا همین امروز مذهح رود را بهعنوان اسـالم
حقیقی حلقی کنند و همچنان اعتقاد داشته باشند که سالطین و پادشـاهان و امـرای آنهـا در
جایگاه رالفت نبوی نشستهاند و واجحاالطاعه هستند.
مقام معظم رهبری نیز در همین راستا سفارشاا متعددی از قبی سبک زندگی اسـالمی
ایرانی ،الگوی پیشرفت اسالمی ،بار ارزشی مفهوم حوسعه ،اسالمیشدن دانشـگاهها ،حـوزه
انقالبی ،ححو در آموزش و پرورش ،نق مساجد در حرکت بهسوی حمدن اسالمی ،معرفی
نمازجمعه بهعنوان قرارگاه بصیرا و حقوا ،جنگ نرم ،ناحوی فرهنگی ،اقتصاد مقاومتی و ...را
مطرح کردهاند که حاکی از ضرورا حرکت همهجانبه نظام اسالمی بهسوی مرحلـه بعـدی
است که در این سلسله مباحث از آن به «ضرورا انقالب فرهنگی» حعبیر میشـود .روشـن
است که چنین حرکتی بدون عزم نخبگـانی میسـر نخواهـد شـد و از ایـنرو بـرای انقـالب
فرهنگی ،ححو در «حوزه» و «دانشگاه» امری ضروری است حا بر این اسـاس بتـوان «نظـام
مدیریتی» کشور را از قبضوبسطهای پی گفته رهایی بخشـید .لـذا در ادامـه مباحـث ،بـه
برنامههای بلندمدحی اشاره میشود که حضرا امام و مقـام معظـم رهبـری بـرای حـ ایـن
چال

در نظر داشتهاند و به نقد و ارزیابی ایدهها ،نهادها و موسساحی پردارته رواهـد شـد

که به دنبا ححقع این برنامهها بودهاند حا زمینه برای ارائه پیشنهاد مختـار در زمینـه طراحـی
 .6صحیفه امام ،جلد  ،67صفحه .961
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سبک زندگی اسالمی فراهم گردد.
 .7/4ضرورت تقدم «انقالب سیاسی» بر «انقالب فرهنگی» برمبنای مختهار؛ در مقابهل
نظریه فرهنگی بودنِ انقالب اسالمی

البته در اینجا اشکالی متداو مطرح میشود که اگر چنـین رألهـای علمـی و فرهنگـی
وجود داشته چرا قب از رفا آنها ،به قیام و انقالب و حشکی حکومت مبادرا شـده اسـت؟
به همین دلی بود که قب از پیروزی انقالب نیز برری قائ بودند حا زمانی که کـار فرهنگـی
گسترده و حربیت نیروهای متناسح با انقالب انجام نشده نباید قیام و نهضتی را برپا کـرد .بـا
پیروزی انقالب ،این نظریه در عم دچار انفعا شد اما به هر حـا بـرای ایـن سـوا بایـد
پاسخی علمی و استداللی ارائه کرد .در واقا باید پذیرفت که بنابرمبنای حوزه و منطع نظری
آن که اصالت را به عق و علم میدهد ،چنین اشکالی وارد است .اما براساس «فلسفه نظـام
والیت» 1علم ،حاکم بر ارتیار نیست بلکه به حبا ارتیـار پدیـد میآیـد کـه انعکـاس آن در
جامعهشناسی ،بهمعنای حقدم «سیاسـت» بـر «فرهنـگ» و حقـدم «فرهنـگ» بـر «اقتصـاد»
رواهد بود و لذا «انقالب سیاسی» در حداوم رود باید با «انقالب فرهنگی» حکمیـ شـده و
سپا بهسوی «انقالب اقتصادی» حرکت کند .بهعبارا دیگر قیام الهـی حضـرا امـام در
صورحی میحواند حوضیح علمی پیدا کند که مبنای فوق پذیرفته شـود چـرا کـه حنهـا در سـایه
حشکی یک نظام سیاسی و حعین نیازمندیهای آنان از موضا عم و سفارش بـرای رفـا آن
نیازمندیها به دستگاه علمی است که امکان حولید علم و انقالب فرهنگی فـراهم میشـود؛
در حالیکه این امر در سایه حکومت طاغوا از نظر عینی ممتنا است .همچنـین برمبنـای
فلسفه نظام والیت است که میحوان به ححلی دقیقی از رنسانا در غرب و سیر حغییـراا آن
پردارت که این بحث به مح رود موکو است.
« . 6فلسفه نظام والیت» ،با حالش و مجاهدا علمی مرحوم عالمه آیتالله سـیدمنیرالدین حسـینی حولیـد
شده است و در فص بعدی حوضیحاا بیشتری در اینباره رواهد آمد.

21

بررسی تئوریهای ارائهشده برای حل چالشهای نظام در عرصه
ساختاری و کارشناسی و ضرورت حفظ «وحدت کلمه فرهنگی» بر
محور سفارشهای علمی نایب عام حضرت ولیعصر(عج)

 .4اشارهای به سفارشهای علمی طر شده از سوی حضرت امام و مقهام معظهم
رهبری برای حل چالشهای ساختاری نظام اسالمی
« .4/4حضور دو من ق حوزه و من ق دانشگاه در فرهنگ جامعه»« ،علوم انسهانی کهاربردی»،
«عدم کفایت فقه موجود برای اداره کشور»« ،ضرورت الگو شدن نهادهای انقالبی»

بعد از حبیین مدیریت حضرا امام و مقـام معظـم رهبـری در سـطح «حصـمیمگیری» و
ایستادگی نظام جمهوری اسالمی در برابر کفر جهانی و نفاق منطقهای و روند رو به پیشرفت
این حرکت و جهتگیری الهی ،به بیان قبض و بسطهای موجود در سطح «حصمیمسازی» و
سارتارها پردارته شد و جریان آن در سطح «اجـرا» و ایجـاد ناهنجاریهـایی در نظمهـا و
حعاد های مرحبط با زندگی مردم اشاره گردید که ناشی از درگیری بین شعار عدالت (بهعنوان
آرمان نظام اسالمی) با سـبک زنـدگی غربـی (بـهعنوان وضـعیت بـه ار رسـیده از دوران
پهلوی) است .لذا رألهایی نسبت به وضعیت آینده وجود دارد که باید در پرحو نظام مبـارک
جمهوری اسالمی مورد رسیدگی قرار گیرد و حضرا امام و مقام معظم رهبری حوجه شایانی
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به این رألها داشتند و به همین دلی  ،برنامههای متعددی را برای ح این چال در حوزه و
دانشگاه و نظام مدیریتی کشور مطرح کردند.
از جمله ،حضرا امام در یکی از پیامهای رود حأکید میکنند که منطـع حـوزه ،منطـع
نظری و منطع دانشگاه ،منطع کاربردی است و این دو منطع باید در هم ذوب شوند حـا گـره
بسیاری از مشکالا باز شود« :فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیر حوزهای بهصورحی است که با
حجربه و لما واقعیتها بیشتر عادا کرده است ،حا فرهنگ نظری و فلسفی .باید بـا حلفیـع
این دو فرهنگ و کمکردن فاصلهها ،حـوزه و دانشـگاه در هـم ذوب شـوند ،حـا میـدان بـرای
گسترش و بسط معارف اسالم وسیاحر گردد 1».همچنین در زمان انقالب فرهنگی ،ضرورا
ابتنای علوم انسانی بر معـارف قـرآن را مطـرح کردنـد و اسـتفاده نظـام اسـالمی از علـوم و
ادراکاحی که راستگاه آنها مـادی اسـت ،غیرقاب پـذیرش دانسـتند 2.حتـی پـا از انقـالب
فرهنگی و در زمان بازگشایی دانشگاهها ،رشتههای پزشکی و مهندسی و علـوم پایـه دوبـاره
دایرشـدن رشـتههای علـوم انسـانی راضـی نبودنـد و لـذا
دایر شدند اما حضـرا امـام بـه
ِ

دپارحمانهای علوم انسانی با حأریر نسبت به سایر بخ ها بازگشـایی شـدند .در حـوزه ،بـر
حفظ مسیر سلف صالح و چارچوبهای فقه سنتی حأکید میکردند و همزمان فقه موجود و
 .6پیام امام رمینی به مناسبت سالگرد کشتار رـونین مکـه و قبـو قطعنامـهی 17/4/93 ،835؛ صـحیفه
امام ،جلد  ،96صفحه .74
 .9امام رمینی(« :)6985/4/69باید این معنا که علوم ـ ما از آن هم حمجید میکنیم؛ حعریف میکنیم؛ هـم
علوم طبیعی ،هم علوم مادی؛ لکن آن راصیتی که اسالم از اینها میرواهد در غرب از آن ربری نیست.
اگر هم باشد فقط یک چیز نازلی است ـ آن معنایی که از علوم دانشگاهها ما میرواهیم و آن معنایی کـه
از علوم مدارس قدیمه ما میرواهیم ،همین معنا نیست که در سطح ظـاهر اآلن هسـت و متفکـرین مـا
همان سطح ظاهر را دارند در آن [کار] میکنند و بسیار هم ارجمند است کارهایشان؛ لکن آنکـه اسـالم
میرواهد این نیست .آنی که اسالم میرواهد حمام علوم ،چه علوم طبیعی باشد و چه علـوم غیرطبیعـی
باشد ،آنکه از آن اسالم میرواهد ،آن مقصدی که اسالم دارد ،این است که حمـام اینهـا مهـار بشـود بـه
علوم الهی و برگشت به حوحید بکند ».صحیفه امام ،جلد  ،5صفحه .499
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اجتهاد مصطلح را برای اداره کشور کافی نمیدانستند و همگان را به ضرورا فقه پویا حوجه
میدادند و لذا زمان و مکان را بهعنوان دو عنصر حعیینکننده در اجتهاد معرفی نمودنـد 1.در
واقا حضرا امام با حأکید مداوم بر ایـن مسـائ  ،ارحقـای ظرفیـت حـوزه بـرای حضـور در
درگیری با کفر جهانی و قدرا مدیریت در این عرصه و ارائه ححلی های دینی در این زمینه را
دنبا میکردند .در همین راستا و در سـطح اجرایـی نیـز حضـرا امـام در هنگـام حأسـیا
وزارا سپاه پاسداران ،از اولین وزیر سپاه رواستند حا وزارارانهای را به وجـود بیـاورد کـه
ماهیت آن با سایر وزارارانهها متفاوا باشد و الگوی آنها قرار گیرد.

2

 .6امام رمینی(« :)6917/69/9اینجانح معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و حخلف از آن
را جایز نمی دانم  .اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا
نیست  ،زمان و مکان دو عنصر حعیین کننده در اجتهادند .مسرله ای که در قدیم دارای حکمی بوده 
 است به ظاهر همان مسرله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن  اسـت
حکم جدیدی پیدا کند ،بدان معنا که با شنارت دقیع روابط اقتصادی و اجتماعی و  سیاسی همان
ً
ً
موضوع او که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است ،واقعا موضوع  جدیدی شده است کـه قهـرا
حکم جدیدی می طلبد....حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه ی عملی  حمـامی فقـه در حمـامی
زوایای زندگی بشریت است ،حکومت نشان دهنده ی جنبـه ی عملـی فقـه  در بررـورد بـا حمـامی
معضالا اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است ،فقه ،حروری  واقعی و کام اداره انسـان از
گهواره حاگور است .هدف اساسی این است که ما چگونه می رواهیم اصو محکم فقه را در عمـ
فرد و  جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضالا جواب داشته باشیم و همه حرس استکبار از  همین
مسرله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرا بررورد در مسلمانان به وجـود
آورد »...صحیفه امام ،جلد  ،96صفحه .955
 .9امام رمینی« :)19/8/63 (،وزارحخانه سـپاه حـازه متولـد شـده اسـت .بایـد مواظبـت کنیـد از او وضـعی کـه
در وزارحخانههای سابع بود پی نیایـد .بـه هـم زدن وزارحخانـههای سـابع ریلـی وقـت الزم دارد ،ولـی ایـن
وزارحخانه دست رود آقایان است .سعی کنید جهاا اسالمی را روبرعایت کنید.....شما باید سعیکنید کـه
از او در وزارحخانهحان کاغذ بازی پیدا نشود .مردم باید وزارحخانه را منز رودشان بدانند .همـه مـردم مسـاوی
هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حع دارند »...صحیفه امام ،جلد  ،65صفحه .48
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« .4/2وجود فقر و تبعیض و فساد»« ،خ ر تحری

اندیشهه امهام خمینهی»« ،چهالش

فرهنگ غرب با فرهنگ مقاومت در رسانه»« ،وضعیت موجود در آموزش و پهرورش»،
«نقشه جامع علمی کشور»

دغدغه های زیادی از همین جنا در بیاناا مقام معظم رهبری نیز دیده میشود کـه در
مبحث گذشته حا حدودی به آنها اشاره شد .اما محورهای دیگری نیز در این رابطه قاب حوجه
است :ایشان در پایان دولت سازندگی «مبارزه با فقر و فساد و حبعیض» را بهعنوان یک شعار
مهم مورد حوجه قرار دادند و پرچم مقابله با ناهنجاریهای پی آمده را رود به دست گرفتند
و در یکی از سخنرانیهای رود حصریح کردند که عدالت دینی باید در جمهـوری اسـالمی
پیاده شود 1و اال مردم ،حتی رهبری را کنار رواهند زد .همچنانکه مسأله ثرواهای بادآورده
 .6مقام معظم رهبری (« :)78/69/65در یک نظام اجتماعی ،عـد از همـه چیزهـا بـاالحر و باارزشـتر اسـت.
عدالت ،هدف حشکی نظامهای الهی وفرستادن پیامبران رداست .عـدالت ،از بـین رفـتن حبعـیض و فقـر و
جه و محرومیت و نادانیهای نفـوذ و رسـوب کـرده در اذهـان بخشـی از مـردم در گوشـه و کنـار کشـور،
چیزهایی است که باید انجام گیرد .ما اگر سازندگی را باز هم پی ببریم ،اما در جهت استقرار عـدالت و از
بین بردن حبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان ّفعالیتی نکنیم ،موفقیتی به دست
نیاوردهایم .موفقیت ،آن وقتی اسـت کـه بتـوانیم معنویـت و دیـن و ارـالق و عـدالت و معرفـت و سـواد و
حواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم ».مقام معظـم رهبـری(« :)71/6/6امـروز ثـروا داشـتن
مسنوالن ،یک جنبه منفی است .اگر یکی از مسنوالن دارای ثروحی باشد ،ما و منالی داشته باشد ،رانه آن
َّ
چنانی داشته باشد ،وضعیت آن چنانی داشته باشد ،این یک امر منفی اسـت .هـم از نظـر مـردم بحمداللـه
منفی است ،هم از نظر مسنوالن منفی است ،هم آن کسانی که دارند ،میدانند که یک نقطـه منفـی اسـت.
این ،در نظام جمهوری اسالمی ،مسأله ریلی مهمی است .این ،همان حرکت به سـمت عـدالت اسـت....
این نکته است که در دوران بازسازی ،رطر دنیاطلبی بیشـتر از همیشـه اسـت .در دوران بازسـازی ،ثروحهـا
انباشته میشود؛ چون دوران بازسازی ،دوران حراکم کارها ،دوران انباشت ثروحها ،دوران افزای ّفعالیتهـای
اقتصادی و دورانی است که اگر کسی میحواند حالشی بکند و حرکتی اقتصادی بکند ،راه برای او بـاز اسـت.
در چنین دورانی ،آدمهایی که اه دنیا هستند ،آدمهایی که دلشان در بند زرارف دنیوی است ،آدمهایی کـه
منافا شخصی رود را بر منافا کشور و ملت و مصالح انقالب حرجیح میدهند ،دستشـان بـاز اسـت ،بـرای
این که بتوانند ردای نکرده به سمت اشرافیگری و زراندوزی و جما ما و منا و سوءاستفاده بروند ....اما
رالف عدالت است».
عدهای ثروحهای افسانهای درست کنند .این را اسالم نمیرواهد .این،
ِ
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را مطرح کردند و نسبت به وقوع این مسائ در نظام اسالمی به مسنوالن هشدار دادند.
البته عم به اندیشه حضرا امام و حداوم حجربهای که با انقالب اسالمی در برابـر مـردم
شخص مقام معظم رهبری است که این بزرگتـرین حهدیـد بـه شـمار
دنیا قرار گرفته ،قائم به
ِ

میرود و در صورا فقدان ایشان ،امتحان بزرگی در برابر جامعه انقالبی ایران قرار میگیـرد.
همان طور که فقدان حضرا امام شرایط بسیار سختی را برای نظام پدید آورد و حـ مسـأله
جانشینی ایشان ،بهصورا اعجازآمیز و با دست هدایت و قدرا الهی محقع گردید و اال در
آن زمان هی کا حصور نمیکرد که این مسنولیت بزرگ چگونه و به دست چه کسی حـداوم
رواهــد یافــت .در همــین راســتا جمابنــدی از راه و اندیشــه حضــرا امــام ،منحصــر بــه
سخنرانی های مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد حضرا امام است و متاسـفانه نخبگـان
به ححلی و حعمیع این مهم نپردارتهاند و شرایط را برای بیمهشـدن انقـالب اسـالمی فـراهم
نیاوردهاند .یعنی این جمابندیها منوط به شخص ایشان است که هر سا به شکلی دقیعحر
و جاماحر ارائه می شود و همزمان با اشاره به بلوغ و رشد نظام و امتناع دستیابی جناحهـا بـه
قدرا در جمهوری اسالمی بدون حکیه به شعارهای رط امام ،هشدارهای صریححری درباره
رطر ححریف امام و سیلیروردن ملت ایران و ...مطرح میگـردد .همچنـین رهبـری بـرای
حداوم راه حضرا امام به ابالغ سیاستهای کالن نظام در حمامی بخ ها براسـاس ادبیـاا
انقالب میپردازند؛ گرچه نهادسازی ــ که از ابتدای انقالب آغاز شد ــ متوقف شده و ادغام
نهادهای انقالبی در سارتارهای موجود باعث شده حا مأموریتهای انقالبی به کندی انجام
گیرد .در عرصه رسانه ،حوصیههای رهبران انقالب بـه رسـانهی ملـی بـرای زنـده نگهداشـتن
فرهنگ مقاومتی و دینی موجح شده حا مستندها و برنامههایی گفتگومحور حولید شود حا یاد و
راطره شهدا زنده بمانـد همچنانکـه بازحـاب اربـار انقـالب و مقاومـت ،حافظـه و هـوش
اجتماعی را نسبت به این حقایع حفظ کرده و این عملکرد گرچه دچار ضـعفهایی اسـت،
اما موجح حمایز رسانهی ملی با دیگر رسانههای جهان شده است .زیرا رسانه ملی در ایـران
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اهـداف ناشـی از
هنوز در ارتیار نظام و دولت است و به بخ رصوصی سـپرده نشـده حـا
ِ

سبک زندگی غربی همانند حولید ثروا و ...بهعنوان مالک و معیار عم در آن قرار گیرد .در

عین حا  ،رسانههای انقالبی و دینی هنوز نتوانستهاند بهسوی حغییر و ححو در فلسـفه هنـر
حرکت کنند .همچنانکه فعالیتهای متداو در شورای فرهنـگ عمـومی کشـور در جهـت
حولید کتابها ،نوشتافزارها و ...برای حفظ فرهنگ کشـور در برابـر سـبک زنـدگی غربـی
کفایت نمیکند.
پیرامون «ححو در آموزش و پرورش» باید حوجه داشت که مقام معظم رهبری در بیاناا
رود پیرامون ضرورا این ححو  ،به این نکته اشاره کردند که راستگاه شک گیری آموزش و
پرورش نوین در ایران ،به کشورهای غربی و فرهنگ غرب باز میگردد و لـذا بایـد براسـاس
رویکرد دینی و مذهبی به ححو در این نهاد مبادرا شود 1و سـندی در ایـن رابطـه حـدوین
گردد که این سند حوسط شورای عالی انقالب فرهنگی حصویح شد .امـا گزارشهـا پیرامـون
اجرای ایـن سـند نشـان میدهـد کـه حنهـا بخشـی از نظـام آمـوزش و پـرورش کـه بایـد از
حافظهمحوری به هوشمحوری ارحقا یابد ،مورد حوجه واقا شده و قابلیت حبـدی بـه نیـروی
انسانی و بودجه و حغییر سارتاری را پیدا کرده است اما حدابیر الزم برای بخشی که مربوط به
حضور دین در پرورش و حعلیم است ،پی بینی نشده است .در نقشه جاما علمی کشور نیز
 .6مقام معظم رهبری (« :)38/69/69نظام آموزشی ما نظام فرسوده و قدیمی و کهنهای است .نظام آموزشی
کهنه است؛ این را ما از اروپاییها گرفتیم ،همینجور نگه داشتیم ،مث یک چیز مـوزهای مقـدس کـه
دست به آن َ
نخورد! هرگاه یکباری گوشه کنارش را یک کمی کـم و زیـاد کـردیم؛ نظـام ،نظـام کهنـهای
است؛ باید نوسازی بشود ....برای نوسازی نظام آموزشوپرورش ،ما باز نگاه نکنیم بـه دسـت دیگـران،
ببینیم حاال در فالن کشور اروپایی چه احفاقی افتاده ،ما هم همان را رونویسی کنیم .نه آقا ،صاحبان فکـر
بنشینند ـ البته از حجربهها روب است استفاده کننـد ـ رودشـان طراحـی کننـد ،نظـام نـوین را طراحـی
کنند ».مقام معظم رهبری (« :)39/9/65سند ححو آموزش و پرورش باید مـا را بـه سـمت هـدفهای
ً
زنـدگی حقیقتـا اسـالمی پـی ببـرد؛ بایـد بتوانـد در مـا
اسالمی حرکت دهد؛ باید جامعه را به سـبک
ِ
رصلتهای واالی انسانی را به وجود بیاورد».
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همین وضعیت برقرار است و حفکیک حکـم از موضـوع و دیـن از سیاسـت در آن مشـاهده
میشود .لذا نقشهای برای مجموعه علومی کـه طبـع اسـتانداردهای سـبک زنـدگی غربـی
ضرورا دارد ،حدوین شده و دان های دینی و حوزوی بهصورا انضمامی در کنـار بخـ
او قرار گرفته است .در واقا در این سندها رواست امام و رهبری درباره ارحباط وثیعحر بـین
اعتقاداا و عم در نظام اسالمی و حضور بیشتر و عمیعحر دین در اداره کشور دیـده نشـده
روند سیوهشت سا گذشته که بر حألیف و انضمام گزارههای دینی و حوصیههای
بلکه همان ِ
ً
کارشناسی استوار بوده ،در این اسناد حکرار شده کـه طبعـا چال هـای پی گفتـه را در پـی
رواهد داشت .در نتیجه ،مدیریت نظمها و حعاد ها براسـاس سـبک زنـدگی غربـی شـک
رواهد گرفت و در درازمدا به مدیریت در سطح حوسعه ضـربه رواهـد زد و در آینـدههای
دور ،نظام اسالمی را بهسوی انحال در حمدن مادی پی رواهد برد و هشدارهای حضـرا
امام و مقام معظم رهبری نیز ناظر به همین مسأله است.
 .2ضرورت تحلیل و ارزیابی از عملکرد دانشگاهها و موسسات حوزوی در حهل
موضوعات چالشی نظام

مسائ فوق ناظر به امور اجرایی بود امـا در عرصـه علمـی و نخبگـانی و بـا پدیدآمـدن
چیستی اقتصاد اسالمی ،مدیریت
پرس هایی درباره موضا اسالم در برابر علوم کاربردی و
ِ

اسالمی ،جامعهشناسی اسالمی و ،...مراکزی دانشگاهی حأسـیا شـد حـا بـه ایـن سـوا ها
پاسخ داده شود و این رأل مرحفا گردد؛ از جمله جهاد دانشگاهی ،دانشگاه حربیت مـدرس،
دانشگاه امام صادق (ع) ،دانشگاه مفیـد ،دانشـگاه رضـوی ،دانشـگاه بـاقرالعلوم (ع) و. ...
علیرغم این حالش ها حغییری در علوم انسـانی رخ نـداد و بـا دعـوا از اسـاحید دانشـگاه و
ً
حدریا علوم متداو دانشگاهی در این مراکز ،عمال موفقیتی در ایـن زمینـه حاصـ نشـد.
حتی متونی که در این مراکز پیرامون ححلی انقالب اسالمی و دفـاع از والیـت فقیـه منتشـر
شناسی غرب هماوردی کند و با دپارحمانهـای
شده ،نتوانسته با فلسفه علوم سیاسی و جامعه
ِ
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دانشگاهی در این علوم ،رقابتی علمی شک دهد و حغییری در آنها ایجاد کند .در حـوزه نیـز
ده ها مرکز علمی و ححقیقاحی برای رفا چال فوق حأسیا شد که از جمله آنها میحـوان بـه
موسسه امام رمینی ،موسسه اسراء ،دفتر حبلیغاا و پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی،
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و ...اشاره کرد.
 .7جمعشدن اجتهاد حوزوی با مدرک دکتری در یهک رشهته خها

از علهوم

کاربردی ،بهعنوان تئوری پایه در راهاندازی دانشگاهها و موسسات حوزوی برای
حل چالشهای علمی نظام و بنبست آن

راه و روش غالح در این مراکز از این حروری نشأا میگرفت که همزمان با ارذ دکتـری
در علوم دانشگاهی ،به ححصی ملکه اجتهـاد در حـد ّ
حجـزی پردارتـه شـود و بـا حـألیف و
بسـت
انضمام این دو نوع معرفت ،به پاالی و پردازش علوم انسانی مبادرا گـردد .امـا بن ِ
این راهح در دوران دولت سابع (دولت نهم) آشکار شـد و دررواسـت مسـنولین وقـت از
پژوهشگر ِان پرورشیافته در این مراکز برای ارائه نسخههای عملی نوین در جهت اداره نظـام
پاسخی دریافت نکرد .نشانه این واقعیت زمانی در برابر افکار عمومی قـرار گرفـت کـه ایـن
ً
ّ
حرکت فرهنگی به یک حشک سیاسی در قالح «جبهه پایداری» حبدی گردیـد و عمـال ایـن

ادعا را عنوان کرد که ح مشکالا نظام در صـورحی ممکـن اسـت کـه قـدرا سیاسـی در
ارتیار معتقدین به این راه و روش قرار گیرد .این در حـالی اسـت کـه حرکتهـای علمـی و
ً
فرهنگی موفع و کارآمد بدون آنکه در قدرا و روند سیاسی مستقیما مشارکت کننـد ،قـادر
ِ
هستند به حصمیمگیری و حصمیمسازی دولتها و نظاماا جهت دهند .به همین دلی است
که علیرغم شکست سیاس ِی امریکا و رژیم صهیونیستی از رهبری و مـردم ایـران در عرصـه

قدرا ،آنان همچنان به نفوذ و وارد کردن ضربههای اساسی به نظام اسالمی امیدوار هستند

زیرا میدانند که فرهنگ غربی در جامعه ایران حضـور دارد و درالـت در حصـمیمگیریها و
حصمیمسازیهای دارلی کشور از طریع علوم دانشـگاهی و محاسـباا کارشناسـی غربـی
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امکانپذیر است .در واقا قدرا دستگاه فرهنگی غرب باالحر از دستگاه سیاسی آن اسـت و
به نحوی عم میکند که امروزه شیعیان و محبین اه بیت بـه کشـورهای غربـی مهـاجرا
میکنند و بهعنوان نخبه ،به رفا نیازمندیهای علمی جامعه کفر مشغو اند! لذا کسـانی کـه
به دنبا ححقع حمدن نوین اسالمی هستند باید به سمتی حرکت کنند و به سطحی از قـدرا
سختافزاری و نرمافزاری برسند که در آینده ،هر کسی با هر مذهح و ملیتی در هـر کجـای
سرواالا حمدن الهی باشد و بتوانـد بـه رفـا
جهان در فضایی فعالیت کند که برآمده از نظام
ِ

نیازمندیهای آن حمدن بپردازد .حا آیا با وجود چنین آرمانهایی ،صـحیح اسـت کـه یـک
ّ
بینی آینـده و ارائـه راهکـار،
حرکت فرهنگی به یک حشک سیاسی حبدی شود و بهجای پی
ِ
کارآمدی رود در ح ناهنجاریها را به حضور در قدرا مشروط کند؟! پا حروری انضمام
بین علوم حوزوی و علوم دانشگاهی برای رفا چال های نظام اسالمی ،در عینیت و فارغ از
بحث نظری پیرامون آن به بنبست رسیده است.

 .1بررسی اجمالیِ تئوریهای «داد و ستد عقل و نقل» و «قبض و بسط شریعت»
و بنبست این تئوریها در حل چالشهای علمی نظام

حروری دیگری که برای ح رألهای علمی نظام جمهوری اسالمی ارائـه شـده ،حرـوری
ستد عق و نق » 1است که از نظر سیاسی به شعار «نه شرقی؛ نه غربی» اعتقاد دارد
«داد و ِ
اما در عرصه علم قائ به شعار «هم شرقی؛ هم غربی» است 2.پایـهی ایـن حرـوری بـه ایـن
نکته باز میگردد که اگر متدلوژی امری عقلی باشد ،میحواند حوسعه مباحث فقهی را نیـز در
پی بیاورد .یعنی هنگامی که روایتی از قبی «الحنقض الیقین بالشک» ،با حالش عقالنـی بـه
 .6نظریه داد و ستد عق و نق ؛ حضرا آیتالله جوادی آملی.
 .9آیتالله جوادی آملی (« :)34/3/99ما یک حرف داریم که میگوییم نه شرقی نه غربی و یک حرف هم
داریم که میگوییم چه شرقی چه غربی .در زمینه سیاست ما نباید از هی گروهـی حبعیـت کنـیم و بایـد
مستق و با عزا باشیم؛ ولی در عرصه علم ،دین ما میگوید چه از شـرق و چـه از غـرب بایـد علـم را
بیاموزیم و با حمام دنیا حعام علمی داشته باشیم».
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ابعاد وسیعی از مباحث اصولی و فقهی حبدی شده و حجم زیادی از کتح حوزوی را به رود
گسـترش دیگـر
ارتصاص داده ،حاکی از این واقعیت است کـه عقـ میحوانـد بـه بسـط و
ِ

گزاره های دینی کمک کند و نق نیز نسبت به عق دارای همین جایگاه است .بر این اساس،
عقالنیت بشری در علوم مختلف دانشگاهی نیز میحواند بـا معـارف دینـی دادوسـتد داشـته
باشد و بهعبارا دیگر ،عقالنیت به فقاهت در حوزه محدود نیست و به عقالنیت دانشگاهی
در یک نظام اسالمی نیز حعمیم پیدا میکند .در نتیجه این نظریه ،علـوم دانشـگاهی نـه حنهـا
جهتدار نیستند بلکه بهعنوان علومی الهی معرفی میشـوند و حمـامی دسـتاوردهای دانـ
بشری به کشف قوانین الهی در طبیعت و حسخیر آن باز میگردنـد 1.البتـه فقهـا نیـز حکامـ
ً
ً
مادی و کیفیت حأمین معاش را موضوعا رار از رطاباا شرعی میدانند و عمال استفاده از
علوم دانشگاهی در این عرصه را امضا میکنند و از نظر نتیجه ،بـا حرـوری فـوق بـه اشـتراک
ستد عق و نق  ،همه دان های غربـی و شـرقی را از سـنخ علـوم
میرسند اما حروری داد و ِ
الهی و دینی میداند.

البته بررسی این حروری نیازمند بحثهای دقیع معرفتشنارتی و فلسـفی اسـت کـه بـه
مح رود موکو است؛ 2اما بهطور رالصه باید حوجه داشت که هر رویکردی که قائـ بـه
امکان مالحظه ارحباط بین گزارههای دینی و گزارههای علمی (چـه در عمـ و چـه در نظـر)
است ،3در واقا در حا بررسی ربط بین ایـن دو وعـاء میباشـد و الجـرم ایـن دو سـنخ از

 .6برگرفته از سخنرانی آیتالله جوادی آملی در همای حکمت مطهر (اردیبهشت  )59و کتـاب «منزلـت
عق در هندسه معرفت دینی».
 .9رجوع به کتاب نقد و نقض «حروری داد و ستد عق و نق » ،حسینیه اندیشه ،6954 ،چاپ دارلی.
 .9همچنانکه در چند دهه گذشته و با ورود دستاوردهای حمدن مدرن به زندگی مسلمین ،عدهای در صـدد
این مطلح برآمدهاند که با حطبیع گزارههای دینی بر کشفیاا علمـی ،علـوم دانشـگاهی را ححـت عنـوان
«علم» ــ که در قرآن و روایاا از آن حجلی شده ــ مندر کنند و این دان ها و دانشمندان آن را همانند
علوم دینی و علمای آن دارای قداست بدانند و به همان صورا محترم بشمارند.
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گزارهها را در یک مجموعهی واحد لحاظ میکند .لذا به حکـم منطـع مجموعـهنگری بایـد
معین شود که متغیر اصلی در این مجموعه چیست؛ زیرا هر مجموعـه گرچـه از متغیرهـای
مختلفی حشکی شده اما حنها میحواند یک متغیر اصلی داشـته باشـد کـه دیگـر متغیرهـا در
ارحبــاط بــا آن و بــا محوریــت آن ،هماهنــگ میشــوند .نظریــهی «قــبض و بســط حروریــک
ً
شریعت» 1نیز بر همین مبنا استوار شده اما صریحا متغیر اصلی در این مجموعـه را معـارف
دانشگاهی معرفی میکند و به زعم رود ،این ادعـا را بـه مبـانی مسـتحکم در علـوم پایـه و
ً
ریاضیاا جدید مدل میسازد رصوصا با حوجه به اینکه علوم پایه و مبانی دان های مدرن
از نظر استحکام و احقان ،غیرقاب مقایسه با علم کالم ،علم اصو و علم فقه است که در نظر
ً
ادبیاا حوزه از امور اعتباری محسوب میشوند .واضح اسـت کـه چنـین رویکـردی قطعـا
ستد عقـ و نقـ  ،متغیـر
بررالف مقتضای حعبد به شارع مقدس است .اما در حروری داد و ِ
اصلی معرفی نشده است و حتی بنا به برری لوازم کـالم صـاحح ایـن حرـوری ـــ هماننـد
همسان انگاشتن احکام عقلی با اصو اعتقادی و حنز دادن نق به روایاا و اربار ّ
ظنی 2ــ
عق در این مجموعه به متغیر اصلی حبدی میشود 3.البته ممکن است صاحح ایـن نظریـه
 .6نظریهی «قبض و بسط حروریک شریعت»؛ عبدالکریم سروش.
« .9مقصود از عق در این سلسله مباحث ،رصوص عق حجریدی محض که در فلسفه و کالم براهین نظـری
رود را نشان میدهد ،نیست ،بلکه گستره آن «عق حجربی» را که در علوم حجربی و انسانی ظهور مـییابـد
«عق نیمه حجریدی» را که عهدهدار ریاضیاا است و «عق ناب» را که از عهده عرفان نظری بر میآید نیـز
دربرمیگیرد ....آنچه بر این مبنا مترحح میشود این است که عقـ همتـای نقـ اسـت نـه همتـای وحـی،
بنابراین علوم نقلی؛ نظیر حفسیر و فقه در برابر علوم عقلی؛ نظیر فلسفه و عرفان نظری و کالم (در بخشـهایی
ّ
ً
از آن) قرار میگیرند و اساسا سخن گفتن از نسبت وحی و فلسفه یا وحی و عرفان نظری ،به کلی نارواست،
زیرا هی دانشمند عادی دسترسی به عین وحی ندارد .وحی سلطان علوم اسـت و صـاحبان علـوم عقلـی و
نقلی (حکیمان و فقیهان) را به حریم آن راهی نیسـت .علـوم عقلـی و نقلـی هـر دو همـراه بـا اشـتباهاا و
رطاهایی هستند ».کتاب منزلت عق در هندسه معرفت دینی ،آیتالله جوادی آملی.6951 ،
 .9باید حوجه داشت که طرح این بحث بهصورا ریشهای و از منظر معرفتشنارتی حنها در سه نظریه قابـ پیگیـری
است :نظریه آیتالله جوادی آملی ،نظریه دکتر سروش و نظریه مرحوم عالمه سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی.
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چنین الزمهای را انکار کند اما به هر حا این اشکا باقی میماند که متغیـر اصـلی در ایـن
مجموعه معرفی نشده است .لذا این حروری حنها در صورحی قاب پـذیرش اسـت کـه نقـ را
بهعنوان متغیر اصلی بداند و آن را بر عق حاکم کند و به لوازم آن ملتزم شود.
عالوه بر بحث نظری پی گفته باید حوجه داشت که حضرا امام و مقام معظـم رهبـری
بهعنوان مطرحکننده چال های فوق و سفارشدهندهی حولید علـوم جدیـد بـرای رفـا ایـن
چال  ،نه حنها به الهیبودن علوم دانشگاهی اعتقاد ندارند بلکه مبنای سـفارش و استنصـار
ذاحی علوم انسانی غربی قرار دادهاند 1و بـر ایـن اسـاس دررواسـت
علمی رود ،مسمومیت ِ

کردهاند که حغییراحی در علوم انسانی ایجاد شود و نسخههایی برای اداره کشور ارائه گردد کـه
َ
ّمتخذ از اقیانوس معارف دینی و وحیانی و منتسح به مکتح اسـالم باشـد .بـهعبارا دیگـر
ادبیاا انقالب شعار «هم شرقی؛ هم غربی» را در عرصه علوم و دان ها نمیپذیرد 2و حتی
با الگو قراردادن کشورهای جنوب شرق آسیا برای حوسعه کشور مخالفت میکند 3.از ایـنرو
ً
 .6مقام معظم رهبری« :بنده درباره علوم انسانی در دانشگاهها و رطر این دان هـای ذاحـا مسـموم هشـدار
ً
دادم ...این علوم انسانیای که امروز رایج است ،محتواهایی دارد که ماهیتا معارض و مخالف با حرکـت
اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جهانبینی دیگری است؛ حرف دیگری دارد ،هدف دیگری دارد.
وقتی اینها رایج شد ،مدیران براساس آنها حربیت میشوند؛ همین مدیران میآیند در رآس دانشـگاه ،در
رآس اقتصاد کشور ،در رآس مسائ سیاسی دارلی ،رارجی ،امنیت ،غیره و غیره قرار میگیرند ».دیـدار
با طالب ،فضال و اساحید حوزه علمیه قم ؛ .6953/7/93
ّ
 .9مقام معظم رهبری « :حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی ،مبنای غیرالهی است ،مبنـای مـادی
است ،مبنای غیر حوحیدی است؛ این با مبانی اسالمی سازگار نیست ،بـا مبـانی دینـی سـازگار نیسـت»
دیدار با اساحید دانشگاها؛ .6939/4/66
 .9مقام معظم رهبری« :یک برههای از زمان ،نگاه به پیشرفت ،نگاه غربی بود؛ یعنی همان راهـی کـه آنهـا
حـد انگلـیا و فرانسـه و آلمـان هـم
رفتند ،اینها هم باید بروند؛ حصورشـان ایـن بـود .رودشـان را در ِ
نمیدیدند؛ در حد همین کشورهائی مث کرهی جنوبی میدیدند .این هم رد شد .امروز در ذهـن و فکـر
مسنوالن و بهصورا یک گفتمان عمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان ،نقشهی پیشرفت غربی کشـور رد
شده است؛ غلط از آب درآمده است ».دیدار با اساحید و دانشجویان دانشگاههای شیراز؛.6957/9/64
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طرح موضوع حوسط امام و رهبری و حأکید این بزرگواران بر استضائه از ادبیـاا وحـی بـرای
ارائه راهح معضالا اجتماعی به نحوی است کـه مبـاحثی ماننـد همراهـی ایمـان و علـم
بهعنوان دو با برای پیشرفت جامعه ــ که پی از پیـروزی انقـالب حوسـط بزرگـان مطـرح
میشد ــ به حاشیه میرود و در شرایطی که روحانیت در اداره کشـور حضـور دارد کفایـت
نمیکند؛ گرچه این مباحث در زمان رود دارای کارآمدیهایی بوده است.
 .1/4بررسی اجمالی کتاب «مفاتی الحياة» بهعنوان پیشهنهادی برخاسهته از تئهوری
«داد و ستد عقل و نقل» برای تبیین سبک زندگی اسالمی

در زمینــه ســبک زنــدگی اســالمی ،ایــده دیگــری نیــز مطــرح شــده کــه در کتــاب
«مفاحیحالحیاة» 1قاب پیگیری است .در این ایده ،عالوه بـر مجموعـه فقـه کـه رابطـه بـین
انسانها را معین میکند و مفاحیحالجنان که کیفیت رابطه انسان با ردا را نشان میدهد ،باید
رابطه انسان با طبیعت و حیاا نیز براساس دین حشریح شود که کتاب فـوق ،بـا ایـن هـدف
ستد عق و نق مطرح شده که
نگاشته شده است .البته در مقدمهی این کتاب ،حروری داد و ِ
ً
در مبحث گذشته اجماال به آن پردارته شد و حفصی در ایـن زمینـه ،موکـو بـه بحثهـای
ً
عمیع و آ کادمیک است 2.اما در سطح فرهنگ عمومی ،این کتاب ابتدائا با حکیه به دو آیـه از
ً
اوال غرض از رلقت انسان و ّ
جـن ،عبـادا
آیاا قرآن کریم ،ایدهی رود را مطرح میکند؛
َّ
ً
ُ
ََ ُ
استَ « :و َما رلقت ال ِج َّن َو ِاْلن َا ِإال ِل َیع ُبدون» 3و ثانیا رداوند دستور داده حا بشر به عمـران
َُ َ َ َُ َ َ
ُ
ض َواس َتع َم َرکم ِف َیها» 4و حوصیهی اسالم به حعلیم و
ر
اْل
آبادانی زمین بپردازد« :هو آنشأ کم ِمن
ِ
ّ
حعلم و دستیابی به علم نافا و سودمند نیز در همین راستاست .همچنانکه دستور دین به کار
 .6منلف :آیتالله جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء.6936 ،
 .9رجوع به جزوهی نقد و نقض «حروری داد و ستد عق و نق » ،حسینیه اندیشه ،6954 ،چاپ دارلی.
 .9سوره ذاریاا ،آیه .81
 .4سوره هود ،آیه .16
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و حالش از یکسو ،و حوجه به حفظ سالمتی ،حفریحاا سالم و بهداشت روان از سوی دیگر،
بر همین اساس است .در واقا با ّ
حمسک به مجموع ایـن گزارههـای قرآنـی و روایـی ،سـبک
ً
زندگی غربی در هویت ححصی و اشتغا عمال مورد حأیید واقا میشود و آنچه که در حروری
حولید ثروا غربی ،نظام کار و کارگری را حشکی میدهد ،امضا میگـردد .زیـرا علـوم پایـه،
مهندسی ،پزشکی ،انسانی و ...همگی در زندگی امروز سودمند و نافا حلقـی میشـوند و از
سوی دیگر ،حمرکز بر عبادا و دوری از کار و حالش و اکتفا به سهم رود از بیتالما نهـی
شده است و کسح درآمد برای نی به سالمتی و حفریحاا سالم و بهداشـت روان ضـرورا
دارد و فرهنگ کار و حالش به انبیای الهی نسبت داده میشود.
در ادامه ،به روابط فردی و رانوادگی و همسایگی و احکامی کـه در ایـن زمینـه حشـریا
شده ،پردارته میشود؛ بدون آنکه به وضعیت فعلـی جوامـا شـهری و زنـدگی شهرنشـینی
حوجهی شود و موانا ححقع این احکام مورد حوجه قرار گیرد و راهکـاری بـرای عبـور از ایـن
موانا ارائه گردد .زیرا دسترسی به ححصیالا جدید ــ که از آن بهعنوان یادگیری علم نـافا و
سودمند یاد میشود ــ باعث میشود حا روستاییان بـه شـهرها و شهرنشـینان بـه پایتختهـا
مهاجرا کنند و در مقطا ححصیالا حکمیلی ،اقامت در رار از کشـور را رقـم میزنـد و
ً
رابطه با پدر و مادر و ارحام را موضوعا منتفی میکند .یا در کالنشهرها ،گستردگی مساحت
و هزینه رفتوآمد و حرافیک سنگین و طوالنی و ساعاا کاری باال ،شرایط و زمینه صله رحم
را از بین میبرد .این در حالی است که اکتفا به ذکر احکام حشریعی در این موضوعاا و عدم
ً
حوجه به موانا ححقع آنها ،عمال نتیجهای جز حأیید روابط موجود نـدارد زیـرا سـبک زنـدگی
غربی در عینیت ،برای روابط فردی و رانوادگی و همسایگی مانا ایجاد میکند.
سپا در موضوع نظام و حاکمیت ،به مبنای «قانونمحوری» حکیه میشود که مربوط بـه
دوران قب از رنسانا است؛ یعنی حکومتها به دنبا حأمین نظم عمومی هسـتند و ححقـع
نظم نیز محتا قانون است .این در حالی است که پا از رنسـانا ،بحـث نسـبیت مطـرح
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شده و لذا در مدیریت کشورها حنها بـه «نظـم» حوجـه نمیشـود بلکـه «نظـم»هـا براسـاس
«حعاد »ها شک میگیرند و «حعاد »ها برمبنای استراحژیهای «حوسعه» حعیین میشوند که
حفصی این مهم در مباحث گذشته پیرامون حبیین سـبک زنـدگی غربـی گذشـت .همچنـین
ً
مقوله آزادی در این کتاب به فقه مقید میگردد و در مسـألهی مشـارکت سیاسـی ،صـرفا بـر
حضور در انتخاباا حأکید میشود؛ بدون آن که به این واقعیت حوجـه شـود کـه انتخابـاا و
مشارکت سیاسی در دنیای امروز ،از طریع احزاب واقا میشود و فرهنگ ححزب چه حبعاا
ً
ارالقی را در پی دارد .در بحث شهرسازی و شهرداری ،مجددا به ذکر روایاا وارده در ایـن
موجود روابـط
موضوع اکتفا میشود و چگونگی ححقع این مطلوبیتها و نسبت آن با وضا
ِ

شهری و ضرورا نظامسازی در این زمینه ،مورد حوجه قرار نمیگیرد .در مبحث روابط مالی

نیز گزارههایی دینی در این کتاب ذکر شده اما به نق سارتارهای مالی و حأثیر آن در حفظ یا
حیف و می بیتالما اشاره نمیشود .در بخـ اقتصـادی ،بـر اهمیـت حولیـد و حوزیـا و
مصرف و رعایت واجباا و محرماا در این عرصه حأکید میشود امـا از ایـن نکتـه غفلـت
شده که سپردن حشخیص مصلحت اقتصادی به مکلفین (مانند ّ
مخیر بـودن افـراد در رریـد
منز یا اجاره ی آن) و وابستگی این مصالح به میـزان علـم و قـدرا و هوشـمندی آنـان ،در
عم باعث میشود انسانهای حریصحر (یا انسان اکونومیک در حعبیر غربی آن) در محـیط
اقتصادی موجود ،به موفقیت بیشتری دست پیدا کننـد و اشخاصـی کـه اطالعـی از روابـط
اداری و روابط بازار و سایر قواعد مادی ندارند ،ورشکسته یا متضرر شوند .در موضوع راهها،
جنگ ها ،مراحا ،حیواناا ،محیطزیست ،گردشگری و ...نیز روا موجـود در جهـان حأییـد
شده و ادعا میشود که روندهایی که امروزه در این عرصهها مورد عم قرار گرفته ،در منـابا
دینی نیز وجود دارد .در پایان این کتاب ،به برری امور فرهنگی از قبی ایام ،هفتـهها ،شـح
یلدا و موضا دین در این مقولهها اشاره میشود.
در واقــا کتــاب مفاحیحالحیــاة مشــحون از آیــاا و روایــاا و احادیــث و بیــان احکــام
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حشریاشده است ولی به چگونگی ححقع این احکام در زندگی امروز و موانا آن نمیپردازد و
در بعضی مواضا با ّ
حمسک به برری گزارههای دینی ،کلیت سـبک زنـدگی غربـی را امضـا
مینماید .این در حالی است که ذکر آموزههای دینی در عرصههای مختلف بدون حوجـه بـه
ححققی آن ،حبدی به حوصیههای ارالقی میشود که التزام یا عدم التزام به آن ،ناشی
الزاماا
ِ
از حسن سریره یا سوء سریره شهروندان حلقی میشود .حا آیا با چنین رویکردی بـه سـبک

زندگی میحوان به رهبران انقالب اسالمی که با شکستن بتهای مـدرن و مقابلـه بـا سـبک
زندگی غربی ،برکاا زیادی برای جامعه دینی به همـراه آوردهانـد و از سـوی دیگـر بـهدلی
فرسای بین سطح حصمیمگیری با سطح حصمیمسازی با ناهنجاریهـایی روبـرو شـدهاند،
یاری رساند؟! بهعبارا دیگر ،هم ادراکی که سبک زندگی غربی را به رعایت احکـام فقهـی
مشروط میکند و هم ادراکی که کتاب مفاحیحالحیاة بر آن استوار شده ،باید به ایـن واقعیـت
حوجه کنند که امروزه دین و مکتح و روحانیت به قدرا رسیده و در حاکمیت حضور دارد و
دارای ارتیار و بسط ید در حدوین چشمانداز و سیاستهای کالن و برنامههای حوسعه اسـت
و بهجای حکیه به ارتیار فرد در انتخاب راه حع یا باط  ،باید در شرایطسازی و ایجـاد بسـتر
پرورش اجتماعی مشارکت نماید و از این منظر به ارائه راهکار بـرای حرسـیم سـبک زنـدگی
اسالمی مبادرا کند .یعنی نظام جمهوری اسـالمی فضـایی را بـه وجـود آورده کـه رجـا
سیاسی که اعتقادی به حضور دین در صحنهی اداره جامعه ندارنـد ،از عرصـه قـدرا طـرد
شدهاند و حمامی دولتمردان در این نظام ،از مراجا و روحانیـت و حوزههـا میرواهنـد حـا
نسخهای عملی برای ححقع دین به آنها ارائه کنند و برای عم به آن ،آمادگی دارند.
 .5بن بست فلسفه صدرایی در تولید فلسفههای مضاف برای حهل چهالشههای
علمی نظام

یکی از راهح هایی که برای رفا چال پی گفته مطرح شده ،حولید فلسفههای مضـاف
برمبنای فلسفه صدرایی است حا از این طریع بتوان در حمامی ابعاد جامعه و همه بخ هـای
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نظام به نسخه هایی برای عم دست یافت .اما باید حوجه داشت که مبنای اصالت وجـود بـا
ّ
حکیه به وحدا حشکیکی و نفی حرکح در مقاب علوم پایه غرب قرار دارد و بـدون پاسـخ بـه
ً
موضوع «نسبیت» در فیزیک عمال نمیحواند مبنایی برای ححو در علوم کاربردی قرار بگیرد
و لذا حولید فلسفههای مضاف براساس چنین مبنایی معنادار نخواهد بود .البته مبنای اصالت
مضاف متناسح با رود را
ماهیت (فلسفه ارسطویی) در دوران پی از رنسانا ،فلسفههای
ِ

حولید کرده اما حقیقت آن است که اگر مبنای اصالت وجود ،ظرفیتی برای حولید فلسـفههای
ً
مضاف داشت ابتدائا باید این حوانایی را در حولید منطع متناسح با رـود نشـان مـیداد و بـه

حصرف در حدود اولیهی منطع صوری اقدام میکرد که براساس اصالت ماهیت استوار شـده
است .این در حالی است که فلسفه صدرایی همچنان از مفاهیم و حعاریفی مانند علم و یقین
و برهان استفاده می کند که از منطع صوری وام گرفته شده زیرا با حکیـه بـه وحـدا وجـود،
عملیاا عقلی (اعتباراا بالمعنیاالعم) را یک امر اضطراری میداند و لذا نه حنهـا حوانـایی
برای حولید یک منطع جدید را از دست میدهـد بلکـه موجـح مصـادرهی فلسـفه صـدرایی
حوسط منطع ارسطویی میشود .بنابراین استخرا فلسفههای مضاف از مبنای اصالت وجود
برای اداره جامعه اسالمی ،از نظر اقتضائاا علمی و قواعد حخصصی امکانپذیر نیست.
 .6بنبست «تخصصیشدن فقه موجود» در حل چالشهای علمی نظام

یکی دیگر از راهح های مطرح در این زمینه ،حخصصیکردن فقه موجود است امـا بایـد
حوجه داشت که بزرگانی با حکیه بـه ظرفیـت عقلـی رـود در گذشـته و حـا حوانسـتهاند بـر
مجموعهی معارف موجود حوزه مسلط شوند؛ یعنی معارف موجود حوزه قابلیت جماشدن
در یک فرد را دارد و در ایـن صـورا بـه چـه دلیـ بایـد بـه حخصصـیکردن ایـن دان هـا
ً
پردارت؟! آیا چنین رویـهای عمـال موجـح حضـعیف اجتهـاد نمیشـود و بـهجای سـپردن
سررشتهی فقه به نهاد مرجعیت ،آن را به فضالیی با درجهی علمیت پایینحر وانمیگذارد که
ممکن ا ست در برابر موضوعاا جدید منفع شوند و فتـاوای غیردقیقـی صـادر کننـد؟! در
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ّ
واقا هنگامی که مراجا عظام با حسلط بر همه ابواب فقهی ،به راحتی دچار انفعا نمیشوند
و پاسخ هر نوع استفتائی را ارائه میکنند و حتی مسألهگویان ّ
متبحری پرورش یافتهاند که بـه
انواع پرس های فقهی پاسخگو هستند ،حخصصیکردن فقه چه ثمرهای میحواند داشته باشد
جز این که امکان انفعا فقه در برابر حمدن موجود را افزای دهد؟! در واقا این پیشـنهاد بـا
روند متداو در حوزههای علمیه ناسـازگار اسـت زیـرا سررشـتهی معـارف حـوزه بایـد بـه
مرجعیت باز گردد و به این نهاد وابسته باشد .البته حخصصیکردن معارف حـوزوی بـه یـک
معنا صحیح است؛ یعنی هنگامی که ظرفیت فقه از پاسخگویی به مسائ مکلـف بـه «فقـه
علمی درگیری با سبک زندگی غربی را عهـدهدار شـود ،حقسـیم
فر » ارحقا یابد و مسنولیت
ِ
ّ
کردن
حخصصـی
هرحـا
به
اما
یابد.
می
ضرورا
دست
این
از
اموری
و
سازمانی
ه
حفق
کار و
ِ
فقه موجود با ظرفیت فعلی آن راهح صحیحی به نظر نمیرسد.
 .3بنبست «تشکیل شوراهای فقهی» حل چالشهای علمی نظام

در همین راستا ،راهح دیگری که برای پاسخ به پرس های موجود پیرامون رابطه اسالم
با اداره کشور مطرح شده ،حشکی شورای فقهی در حمـامی موضـوعاا اداره نظـام از بانـک
مرکزی و بورس حا نیروی انتظامی و شهرداریها و ...است .اما این مسیر نیز به نتیجـه مـورد
ً
نظر منتهی نخواهد شد زیرا اساسا فلسفه حأسیا شورای نگهبان به همین مقوله باز میگردد
و از آنجا که قوانین مجلا ناظر به حمامی مسائ جامعه است ،ش فقیه مبرز و مورد حوجه
مراجا و حوزهها و رهبری ،مسنولیت حطبیع فقه بر حمامی موضوعاا اداره نظـام را برعهـده
گرفتهاند .بهعبارا دیگر اساسنامه و قوانین و نیروی انسانی و بودجه و سایر امور مربـوط بـه
حمامی سازمانها و نهادها از بورس و بانک مرکزی حا نیروی انتظامی و شـهرداریها و ...در
قالح طرح و الیحه به مجلا ارائه می شود و پا از حصویح در ارتیار شورای نگهبان قـرار
میگیرد حا عدم مخالفت طرحها و لوایح با قانون اساسی و احکام فقهی احراز شود کـه ایـن
مهم با قدرا و ّقوا حوسط فقهای شورای نگهبان انجام میگیرد .بنابراین حفصـی و حعمـیم
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شوراهای فقهی به سازمانها و اداراا و نهادها حنها در صورحی مفید فایده است که حاصـ
آن ،سواالا جدید و پاسخهای نوینی در نسبت بین فقه و اداره کشور باشد و اال این رویه در
طو سیوهفت سا گذشته با احقان و استحکام الزم حوسط شورای نگهبان و سایر نهادهایی
که با این هدف حأسیا شدهاند (مانند دفـاحر نماینـدگی ولیفقیـه در اسـتانها ،دانشـگاهها،
ارح  ،سپاه ،جهاد و )...ححقع یافته است و حکرار آن نتیجه راصی در بر ندارد.
البته ذکر راهح های فوق و نقد و بررسی آنها در این مباحـث کـه بهصـورا رالصـه و
فشرده و فهرستوار انجام شد ،حع مطلح را ادا نمیکند بلکه غرض از طرح آنها حوجهدادن
به این نکته مهم بود که رفتارها و عملکردهای گذشته و حـا در ایـن موضـوع ،بایـد مـورد
ً
بررسی و ارزیابی و قضاوا علمی قرار بگیرند و نمیحوان صرفا به برگزاری چند همـای در
این زمینه اکتفا کرد بلکه بحث و بررسی پیرامون روندهای طیشده بـرای حـ چال هـای
فوق ،باید بهصورا عمیع و دقیع و همهجانبه و جدی انجام شود حا با اصالح و حکمی آنها،
امکان پشتیبانی علمی مناسح از نظام اسالمی در آینده فراهم گردد.
 .8ضرورت تمرک پژوهشها و تئوریپردازیها بر سفارشهای علمی طر شهده
از سوی نایب عام حضرت ولیعصر(عج) بهعنوان محور حجیت در عصر غیبت

اما پیشنهاد ما برای رفا ناهنجاریها و قبض و بسطهای پی گفته ،بر ایـن مبنـا اسـتوار
است که در دوران غیبت حضرا ولیعصر (عج) پلورالیسم و کثراگرایی قاب قبو نیست
بلکه محور حجیت در این دوران ،نایح عام آن امام غائح است و لذا حمـام ظرفیـت و حـوان
حوزهها و دانشگاهها و مدیران اجرایی نظام بر گزارههای حضرا امام و مقام معظـم رهبـری
متمرکز شود و این باور شک بگیرد که برای سعادا جامعه شـیعه ،مسـیری غیـر از حبعیـت
ّ
نسبت به حفقه نواب عام حضرا ولیعصر وجود ندارد .زیرا این بزرگواران هستند که در رط
مقدم مبارزه با کفر ،بتشکنی در این زمان را بر عهده گرفتهاند و استنصـارهای آنـان نیـز بـا
هدف حفظ امت دینی در این درگیری همهجانبهصورا میپذیرد و حوجهاا راصـهی امـام
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علمـی
زمان نیز متوجه به همین معرکه است .لذا باید مالحظه کـرد کـه مطالبـه و سـفارش
ِ
حضرا امام رمینی از ابتدای نهضت چه بوده است؟ ایشان در درس رار رـود پیرامـون
حکومت اسالمی ،این حکومت را براساس جریان فقـه در زنـدگی مـردم حرسـیم میکننـد و
همزمان بر این نکته حأکید میکنند که فقه همان احکـامی اسـت کـه در رسـالههای عملیـه
منعکا شده و نباید برای همراهی با واقعیتهای رارجی ،حغییری در آن حاص شود مگـر
اینکه برمبنای اجتهاد باشد .سپا از آنجا که حع حشریا مختص به رـدای متعـا اسـت،
حصریح میکنند که قوه مقننه در حکومت اسالمی حع قانونگذاری ندارد بلکه نظام اسالمی
باید برنامهریزی برای ححقع قوانین الهی (احکام فقهی) را دنبا کند 1.بنابراین باید مالحظه
کرد که این دررواست و استنصار فکری حضرا امام چه لوازم و الزاماحی دارد؟
 .4تئوری ه شدن فقه با تولید «من ق ان باق» و تئوری ه شدن اصل والیت م لقه
فقیه (پرستش اجتماعیِ خدای متعال) بها تولیهد «من هق نظهام والیهت»؛ راه
پیشنهادی برای حل چالشهای علمی نظام

مرحوم عالمه آیتالله سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی این مطالبهی نورانی حضرا امـام
را پیگیری کرده و برای ححقع آن ،نه حنها احکا به نظریهی «منطقـةالفراغ» 2را کـافی ندانسـته
 « .6فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همـین اسـت :در اینکـه
نمایندگان مردم ،یا شاه ،در این گونه رژیمها به قانونگذاری میپردازند؛ در صـورحی کـه قـدرا مقننـه و
ارتیار حشریا در اسالم به رداوند متعا ارتصاص یافته است .شارع مقدس اسالم یگانه قـدرا مقننـه
است .هی کا حع قانونگذاری ندارد؛ و هی قانونی جز حکم شارع را نمیحوان به مورد اجرا گذاشت.
به همین سبح ،در حکومت اسالمی به جـای مجلـا قانونگـذاری ،کـه یکـی از سـه دسـته حکومـت
کنندگان را حشکی میدهد ،مجلا برنامهریزی وجود دارد کـه بـرای وزارحخانـههـای مختلـف در پرحـو
احکام اسالم برنامه حرحیح میدهد؛ و با این برنامهها کیفیت انجام ردماا عمومی را در سراسـر کشـور
حعیین میکند ».کتاب حکومت اسالمی (والیت فقیه)؛ امام رمینی.6945 ،
 .9نظریهی «منطقة الفراغ» را شهید آیتالله سید محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» مطرح کرده است.
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بلکه بر ضرورا عدم حفکیک «حکم» (حکام معنوی) از «موضوع» (حکامـ مـادی) پـای
فشرده و بر این اساس به حولید یک منطع برای «موضوعشناسی» مبادرا نمـوده حـا جریـان
اف احکام فقهی بـر موضـوعاا جدیـد بهصـورا علمـی و قاعدهمنـد
صحیح و بدون انحر ِ
ّ
حضمین شود .زیرا موضوعاا متعل ِع احکام کلی حنها موضوعاا عرفی (مانند رـون ،سـگ
و )...یا موضوعاا َ
مخترع شارع (مانند صاله و صوم و )...نیستند بلکه برای جریـان فقـه در
زندگی مردم با موضوعاا کارشناسی نیز (همانند بانـک ،بیمـه ،شـرکتها ،گمرکـاا و)...
روبرو هستیم که حشخیص جریان حکم بر آنها بهصورا بدیهی و عرفـی حاصـ نمیشـود
مجاهـداا علمـی
بلکه رطا و انحراف در آن راه دارد و لذا نیازمند یک منطع است .گرچـه
ِ

مرحوم عالمه آیتالله حسینیالهاشمی نیز حنها یک احتما از سایر احتماالا موجود بـرای
کمک به نظام اسالمی است اما به هرحا نباید به آن بیحوجهی شود بلکه باید مورد بررسی
و نقد ارزیابی قرار گیرد حا حداق و در گام او  ،امر رطیر موضوعشناسی بـه وضـا موجـود
ُ
گرفتار نشود و به احکام فقهی ررد منحصر نگردد بلکه به نحـوی مطـرح شـود کـه فلسـفه
مباحـث آن
حکومت را ــ که پیادهسازی احکام در عم اجتماعی بود ــ حـأمین کنـد .البتـه
ِ

کردن
فقید سعید حنها به منطع موضوعشناسی و جریان فقه محدود نشده بلکـه بـه «حرـوریزه ِ
والیت مطلقه فقیه» (پرست اجتماعی ردای متعا ) ارحقا یافته که این مهم از طریع حبیـین
«چگونگی جریان اعتقاداا حکومتی در معادالا کاربردی دانشگاه و حبدی آن به مد های
اجرایی» انجام شده و در سه منطع «حجیت»« ،معادله» و «مد » به ّ
منصهی ظهور رسـیده
قدرا» برآمده از سبک زندگی غربـی
است حا درگیری با حروریهای «حولید ثروا ،اطالع و
ِ
حروریزه شود .زیرا اگر منویاا امام و رهبری به ادراکاا حخصصی و آ کادمیک حبدی نشـود،

انقالب اسالمی با ابتال به اقتضائاا کارشناسی غربی در امر حوسعهیافتگی ،در بلندمدا از
بین رواهد رفت که این مطلح ،حفسـیر نخبگـانی از هشـدار رهبـری پیرامـون رطـر حغییـر
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محاسباا مسنولین نظام حوسـط دشـمن اسـت 1و اال روشـن اسـت کـه حغییـر محاسـباا
مسنولین از طریع ارحباط مستقیم دشمن با آنان حاصـ نمیشـود .در واقـا اضـطرار نظـام
اسالمی در بخ فرهنگ باعث شده حا فرهنگ غربی در مدارس و دانشگاهها حدریا شود و
سبک زندگی غربی ،حصمیماا مسنولین نظام را بهصورا غیرعمدی ححت حأثیر قرار دهد و
یری این طرحها نسـبت
مهندسی فرهنگی طرحها و اقداماا ــ که بهمعنای مالحظه جهتگ ِ
به اسالم و کفر است ــ به حاشیه رود و با انفعـا و عمـ زدگی و روزمرگـی ،شارصـههای
جهانی مبنای عم قرار گیرد و برای رفا عقحماندگی از کشورهای حوسعهیافته ،پیوسـتن بـه
قافلهی حمدن با سرعت باال دنبا شود.
 .40ضههرورت تعمیههق قضههاوتههها پیرامههون تئههوریهههای فههوق و پرهیهه از
شخصیتزدگی با هدف دفاع و پشتیبانی علمی از اقامه کلمه توحید

بنابراین احترام بزرگان همواره باید محفوظ باشد اما برای دفاع از اسـالم و انجـام وظیفـه
نباید دچار شخصیتزدگی شد بلکه باید افکار و عناصر و نهادها را براساس میزان کارآمدی
آنها در ردمت به نایح عام حضراولیعصر و رفا حوایج او ارزیابی کرد و یاری به رهبری
 .6مقام معظم رهبری« :یکی از آما های این نفـوذ مسـنوالنند؛ آمـا ّدوم مردمنـد .مسـنوالن آمـا ایـن
نفوذند؛ برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسباا مسنوالن را عوض کنند و حغییر بدهند؛
یعنی مسنو جمهوری اسالمی به این نتیجه برسد که با مالحظهی هزینه و فایده احساس کند کـه بایـد
این اقدام را بکند ،این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه برسد که فالن رابطه را قطـا کنـد،
فالن رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسباا در ذهن مسنولین عوض بشود .آنوقـت،
وقتی نتیجه این بشود که فکر مسنولین و ارادهی مسنولین در مشت دشمن قرار بگیرد ،دیگر الزم نیسـت
دشمن بیاید درالت مستقیم بکند؛ نه ،مسنو کشور همان حصمیمی را میگیرد که او میرواهـد .وقتـی
محاسبهی این حقیر عوض شد ،حصـمیمی را مـیگیـرم کـه او مـیرواهـد؛ مـن همـان کـاری را کـه او
ّ
میرواهد مفت و مجانی انجام میدهم؛ گاهی بدون اینکه رودم بدانم ـ یعنی اغلح بدون اینکه رـودم
بدانم ـ این کار را انجام میدهم[ .بنابراین] سعی میکنند محاسباا مسنولین را عوض کنند ».دیـدار بـا
رئیا و اعضای مجلا ربرگان رهبری؛ .6934/69/92
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را محور همکاری نخبگان حوزوی و دانشگاهی قرار داد و از وهن به روحانیت و دیـن جلـوگیری
نمود .زیرا امروزه ادعا میشود که اسالمی که حوسط فقهای عظام شیعه به دست ما رسیده حوانایی
اداره کشور را ندارد .این وهن بـزرگ حنهـا در ابتـدا بـه روحانیـت و مرجعیـت و رهبـری محـدود
میشود اما در ادامه ،وجود مقدس نبیاکرم و حضراا معصـومین صـلواااللهعلیهماجمعین را
هدف قرار رواهد داد و در جسارحی بزرگ ،اص حشریا را به  6422سا پـی منحصـر رواهـد
بشریت امروز دم رواهد زد.
کرد و از ناکارآمدی آن برای راهبری
ِ

در مقاب این وهن نباید دچار علمزدگی ،عق گرایی یـا عمـ زدگی شـد و ححقیقـاا و

پژوه های عمیع در این زمینه را که نیازمند سا ها دقت و بررسی هستند ،در طـی مـدحی
کوحاه به پایان رساند و ادعای ح مشکالا نظام را به نحوی سادهانگارانه مطـرح کـرد زیـرا
چنین برروردی ،وفـای بـه اسـالم و حضـرا ولیعصـر (عـج) و نایـح عـام آن حضـرا
محسوب نمی شود و حع بزرگوارانی را که برای ححقع اسالم و در دوران زعامت رود ،حن بـه
فشارهای سهمگین دادهاند و زیر بار مصائح جهان اسالم و ملت ایران ،میلیونها بار ُمرده و
زنده شدهاند ،ادا نمیکند .بنابراین بررورد با این موضوع باید در سطحی باشد که حضـرا
امام و مقام معظم رهبری در آن سـطح حرکـت میکننـد و بـا کنارگذاشـتن صـفبندیهای
متداو  ،دفاع از اسالم بهعنوان مبنای فعالیت و همکاری قرار گیرد .در این مسیر ،ارزیابی و
قضاوا نسبت به حروریهای ارائهشده برای پشتیبانی علمی از نظام اسـالمی و حـالش بـرای
رفا نقای ص و حکمی آنها هی اشکالی نـدارد زیـرا در دوران غیبـت ،دسترسـی مسـتقیم بـه
معصوم امکان ندارد و لذا باید راهح های مختلف را شنید و به دقت درباره آنها پردارـت و
زمینه را برای قضاوا علمی پیرامون آنها را فراهم کرد و معیار این قضاوا را میزان کارآمدی
در ح مشکالا نظام و پاسخ عملی به استنصارهای امام و رهبری قرار داد.
حرکت غیرمعصومین بـرای حفـظ
البته این واقعیت هم قاب پذیرش است که بخشی از
ِ

فرهنگی پی گفته نیز از
کلمه اسالم و دفاع از دین دچار آزمون و رطا میشود و حرکتهای
ِ
همین نمونه است.
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ترسیمکننده مسیر تحول در حوزههای علمیه برای پاسخگویی به
چالشهای علمی نظام اسالمی

 .4ضرورت بررسی ظرفیت ادبیات تخصصی حوزه برای پاسخگویی به نیازههای
علمی نظام اسالمی

قب از آنکه به حبیین راهح پیشنهادی پیرامون سبک زندگی اسالمی پردارته شود ،بایـد
به این نکته حوجه کرد که پشتوانه نخبگانی برای اندیشه و عملکرد حضرا امام و مقام معظم
رهبری ،حوزههای علمیه هستند و از اینرو باید مشخص شود که این نهاد بهعنوان اندیشهای
نخبگانی که در فرهنگ نظام حضور دارد ،حوانسته طرحی برای سبک زندگی اسالمی ارائه کنـد
و پاسخگوی سفارش مقام معظم رهبری در این زمینه باشد؟ البته ادبیاا انقالب ،مفـاهیمی را
از ادبیاا حخصصی حوزه ارذ کرده است همانند حروری حضرا امام برای حکومت اسـالمی
که مبتنی بر قانونمحوری و ححقع احکام فقهی در زندگی مردم بود .اما نباید ظرفیـت موجـود
در ادبیاا انقالب را با ادبیاا حخصصی حوزه یکسـان انگاشـت بلکـه بـرای درک صـحیح از
جایگاه هر بحث و دوری از سردرگمی در میان انبوه اطالعاا و ححلی هـا و طراحـی برنامـهی
متناسح با آرمانها ،مراعاا چنین حفکیکهایی الزم و ضروری است.
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.2بررسههی ظرفیههت ادبیههات تخصصههی حههوزه در دو سهه

«فقهههی» و

«معرفتشناسی» و چالشهای آن

لذا ادبیاا بخ سنتی حوزهها ــ که در بی از هزار سا گذشته حا امروز حیاا داشـته
و در قالح نهاد مرجعیت ،سرپرستی فرهنگ مذهح را عهدهدار بوده ــ فقه موجود است .در
این ادبیاا حصور میشود که فقه بـرای جریانیـافتن در رفتـار مـردم ،بـا جامعـهی مکلفـین
روبروست؛ یعنی حال و حرام باید در زندگی مردم جاری شود .عالوه بر این ،حکام مادی
ً
و کیفیت حأمین نیازهای زندگی روزمره نیز امری عقالیی و موضوعا رار از رطاباا شـارع
ً
محسوب میشود .مثال اگر در گذشته ،سفرها بـا درشـکه انجـام میشـد و محـ احـراق در
میانهی راه ،کاروانسراها بود ،امروزه مردم با احومبی و قطار سفر میکنند و استراحت در بـین
راه را در هت ها انجام میدهند و هی یک از این دو رویه ،ربطی به دین و رطاباا شـارع و
حکام معنوی ندارد .آنچه اهمیت دارد این است که استفاده از کاالهـا و طبیعـت و نیـروی
انسانی باید در چارچوب احکام موجود در پنجاهوچند باب فقهی انجـام شـود کـه حکلیـف
زندگی قاب استنباط از ادبیاا حخصصـی و
مکلفین در آنها مشخص شده است .پا سبک
ِ
نخبگانی در حوزههـای علمیـه ،مشروطشـدن حمـدن موجـود و دسـتاوردهای آن (بـهعنوان
ً
حأمینکنندهی نیازهای مادی مردم) به رعایت واجباا و محرماا فقهی است که عمال مالزم
با امضاشدن سبک زندگی غربی در حمامی بخ هایی است که عناوین مخـالف بـا احکـام
شرعی بر آنها منطبع نمیشود .یعنی غیر از مقـوالحی کـه رـالف شـرع ّ
بـین هسـتندّ ،
اهـم
بخ های این سبک زندگی ،حکم حلیت پیدا میکند و مردم میحوانند از آنها استفاده کنند.
البته چنین برروردی نسبت به سبک زندگی غربی ،نـاظر بـه امـور حـاکمیتی نیسـت بلکـه
مربوط به مقوالحی است که در متن زندگی عموم جریان دارد .با حوضـیحاحی کـه در مباحـث
گذشته ذکر شد ،روشن است که این رویکرد ،فاصله فراوانی با موضاگیری حضرا امـام و
مقام معظم رهبری در بررورد با سبک زندگی غربی دارد زیـرا رفتـار رهبـران انقـالب نشـان
میدهد که آنان از منزلت حاکمیت ،وارد یک درگیری همهجانبه با سـبک زنـدگی غربـی در
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امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شدهاند و در مقاب این سبک زندگی ،بهعنوان بتپرستی
مدرن که مبدآ ارالق رذیله است ،ایستادهاند.
حخصصـی موجـود در
به نظر میرسد علت چنـین حفـاوا آشـکاری ،ادبیـاا علمـی و
ِ

حوزههای علمیه است که طبع آن ،حقایع و اعتباراا و جزئیاا از یکدیگر حفکیک شدهاند.
ّ
یعنی هر مقولهای که ححت علیت مندر شود ،به فلسفه و کالم واگذار میشـود و مقـوالحی
ّ
که ححت علیت نیستند ،به دو دسته حقسیم میشوند :یا در رار دارای مابـهازاء هسـتند کـه
جزئیاا نام دارند و در محدودهی علوم جـای میگیرنـد کـه زنـدگی مـادی مـردم را حـأمین
نواهی شارع مقدس در ایـن
میکنند .یا دارای مابهازاء نیستند که اعتباراا نام دارند و اوامر و
ِ
جسـمی انسـان نیـز در ایـن
بخ جای میگیرند .همچنین امور روحی ،امور عقلی و امور
ِ

مبنا از یکدیگر حفکیک میشوند و امور جسمی از طریع جریـان حکامـ مـادی (کـه امـروز
بهعهدهی سبک زندگی مادی است) حأمین میشود مشروط بـه اینکـه احکـام فقهـی در آن
رعایت شود .همچنانکه انسان دارای اشتراکاحی با حیـوان اسـت و ایـن اشـتراکاا زیسـتی
بهصورا جبری و فطری حعریف میشود .اما ارتالف انسان با حیوان در قـوه عقـ اسـت و
لذا در امور عقلی ،اعتقاداا فرد با حکیه به استدال و برهان اثباا میگردد .در امور روحی،
فرد پا از ّ
سن بلوغ مکلف به اوامر و نواهی شـارع میشـود و در صـورا حبعیـت از آنهـا،
حهذیح روح به حدریج محقع میگردد .در این میان ،اموری وجود دارد که حکم آنهـا اباحـه
است و منطقةالفراغ را برای مکلفین در پی میآورد .این حعاریف ،انسانشناسـی در ادبیـاا
حوزه را حشکی میدهد و حاص آن ،امضا سبک زندگی غربی در سطح زندگی عموم مـردم
است .اما جامعه در منظر ادبیاا حخصصی حوزه ،امری اعتبـاری و فاقـد مابـهازاء رـارجی
محسوب میشود و مقولهای است که از جما ّ
کمی افراد پدید آمده است .البته اعتبـاراا در
چارچوب جع قانون در حناسح با مقصدی رـاص نیـز در ایـن ادبیـاا مـورد حوجـه قـرار
میگیرد؛ یعنی عقال برای دستیابی به اهداف رود در جامعه به وضا قانون مبادرا میکنند.
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اما اگر قوانین موجح نی به مقاصد نشوند ،حغییر مییابند و لـذا قـوانین اجتمـاعی از امـور
معتبر و در حا حغییر میباشند .در نتیجه جامعه نیـز از
نفااالمریه نیستند بلکه حابا اعتبار ِ

امور کلی و ثابت نیست بلکه متغیر است.

حضـور ایـن درک نخبگـانی در موضـوع حاکمیـت ،در احـراز عـدم
از اینرو ،کیفیـت
ِ
مخالفت قوانین ّ
مصوب مجلا با احکام فقهی منعکا میشود که امروزه شـورای نگهبـان
عهدهدار آن است؛ گرچه این ایده در اص رود به نظارا فقها بر قوانین در دوران مشـروطه
باز میگردد که حوسط شیخ فض الله نوری مطرح شده بود .البتـه ایـن امـر در ححلیـ مقـام
معظم رهبری از نهضت مشروطه ،یک مطالبهی حـداقلی محسـوب میشـود امـا مطالبـهی
کنونی حوزه نیز همین مطلح است که امروزه در نظام جمهوری اسـالمی و حوسـط شـورای
نگهبان حأمین شده است .این در حالی است که مواد قانون اساسی در سطحی عمیـعحر ،بـه
مقوله کیفیت حضور دین در اداره نظام پردارته است .لذا به نظر میرسد مجموعه این درک
نخبگانی در انسانشناسی و جامعهشناسی ،نمیحواند به پشتیبانی علمی و حخصصی از نظام
اسالمی و عملکرد رهبران آن بپردازد و به معرکه درگیری با حروریهای حولید «ثروا ،اطالع و
قدرا» مادی در سطوح «حصمیمگیری و حصمیمسازی و اجرا» یاری برساند .زیـرا ادبیـاا
ِ
حخصصی حوزه رود را مسنو پاسخگویی به مسائ مکلف میداند و برای رود وظیفـهای
در جهت پاسخ به مسائ نظام و سارتارهای آن قائ نیست و به حیطـه مسـائ حکـومتی و
حمدنی وارد نمیشود .البته روشن است که حوزه علمیه ظرفیتها ،آثار و کارآمدیهایی دارد
که از جمله آن ،نشر اعتقاداا و ارالق و احکام دینی از طریع منابر و مساجد است .پا از
انقالب اسالمی نیز مقدوراا حکومتی و ابزارهای نوین نیـز در رـدمت ایـن فرهنـگ قـرار
گرفته و سرعت نشر و حرویج دین را افزای داده است.

نقد و نقض سبک زندگی غربی234 

 . 7کمک به اقامه دین از من لت حاکمیت در مواجهه با کارآمدی سبک زنهدگی
غربی؛ بهعنوان موضوع امتحانِ ادبیات نخبگانی حوزههای علمیه

پا برمبنای مباحثی که پیرامون سبک زندگی از منظر ادبیـاا حخصصـی حـوزه مطـرح
شد ،باید به این نکته حوجه شود که احکامی همچون نفی سبی و دفاع از بیضهی اسـالم در
هر شرایطی ،با اکتفا به بحثهای نظری مانند نقد انسانشناسـی غربـی ،سکوالریسـم و...
واقا نمیشود .زیرا حهاجم بر اسالم از طریع سبک زندگی غربـی ،در زنـدگی مـردم جریـان
پیدا کرده و انگیزش و پرورش و گزین مادی و نظمها و قوانین ناشی از آن در حیاا روزمره
ِ
است که زمینه را برای حضعیف ایمان و ابتالء به کفر فراهم میکند.
بهعنوان مثا  ،هنگامی که فرزندان رانواده به ّ
سن بلوغ میرسند ،والدین حالش میکننـد
کردن نظمی راص بر آنان ،از عم فرزندان رود به احکام شرعی مطمـرن شـوند
حا با حاکم ِ
ّ
که در موارد متعددی به موفقیتی در این زمینه دست پیدا نمیکنند .این در حـالی اسـت کـه
میلیونها کودک هر روز با نظمی راص و رآس ساعتی معین در مدرسه حاضـر میشـوند و
علیرغم قرار داشتن در ّ
سن پایین و فشارهای ناشی از این نظم ،حا سا ها به این روند ادامـه
ّ
میدهند و حخلف قاب حوجهی نیز در میان آنان به چشم نمیرورد و والـدین نیـز بـا وجـود
حالش برای حأمین انواع وسای رفاه و راحتی بـرای جگرگوشـههای رـود ،آنـان را در جهـت
ححم این سختیها حشویع میکنند .این نظمهای مدرن در حمامی ابعاد زندگی وجـود دارد
و مردم در سراسر جهان به آنها ملتزم هستند که این رفتار هماهنگ در این وسعت و مقیاس،
نشاندهندهی انقطاع نسبت به زندگی مادی و مسحور شدن مردم حوسط حمدن غربی اسـت.
در واقا اگر امروزه موجی از شبهاا در برابر دین قرار میگیـرد ،ریشـه در میلیونهـا نظـم و
ّ
حعاد مادی دارد که بستر پرورش عموم را برمبنای حعلـع بـه دنیـا و رفـاه دائمالتزایـد شـک
میدهد .یعنی نه حنها رفتار نظامهای کمونیستی در بررورد مستقیم با مظاهر دین و دینداری
منسوخ شده است بلکه برای حأسیا مسجد و مراکز اسـالمی در قلـح اروپـا و امریکـا نیـز
ً
ّ
مجوز صادر میشود و با عم به احکام فردی غالبا مخالفتی صورا نمیگیرد اما همزمـان
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با آن ،مظالم مدرن در قالح نظم و حعاد و حوسعه مادی بر بشریت ححمی میگردد .بر ایـن
اساس ،حوزههای علمیه برای حفاظت از دین و ارائه سبک زندگی اسالمی بایـد بـه کیفیـت
نفوذ سبک زندگی غربی در جامعه دینی حوجه کننـد و ححلیلـی عینـی و دقیقـی از آن داشـته
باشند .البته حبیین این مقوله ،نیازمند بحثهای حخصصی است که بخشی از آنها ،در کتاب
«نقد الگوی پایهی پیشرفت» 1ذکر شده است.
 .1ضرورت پرهی از برخورد سیاسی با ادبیات موجهود در حهوزهههای علمیهه؛
بهدلیل تقوم نهاد حوزه به فرهنگ اهلبیت(ع)

نقد پی گفته نسبت به ادراک نخبگانی حوزههای علمیه از مسأله سبک زندگی و اشـاره
به فاصله زیاد این ادراک با ادبیاا انقـالب (اندیشـه و عمـ حضـرا امـام و مقـام معظـم
ِ
رهبری) نباید این حصور را ایجاد کند که این نقدها بهمعنای ارزیابی منفی از کلیت حوزههای
علمیه است یا این گمان را پدید آورد که ذکر این حفاواهـا موجـح جـدا و نـزاع در میـان
ّ
نهادهای مختلف جامعه رواهد شد .زیرا در صورا احکا به یک «فلسـفه حـاریخ» میحـوان
حفاوا وظایف منمنین در قب از بعثت نبیاکرم بـا دوران پـا از آن را حبیـین کـرد و سـپا
فلسفه غیبت حضرا ولیعصر(عج) را حشریح نمـود و کیفیـت پرچمـداری فقهـای عظـام
شیعه بهعنوان پرچمداران حوحید در عصر غیبـت را حوضـیح داد و بـر ایـن اسـاس ،رویکـرد
جدیدی را در موضوع «حکام معرفت دینی» مطرح کرد که حصوراا و گمانهای نادرسـت
فوقالذکر را به شکلی علمی و استداللی مرحفا میکند .پـا در صـورا حوجـه بـه فلسـفه
ً
غیبت و الزاماا این دوران ،فقاهت حتما باید در چنین چارچوبی حبیـین گـردد و امـوری از
قبی ارتالف بین ارباریون و اصولیون یا ارتالف بین عرفا و فالسفه و فقها برمبنای «نزاع بر
سر قدرا» ححلی نخواهد شد.
پیشرفت ارائهشده از سوی مرکز الگوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت»،
 .6کتاب «نقد و نقض سند الگوی پایه
ِ
مسعود صدوق؛ حسینیه اندیشه ،چاپ دارلی.6934 ،
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 .5ضرورت تبیین مراحل رشد «تفقه» در حوزه ههای علمیهه در عصهر غیبهت
کبری؛ بهدلیل تکاملپذیری در ادراکات غیرمعصومین

بــه بیــان دیگــر حوجــه بــه پرچمــداری حوحیــد در عصــر غیبــت حوســط غیرمعصــومین،
ّ
سیر حط ّور حفقه» رهنمون میسازد و به این سوا متداو
پژوهشگران منصف را به ححلی از « ِ
پاسخ میدهد که« :چگونه میحوان پذیرفت که نقدها و اشکاالا پی گفته ،حنهـا بـه ذهـن
بیانکننده ی آنها رسیده و علمای بزرگ شیعه در طو سالیان دراز گذشته و علیرغم درجاا
باالی ایمان و علم و هوشمندی رود ،به چنین نتایجی نرسیدهاند؟!» زیرا گرچـه شـیعیان در
ً
دوران غیبــت صــغری ،بــا نــواب رــاص ارحبــاط داشــتهاند کــه مســتقیما حوســط حضــرا
ولیعصر(عج) انتخاب میشدند اما در دوران غیبت کبری ،حعیین نایح عام از سوی معصوم
به مردم اعالم نمی شود بلکه عموم مردم و نخبگان با حکیه به عقالنیت رود باید نایح عام را
حشخیص دهند .شخص نایح عام نیز باید از امتحاناا راصی عبور کند و ضوابط ویژهای را
ّ
رعایت کند حا مورد حوجه امام زمان قرار گیرد و شایستگی الزم برای حصدی این منصح را به
دست آورد.
در نتیجه ،دینداری و سرپرستی امـت دینـی در دوران غیبـت ،بـه «عقـ غیرمعصـوم»
ّ
(حفقه) واگذار شده و واضح است که عق غیرمعصـوم دارای سـیر ّ
حطـور و مراحـ رشـد و
ً
حقرب است و ابدا نمیحوان ادعا کرد که حمامی نواب عام در طو هزار و صد سـا گذشـته،
ّ
فهمی برابر با علم معصوم داشتهاند .در واقـا طبـع اعتقـاداا مـذهح حقـهی اثناعشـریه،
علمی چهارده معصوم نرسیدهاند و فهـم
رسوالن الهی و حتی انبیای اولوالعزم نیز به مرحبهی
ِ

این بزرگواران با ائمه معصومین صلواا الله علیهم اجمعین برابر نیست و حسـح روایـاا،
ّ
حصرف در عالم با  79اسم از  79اسم الهی ،مختص و منحصر به این ذواا مقدس اسـت.
یعنی هنگامی که برابری با فهم و علم ائمه هدی برای انبیای اولوالعزم محقع نمیشـود ،بـه
ابری
طریع اولی نمیحوان چنین ادعایی را در مورد عق غیرمعصوم مطرح کرد .پا با نفی بر ِ
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ّ
علم غیرمعصوم با علم معصوم ،بیان یک سیر ّ
حطور و حکام حاریخی برای حفقه ضرورا پیدا
ّ
میکند .بهعبارا دیگر باید حبیین شود که حفقه بـهعنوان یـک موجـود زنـده ،چـه زمـانی در
دورهی انعقاد نطفه به سر میبرده و در چه زمانی متولد شده و دوره کـودکی رـود را چگونـه
طی کرده و در چه دورهای به بلوغ و جوانی میرسد و در چه هنگامی بـا رسـیدن بـه مرحلـه
ً
کهنسالی و حکام  ،پرچم دینداری را مجددا به حضرا ولیعصر(عج) حقدیم میکند.
 .6تبیین مراحل رشد تفقه براسا

فلسفه تاریخ انبیا« :حفظ منهابع در زمهان

اخباریون»« ،تعمیق فهم از دین با مالحظه لوازم عقلیِ کالم توسط اصهولیون» و
«ارتقای فهم از دین در من لت امت دینی ،حکومت اسالمی ،تمدن الهی»

در این رابطه باید حوجه داشـت کـه بـا آغـاز دوران غیبـت کبـری ،نـواب عـام حضـرا
ولیعصر(عج) حا چند قرن مکلف بودهاند حا به جماآوری و حفظ اسناد و روایـاا و منـابا
فـداکاری شـیخ صـدوقها و کلینیهـا و ...در ایـن راه ،ناشـی از
بپردازند و ایثار و همـت و
ِ
عنایاا راصهی امام زمان بوده است .این بزرگواران با ّ
ححم ریاضـاا شـدید بـه ضـبط و
حفظ چندین هزار روایت مبادرا میکردنـد و بـا حکیـه بـه محفوظـاا رـود ،ارحکـازی از
فرهنگ روایاا به دست میآوردند و براساس آن ارحکاز ،مسائ مکلفین را پاسخ میدادنـد.
ّ
رداوند متعا نیز متناسح با این مرحله از حاریخ حفقـه ،رلقـت عقـ و ظرفیـت حافظـه را
حدبیر میکرده و لذا حافظههای قوی به عناصر راص اعطا میشده است.
اما با مکتوب شدن احادیث و انتشار آن در سراسر عالم حشیا ،دیگر نیازی به حافظههای
قوی نبود بلکه روایاا باید موضوع دقتهای عقالنی قرار میگرفت و از اینرو ،علم اصـو
به حدریج از علم فقه جدا شده و بهعنوان یک دان مستق و ّ
مبوب مورد حوجه قرار گرفت که
یاری و هدایت حضرا ولیعصر (عج) در این دوره نیز همانند دورهی حفـظ منـابا حـداوم
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پیدا کرد 1.لذا برای ررو از فهم عرفی و ارحکازی نسبت به روایاا و ورود به فهم عقالنی و
حخصصی از آن کلماا نورانی ،نـواب عـام اجـازه داشـتند حـا از عقالنیـت روز (عقالنیـت
ارسطویی و افالطونی که حرجمه شده و به دنیای اسالم وارد شده بود) و ادراکاا عقالیـی و
مدیریتی حمدن ایران و روم منعکا شده بـود) اسـتفاده
لغوی متداو (که در روابط علمی و
ِ
کنند و به این وسیله ،شک و نسقی به علم اصو ببخشند .یعنی علیرغم مشکالا موجود

در عقالنیت ارسطویی و ادراکاا عقالیی موجـود در آن دوران ،بـهکارگیری منطـع موجـود
ّ
بیاشکا بود زیرا آن دوران ،زمانی بود که حفقه در سیر حرکت رود ،در دوره کودکی به سـر
ّ
ّ
احکام مترحح بر یک
با
زیادی
حفاوا
کودک،
یک
بر
ح
ح
احکام متر
می ُبرد و روشن است که
ِ
ِ
شخص بالغ دارد و بهعنوان مثا نمیحوان یک کودک را بهدلی عدم رعایت احکام نجاساا،
موارذه و مجازاا کرد.
از اینرو کالم و فلسفه و علم اصولی که به دنبا حصحیح اعتقاداا «فرد» یا پاسخگویی
ّ
به مسائ «مکلف» بود و بهدلی قرارگرفتن شیعه در اقلیـت ،مسـائ یـک «نظـام» یـا یـک
«حمدن» را در برابر رود نمیدید ،نباید بهدلی بهرهگیری از عقالنیت موجـود در دنیـا مـورد
شماحت قرار گیرد به شرطی که سالمت جامعهی ایمـانی را حفـظ کنـد و بـا روشـنفکری و
 .6البته ممکن است این سیر حدریجی مح سوا و اشکا قرار گیرد و ایـن پرسـ مطـرح شـود کـه چـرا
ّ
عنایاا امام زمان از همان ابتدای غیبت کبری به مراح اعالی حفقه حعلع نگرفت اما باید حوجـه داشـت
که در صورا صحت این سوا  ،اشکا ِ ناشی از آن بر روند حدریجی بعثت انبیا نیز وارد میشـود و ایـن
پرس نیز موضوعیت پیدا میکند که دین اسالم با همه حفاصی آن بهعنوان دین راحم ،چرا بـه حضـرا
آدم اعطا نشد؟! ولی چنین پرسشی ریشه در عدم درک از فلسـفهی حـاریخ دارد .یعنـی پاسـخ دقیـع ایـن
سواالا بر این نکته استوار است که حشریا دین و مناسک الهی به حدریج حکام پیدا کرده و ایـن حکامـ
به حبا وضعیت درگیری بین سه دستگاه «کفر ،نفاق ،ایمان» و مدیریت ردای متعا بر این درگیری رقـم
می رورد .در واقا نزو صحف الهی و ارسا پیامبران اولوالعزم و حشریا مناسک راص برای هر یـک از
آنها ،بیدلی و بیحکمت نیست بلکه با حوجه به نیازهایی صورا میگیرد که برای منمنین در مبـارزه بـا
منافقین و کفار در هر مرحله از حاریخ پدید میآید.
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ّ
حسنن در فهم از رطاباا بررورد نماید و با اعتقاداا باط و کفرآمیز درگیـر
انحرافاا اه
شود .روشن است که حمامی علمای بزرگ شیعه به این شرط عم کردند و علیرغم استفاده
از مباحث فلسفی یونان ،آن را در مقابله با اعتقاداا فاسد بکارگرفتند و همزمان با بهرهگیری
از برری قواعد متـداو در علـم اصـو  ،در مقابـ انحرافـاحی ماننـد قیـاس و استحسـان و
استصالح و سایر حأوی ها و ححریفهای اه حسنن ایستادگی کردند .به همین دلی  ،از میان
هفتادوسه شعبهای که بر حسح روایاا در امـت پیـامبر ایجـاد شـده 1،حنهـا فرقـه ناجیـهی
اثناعشریه است که دین محمدی را حفظ کرده و حوزههای علمیه شیعه بـهعنـوان پرچمـدار
مذهح حشیا هستند که شریعت را در فراز و فرودهای حاریخ به سالمت عبـور دادهانـد و بـه
نس های بعد رساندهاند .بنابراین حکیه به قواعد عرفی ،عقلی و عقالیی موجود باعث شد حـا
فهم از دین عمع پیدا کند و فروعاا جدیدی قابلیت پاسخگویی بیابد و همزمـان حعبـد بـه
شارع مقدس حفظ شود و انحرافی در فهم از قرآن و روایاا پدید نیاید و در مقاب شـبهاا
کفر و نفاق صفآرایی شود و دین بهصورا سالم به آیندگان منتق گردد .از اینرو عقالنیت
در قالح علومی مانند فلسفه ،کالم ،منطع و اصـو رشـد پیـدا کـرد و والیـت و سرپرسـتی
حوزههای علمیه به دست اصولیون افتاد.
این روند حداوم داشت حا اینکه براساس مدیریت ردای متعا بـر سـیر حـاریخ ،حمـدن و
قدرا جهانی از شرق به غرب منتق شد و مقیاس شهواا حوسعه یافت و کشورهای غربـی
با استعمار علنی و استعمار پنهان به جهان اسالم حملهور شدند کـه حاصـ آن ،فروپاشـی
 .6حضرا علی علیه السالم میفرماید« :از رسو ردا (ص) شنیدم که فرمودند :به درستی که امت موسی
بعد از موسی ،هفتاد و یک فرقه گردیدند که از آنها یک فرقه اه نجاحند و هفتاد فرقه دیگر در دوزرنـد و
امت حضرا عیسی بعد از عیسی به هفتاد و دو فرقه حقسیم شدند که یک فرقه آنها اه نجاا و هفتاد و
یک فرقه آن در دوزرند و بدرستی که امت من بعد از من زود باشد که بر هفتاد و سه فرقه حقسـیم شـوند
که یک فرقه از آنها نجاا یافته و هفتاد و دو فرقه آنها در دوزرند .پا گفتم :آن فرقه نجاا یافته کیانند،
رسو اکرم «ص» فرمودند :آنها که چنگ به دامان حو زنند و اصحاب حـو باشـند اهـ نجاحنـد ».سـفینة
البحار ،جلد  ،9صفحه .912
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ُ
دولتهای نفاق و در نهایت ،حجزیهی امپراطوری عثمانی به پنجاه کشور بود .در واقا امرا و
ّ
حسنن ،پرچم دفاع از حوحید و مرزبانی از بالد اسالمی در برابر کفار را ــ کـه از
علمای اه
صدر اسالم عهدهدار آن شده بودند ــ بر زمین گذاشتند و با کنارگذاشتن فرهنگ بعثت که بر
جهاد و کفرستیزی استوار بود ،در برابر حمدن مادی حسلیم شدند .در نتیجه ،وظیفـه قیـام در
برابر کفر و ممانعت از ارحجاع امت دینی به شرایط قب از بعثت نبیاکـرم ،بـر دوش علمـا و
عقالنیـت
فقهای عظام شیعه قرار گرفت .این معرکه سخت و سنگین در حالی آغاز شـد کـه
ِ
عقالیی جهتدار که راه قیام و مبارزه با
نواب عام حضرا ولیعصر به قواعد عرفی ،عقلی و
ِ
ّ
ّ
کفر مدرن را روشن کند ،مسلح نبود .اما با احکا به ارادهی نافذ ربـوبی و حوسـ بـه سـاحت
مقدس و نورانی امام زمان(عج) ،حرکت رـود را آغـاز کردنـد؛ همانگونـه کـه حالشهـای
علمای شـیعه از ابتـدای غیبـت کبـری حـا آن زمـان ،ناشـی از عنایـاا راصـهی حضـرا
ولیعصر(عج) بود .پا گرچه شیعه حا آن مقطا از حاریخ به امـر قیـام و حشـکی حکومـت
علمــی متناســح بــا آن را در ارتیــار نداشــت ،امــا حضــرا
مبــتال نبــود و بــالتبا ابــزار
ِ

ولیعصر(عج) با انتخاب ابرمردی چون امام رمینی که از امتحاناا مختلف سربلند بیرون
آمده بود ،علم الزم برای راهبری قیام و مدیریت حکومت و برپایی نظام اسالمی را به ایشـان
اعطا فرمود؛ بدون آنکه ایشان ححصیالا آ کادمیک دانشـگاهی در زمینـه علـوم سیاسـی و
جامعهشناسی و ...داشته باشد یا قرارگرفتن او در او معارف حـوزه اعـم از فقـه و فلسـفه و
عرفان ،نسخهای عملی برای درگیری با کفر و نفاق در ارتیار او گذارده باشد.
ّ
حا آیا باید به درگیری و نزاع با ظرفیت گذشته پردارـت و حوقـا ورود بـه مسـائلی را از
گذشتگان داشت که مرحلهی حاریخی آن فرا نرسیده بوده یا باید از اینکه قرار است ظرفیـت
عقالنی حوزههای علمیه برای ردمتگزاری بـه آسـتان مقـدس معصـومین ارحقـا پیـدا کنـد،
مسرور شد و در این جهت حرکت کرد؟! آیا جدا و حنازع بین بزرگان و علمای شیعه در این
مسائ  ،یک واقعیت است یا ریشه در القائاا روشنفکرانی دارد که همه امور را در چارچوب
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بازی قدرا و مطاما مادی ححلی میکنند؟! واقعیت این است که هویت و ریشهی بزرگـان
شیعه (اعم از فقیه و فیلسوف و عارف) به حقایع دینی و دوری از دنیا و اشک بر سیدالشهدا
(عج) و وابستگی به فرهنگ عاشورا باز میگردد و حمامی این بزرگواران مرزوق نور حضـرا
فاطمه معصومه علیهاالسالم بوده و هستند .با حکیه به نگاه حاریخی فوق و حوجه به سیر ّ
حطور
فقه است که علـیرغم نـاحوانی عقالنیـت موجـود در حوزههـای علمیـه بـرای پشـتیبانی از
حاکمیت اسالمی و حرکت بهسوی حمدن الهی ،رفتار سلف صالح در جایگاه درسـتی قـرار
میگیرد؛ چون در یک بیان حمثیلی ،شیر مادر بهترین غذا برای یک کودک محسوب شده و به
مهمترین عام برای حفظ حیاا او حبدی میشود اما به هی عنوان حغذیه مناسبی برای یک
نوجوان که به ّ
سن بلوغ رسیده ،به شمار نمیرود .بهعبارا دیگر نمیحوان سیر حکام و رشد
را نادیده گرفت و حفـاوا رفتارهـا را بـا عینـک حرـوری قـدرا مـادی مالحظـه کـرد و از آن
دستاویزی برای جدا و نزاع فراهم آورد .گرچه روشن است که کید ابلیا هی گـاه متوقـف
نشده و حتی عالمانی مانند بلعم باعورا را که دارای اسم اعظم بودهاند ،از طریع امتحانشدن
به والیت حضرا موسی گرفتار رود کرده؛ اما این بدان معنا نیست که فرهنگ انبیا و علما و
منمنین در کلیت آن ،حرکت نورانی رود را حداوم نبخشیده و حکام نیافته باشد.
بنابراین حوزههای علمیه و عقالنیت آن ،دارای سـیر ّ
حطـور بـوده و هسـت و اسـتفاده از
عقالنیت ارسطویی در علم اصو و فهم رطاباا شارع ،به دورهی کودکی و حمییـز مربـوط
میشود .اما امروز زمانی است که جامعه شیعه بهدلی حفاظت از فرهنگ بعثت ،موفـع بـه
ّ
حشکی حکومت شده و به ّ
سن بلوغ رسیده است .لذا امروزه حفقه حنها مسنو پاسخگویی به
مکلف نیست بلکه باید سرپرستی امت را بهعهده بگیرد و نسبت به استنباط احکام حکومت
گیری حضـرا ولیعصـر (عـج) از رـدمتگزاران
پاسخگو باشد که این مهم از طریع دست ِ
رود در جهت «حولید منطع و عقالنیت جدید» محقع میشود.

فصل دوم
مبادی طراحی سبک زندگی اسالمی

1

تولید «منطق و فلسفهی نظام والیت»؛ بهعنوان زیرساخت استنباط
«اعتقادات حکومتی» برای طراحی سبک زندگی اسالمی

 .4تحلیل مادی از جهان خلقت بهعنوان مبنای سبک زندگی غربهی و ضهرورت
ارائه تحلیل الهی از جهان خلقت

برای ورود به بحث از سبک زندگی اسالمی باید حوجه داشـت کـه هـم در دوران قبـ از
ّ
رنسانا و هم در آغاز رنسانا حاکنون ،یک رط سیر عقالنی برای حعریف از نظام رلقت و
آفرین

و حیاا وجود داشته و دارد .بهعنوان نمونه ،دانشمندان یونانی همچـون افالطـون و

ارسطو و سقراط به بحث از «چرایی» و «چیستی» جهان پردارتهاند و در این زمینه مبـاحثی
َ ُ
از قبی عالم ُمث و ...را طرح کردهاند .اما پا از رنسانا و با دستیابی به منطع و فلسـفهی
َ
«چگونگی» ،چیستی و چرایی عالم بحث قرار نمیگیرد بلکه با حکیه به سیر حرکت و انفجار
بزرگ و بررورد کهکشانها و ،...چگونگی پدید آمدن زمین و حیاا آن حوضیح داده شده که
این ححلی ها به علومی همچون نجوم ،فیزیک ،شیمی و ریاضی باز میگردد .سپا به سـیر
حیاا انسان بر زمین پردارته میشود که بر اساس علم زیستشناسـی ،آغـاز آن از حیـاا
حکسلولی است و حکثیر و حبدی آن به انواع موجـوداا ،جمـاداا و گیاهـان و حیوانـاا و
انسان ها را پدید آورده است .همین رونـد در علـم پزشـکی و بیولوژیـک جریـان مییابـد و
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زیست انسانی را بهصورا مادی حشریح میکند .سپا بررسـی حیـاا رـانوادگی و حولیـد
نس در علم جمعیت شناسی آغاز شده و حفاوا زندگی روستایی با حیاا شـهری در علـوم
انسانی و اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد و امور مربوط به حاکمیتهـا در علـم اقتصـاد،
مدیریت ،برنامهریزی و ...ححلی میشود و در سطح حمدنها ،به مباحثی از قبی حکنولوژی،
ثروا ،رفاه ،امنیت جهانی ،فرهنگ جهانی ،رسانه ،هنر ،باستانشناسی ،مراکز ححقیقـاحی و
دانشگاهی و ...پردارته میشود .همچنین ححلی حاریخی از زندگی بر روی کرهی زمـین بـر
اساس سیر ّ
حکون حمدن ها به یک روایت ،در حاریخ حمدن وی دورانت ارائـه شـده و روایـت
دیگر بر مبنای کمون اولیه حوسط مارکا و انگلا مطرح گشته که یکی ،آیین دنیاپرسـتی در
غرب و دیگری ،آیین دنیاپرستی در شرق را شک میدهد.
روشن است که حمامی این مباحث ،ناشی از گمانهزنی عق و حاص حالشهای عقالنی
است با این حفاوا که قب از رنسانا ،امور و اشیاء بهصورا استاحیک مالحظه میشده اما
بعد از رنسانا ،پدیدهها بهصورا متغیر و در حرکت ،مورد مطالعه قرار میگیرد و فلسفهی
چگونگی ،به مبنـایی بـرای «علـوم پایـه ،علـوم پزشـکی ،علـوم اجتمـاعی» حبـدی شـده و
طبقهبندی علوم و نظام آنها را شک میدهد .لذا برای بحث از سـبک زنـدگی و ّ
طـی رونـد
صحیح در دستیابی به سبک زندگی اسالمی نباید در اموری همانند آداب پوش و رـوراک
ُ
و روابط ررد در فقه متوقف شد بلکه بهدلی قرارگرفتن در مسند حاکمیت ،باید مدلی بـرای
ادارهی زندگی اجتماعی ارائه کرد و به طرح بحثهایی مبـادرا نمـود کـه در همـاوردی بـا
مباحث فوق ،ححلیلی ریشهای از جهان رلقت و زندگی در آن را ارائه کند و با فرهنـگ انبیـا
سازگار باشد .یعنی باید پایههای فرهنگی دینی را مطرح کـرد کـه بتوانـد سـه حرـوری حولیـد
ثروا ،حولید اطالع و حولید قدرا را با حکیه بر دین استنباط نماید.
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 .2اشاره به سه مبنای معرفتشناسی «انت اعی»« ،مجموعه نگر» و «نظاممنهد»
بهمثابه پایگاه تحلیل از نظام خلقت و ضرورت بهوحدترسیدنِ آنها بههعنهوان
بستر ارتقای ظرفیت فهم از دین

در نتیجه آنچه که در این مباحث پیرامون نقد سبک زندگی غربی و طرح سـبک زنـدگی
اسالمی مطرح شده و رواهد شد ،حاص یک فعالیت حخصصی در طی چند دهـه گذشـته
است که از دقت عمیع در حخصصهای موجود در حوزه و درگیری با حخصصها و عقالنیت
ً
مدرنیته و نقد و بعضا نقض آنها به دست آمده است .البته در این سلسـله بحـث ،بنـا بـر آن
نیست که بهصورا حمام و کما به بحثهای حخصصی پردارته شود اما گزارشـی کوحـاه از
دستاوردهای این حرکت علمی برای فرهنگ عمومی ضرورا دارد .لذا باید حوجه داشت که
سه نوع معرفتشناسـی وجـود دارد :پایـهی معرفـتشناسـی او بـه ثبـاا و بسـاطت بـاز
میگردد؛ زیرا مبنای منطع صوری را اصالت ذاا (ماهیت) شک میدهد و معرفتشناسی
ّ
دوم ریشه در «حغییر ،ربط و حرکح» دارد و باعث حولید منطع مجموعهنگری شده است .امـا
بر مبنای مختار هی یک از این دو نمیحواند مبنای حولید سبک زنـدگی اسـالمی قـرار گیـرد
بلکه باید از معرفتشناسی جدیدی بهره برد که مالحظهی حرکـت بـهصـورا «نظاممنـد»
ّ
(جهتدار) و در نسبت بین والیت و حولی اثباا میشود.
منطع «انتزاعـی ،مجموعـهنگری و نظاممنـد» متناسـح بـا سـه
باید حوجه داشت که سه ِ

مفهوم «نظم ،حعاد و حوسعه» است که در حروری حولیـد ثـروا و اطـالع و قـدرا بـه آنهـا
ِ
پردارته شد .یعنی احکام حوسعه و حکام باید حوسط منطـع نظاممنـد ارائـه شـود زیـرا کفـر
قدرا حوصیف حکام را ندارد .همچنین منطع مجموعـهنگری کـه پـا از رنسـانا پدیـد
آمده ،متکف احکام حعاد است و احکام نظم نیز به منطع انتزاعی مربـوط میشـود .گرچـه
این سه منطع حاص گمانهزنی عق است و غیرمعصوم برای پرچمـداری حوحیـد در دورهی
غیبت به همهی آنها نیازمند است ،اما باید بر مبنای منطع نظاممنـد ،بـه حغییراحـی در منطـع
ً
مجموعهنگری و منطع انتزاعی مبادرا کرد حـا ایـن سـه منطـع ابتـدائا زمینـه را بـرای فهـم
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قاعده مند از دین و استنباط احکام حوسعه ،حعاد و نظم از رطاباا فراهم کنند و سپا برای
ححقع دین در صحنهی عم  ،به ابزاری برای نظامسازی حبدی شوند .بر این اساس« ،احکام
حعاد » حوسط فقه معین میشود و در سطح حوسعه نیز عق و منطع ،گزارههـای وحـی را بـر
رود حاکم میکند و به ّ
حعبد در برابر آن ملزم میشود.
 .7تولید «من ق نظام والیت» از طریق نقد و نقضِ «روش فهم» در قبل و بعد از
رنسانس؛ بهعنوان زیرساخت استنباط اعتقادات حکومتی

بر این اساس ضرورا دارد حا با یک فعالیت عظیم اجتهـادی بـرای اسـتنباط اعتقـاداا
حکومتی ،به هزاران رسالهی علمیهی جدید در موضوعاا مختلف دست یافت کـه بهمثابـه
معرفتی فقهای شیعه محسوب رواهد شد و ریشـه در لطـف رـدای متعـا و عنایـت
رزق
ِ
ّ
حضرا ولیعصر(عج) برای ارحقای ظرفیت حفقه دارد .اما قب از آنکه ظرفیت حفقه به چنان
ً
وضعیت مطلوبی برسد ،باید ابتدائا از وضا موجود که ناشی از سلطهی سبک زندگی غربی
بر جهان و انفعا منمنین در برابر آن است ،رار شد .در ایـن راسـتا یـک فعالیـت علمـی
ً
حــدودا پنجــاه ســاله از ســا  6945حوســط مرحــوم آیتاللــه عالمــه ســیدمنیرالدین
عقالنـی
حسینیالهاشمی آغاز شده و حاکنون حداوم یافته که منجر به رـرو از منظومـههای
ِ
غربی و شرقی و عقالنیت موجود در حوزههای علمیه شده است .گرچه گزارش دستاوردهای
این حرکت علمی باعث ررو بحث از سطح فرهنگ عمـومی میشـود امـا اطـالع عمـوم
ّ
محبین اه بیت عصمت و طهارا از نتایج این فعالیتهـا کـه حسـخیر و حسـلط بـر مبـانی
علوم پی از رنسانا و پا از آن را در پی داشته ،الزم و ضروری به نظر میرسد
فلسفهها و ِ
حا در برابر عقالنیتهای موجود دچـار انفعـا نشـوند .البتـه روایـاا و احادیـث اه بیـت
مشحون از حقایقی است که میحواند در این راستا مورد استفاده قرار گیـرد زیـرا مباحثـاا و
درگیری علمی ّ
ائمهی معصومین با عقالنیت ارسطویی و افالطونی ـ که با حمایـت رلفـای
ِ
عباسی حرجمه شده و وارد جهان اسالم شده بـود ـ اقیانوسـی از معـارف الهـی را در ارتیـار
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شیعه قرار داده است اما باید حوجه داشت که استفاده از این سرمایهی عظیم وابسته به ارحقای
ّ
ظرفیت اجتهاد و دستیابی به سازمان حفقه است که باید با ححو علمی در حوزههای علمیـه
ّ
متعبـدی بهـره گرفـت کـه حواضـا و
صورا پذیرد .لذا حا فرارسـیدن آن دوره ،بایـد از عقـ
را کساری در برابر معارف اه بیت را مبنای حرکت رود قرار داده که گـزارش دسـتاوردهای
ً
1
این عقالنیت ّ
متعبد ذیال ارائه میشود:
.7/4حکم شرعی و عقلی در منع درک از «ذات» حضرت حق و امکان و وجوب درک از
«فعل» خدای متعال

ّ
متعبـد ـ کـه از
وصف فع ردای متعا «رالقیـت» باشـد ،بایـد دیـد عقـ
اگر اولین
ِ
شیطنت و طغیان دوری کرده و ایمان آورده ـ چه حکمی در این زمینه دارد؟ اولین حکـم در

اینباره آن است که عق هی درکی از ذاا نامحدود و بسیط مـن جمیـا الجهـاا نـدارد و
ورود و ررو عق در موجودی که هی نحـوه حغـایر و حغییـر و ارتالفـی در آن راه نـدارد،
ممتنا است .بنابراین درک از ذاا ردای متعا  ،درکی حنزیهی است و عق حنها میحواند بـه
نفی اوصاف مخلوق از رالع بپردازد و قادر بر ارائهی درک اثبـاحی از ّ
مشـیت رـدای متعـا
ِ
ً
نیست .ممکن است حصور شود که در این صورا چگونه میحوان عقال وجود ردا را اثبـاا
کرد؟ اما باید حوجه داشت که عدم اعتقاد به ردای متعا به بهانهی عـدم درک عقلـی از آن،
همانند بهانهی بتپرستان است که عدم ایمان به رـدا را بـه عـدم درک حسـی از آن مـرحبط
میکردند .لذا کسی ّ
اثباحی عق و حصور و حصـدیع
درک
به
ا
ر
رالع
وجود
حصدیع
ندارد
حع
ِ
منوط کند بلکه اعتقاد به ردای متعا را باید بر جریان آیاا و معجزاا استوار کرد کـه ایـن
مبحث در کتاب «گفتمان انقالب اسالمی» حا حدودی حبیین شده است.
رلع بسیط من جمیا الجهاا حوسط ردای متعا نیـز لغـو و بیمعناسـت
بر همین اساسِ ،
 6باید حوجه داشت که بخشی از این دستاوردها در مرحلهی نقد عقالنیتهای موجود است که بیان آنها بـه
مح رود موکو است و آنچه در اینجا مورد اشاره قرار میگیرد ،ناظر به مباحث اثباحی است.
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زیرا بسیط مطلع ،نه اثرگذار است و نه اثرپذیر .در این صورا ،ارحباط چنین مخلـوقی بـا همـهی
امور قطا میشود و حتی نمیحواند ارحباطی با فع رالع برقرار کند .در واقا اگر هـی حرکـت و
ِ
رشد و فاعلیتی برای این مخلوق متصور نباشد ،آفرین و حفـظ آن ،مـالزم بـا لغویـت در فعـ
ً
است و روشن است که هی فع ارتیاری لغوا و بدون غرض واقا نمیشود.
 .7/2بکارگیری اسالمیِ «من ق ارس ویی» توسط علمای شیعه برای دفاع از اعتقادات حقه الهی

ً
پا فرض مخلوقی که بسیط و ّ
مجرد باشد ،عقال قاب پذیرش نیست و اگر علمای شیعه
ِ

نیز چنین مباحثی مطرح کردهاند ،در واقا آن را بهصورا اسالمی و الهی بکارگرفتهاند؛ یعنی
حکیه به عقالنیت ارسطویی و صدرایی و ...با این هدف بوده کـه بـا صـاحبان اعتقـاد باطـ
ّ
جد کنند و با آنان بجنگند و از اعتقاداا حقه دفاع نمایند .اما هنگامی که شیعه در منزلت
ریزی اعتقاداا صحیح و سبک زندگی اسالمی و
حکومت و والیت قرار گرفته و به دنبا پی ِ
مهندسی حمدن الهی است ،نباید اقتباس کند و از ابزاری استفاده نماید که برای جد با کفار

و منافقین مناسح بوده بلکه باید از عقالنیت جدیدی بهـره بگیـرد .لـذا اولـین حکـم عقـ
ّ
ّ
جایگزینی آن با نقیض رود یعنی «حرکح» است .از اینرو همـهی
متعبد ،نفی «بساطت» و
ِ
ّ
مخلوقاا مرکح ،اثرگذار و اثرپذیر هستند و میحواننـد پـذیرای ربوبیـت و اعطـای رـدای
متعا برای حرکت و رشد باشند.

1

 .7/7نفی «اصالت الکیفیه» در مبنای فلسفه شرق و غرب و اثبات «اصهالت فاعلیهت»
در فلسفه نظام والیت در توصی

از حرکت

ّ
«حرکح» در ادامه به «اصالت ربط» منجر میشود که حشابهاحی بـا مبـانی غـرب در فلسـفهی

فیزیک ـ که حمدن موجود بر آن استوار شده ـ دارد .اما در حکام این مباحث« ،ربط» به «حعلـع»
 .6در اینجا باید حوجه داشت که همهی این مباحث مربوط به عق غیرمعصوم اسـت و البتـه نبایـد دسـتگاه
الهی را به این سطح ّ
حنز داد زیرا همانگونه که اشاره شد ،اولین حکم در دسـتگاه الهـی ،نـزو آیـاا و
درآوردن دستگاه طغیان میشود.
معجزاا است که باعث هدایت بندگان از طریع به عجز
ِ
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حبدی میشود که بررالف مبنای ربط ،به اجزاء سیستم منحصر نمیشود بلکه به جاذبهای اشـاره
میکند که دارای مقصد است و پا از آن با اثباا اینکه مبنای حعلع نیز بـه جبـر منتهـی رواهـد
شد ،مبنای مختار به «فاعلیت» ارحقا مییابد که بستر حرکت ارتیار را بیان میکند .یعنـی فـاعلی
ّ
است که به فاع باالحر حعلع دارد حا با حصرف او ،حوسعهی فاعلیت مـادون محقـع شـود .در ایـن
صورا ،حعریف از «زمان و مکان» و «وحدا و کثـرا» و «ارتیـار و علـم» حغییـر میکنـد .در
نتیجه ،حمامی مخلوقاا حتی جماداا دارای فاعلیت هستند و از ردای متعا طلح دارنـد و بـا
ّ
حعلع به مشیت او ،دررواست حصرف او در رود را میکنند حا به جهتی که او معین کرده ،رهسـپار
1

شوند.
ً
بر این اساس نباید پنداشت که حکحک مخلوقاا در عرض یکدیگر و مستقیما با ردای
متعا ارحباط دارند بلکه رلقت و آفرین دارای نظام است و ربط بین مخلوقاا نمیحواند از
محـور مخلـوق او (کـه حسـح روایـاا ،نـور
یکدیگر قطا باشد بلکه همهی آنها باید بر
ِ

نبیاکرم است) به وحدا برسند .البته یک فرض این است که ردا پا از آفرین مخلـوق
ِ
او  ،چیز دیگری رلع نکند اما باید حوجه داشت که رشد مخلوق منوط به کثرا ارحبـاط بـا
مشیت الهی است و کثرا ارحباط ،مالزم با آن است که مخلوقاا دیگری آفریده شـوند کـه
ّ
حعلع به مخلوق او داشته باشند و مخلوق او این روند را بپذیرد و با فاعلیت رـود ،دیگـر
مخلوقاا را به عضوی از رود حبدی نماید .یعنی مخلوق دوم ،زبان دومی برای پیامبر اکـرم
در جهت پرست ردای متعا است و مخلوق سـوم ،زبـان سـومی در ایـن جهـت و ّ
هلـم
ًّ
جرا . ...لذا نبیاکرم به اندازهی حمامی مخلوقاا ،به مشـیت حضـرا حـع جلـت عظمتـه
ّ
ّ
متعلع میشود و به عبارا دیگر ،آن وجود مقدس از ایـن طریـع «اشـتداد» پیـدا میکنـد و
 .6لذا این عقالنیت با گزارههایی همچون «ک شیء یسبح بحمده» سازگاری بیشتری دارد همچنانکه زمینه
ً
را برای حوصیف آزادی در حروری حولید قدرا فراهم میکند .آزادی در سبک زندگی غربی نیز صـرفا یـک
جریان عینی و غیرنظری نیست بلکه علوم اجتماعی غربی ،ریشه در مفاهیم فیزیکی و سـایر علـوم پایـه
دارد که اثباا آن به مح رود موکو است.
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طریع پرست برای حمامی مراحح رلقت میشود.
 .1اشاره به سه مبنای فلسفی در تحلیل از نظام خلقت
 .1/4مادیبودنِ «فلسفه نسبیت» به عنوان مبنای تحلیهل از نظهام خلقهت در سهبک
زندگی غربی

حا باید به گزارش از سه مبنای فلسفی پردارت که هر یک ،حصـویر متفـاوحی از نظـام
حکلیف مباحث ریشهای در اعتقـاداا،
رلقت را ارائه میدهند زیرا در صورا حعییننکردن
ِ
طراحی سبک زندگی اسالمی دچار مشک و انحراف رواهد شد .فلسـفهی مـادی قائـ بـه
رلقت و رالقیت ردای متعا نیست بلکه برای ححلی جهان ،به علومی همچون فیزیـک،
ریاضیاا نسبیت ،کیهانشناسی ،زمینشناسی ،زیستشناسی و ...حکیه میکند کـه ایـن بـه
معنای قراردادن علوم پایه در جایگاه اعتقاداا و جریان آن در علوم پزشکی و علـوم اجتمـاعی
است .این نظام از علوم ،حرکت و حیاا و نظام آفرین را بر اسـاس قـانون و علـ و معالیـ
نسبی ححلی میکند و جهان را بهعنوان امری قانونمـدار حوصـیف مینمایـد و بـدون قـانون و
ّ
علیت ،هر گونه حبدیلی را ممتنا میشمارد .لذا فلسفهی مادی بـا حـاکمکردن علـ و معالیـ
ّ
نسبی بر حمامی امور ،رود را در جایگاه والیت مطلقه قرار میدهـد و دیـن را نیـز امـری حلقـی
میکند که زاییدهی جامعه است و بر نفی وحی و عوالم دیگر پای میفشرد .البته مباحث فـوق
از پایگاه فلسفهی چگونگی طرح شده که بشر پا از رنسـانا بـه آن دسـت یافتهاسـت ولـی
چیستی جهان ،قب از رنسانا و حوسط ارسطو و افالطون بیان شده که امروز
فلسفهی چرایی و
ِ
بهعنوان سابقهی پیشتازی مادیون در امر فلسفه ،مح مباهاا غربیها قرار گرفته است.

 .1/2جهتدار نبودنِ «من ق ارس ویی» و «فلسفه صدرایی» در فرهنگ مذهب ،علت
نفوذ فلسفه غرب در فرهنگ نظام

دستگاه فلسفی دیگری نیز وجود دارد که در حوزههای علمیهی شیعه شک گرفته و گرچه
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عقالنیت قب از رنسانا استفاده شده اما این عقالنیت در جهت دفـاع از اسـالم و
در آن از
ِ
ّ
پاسخ به شبهاا کفار بکار رفته است .لذا بحث علیت در فلسفهی موجود حوزه بهعنوان مبنا
قرار میگیرد و حرکت و حیاا جهان به قوانین نفااالمریه باز میگردد اما این نکتـه اضـافه
ّ
میشود که این قوانین حوسط ردای متعا رلع شدهاند .البته علیت در ایـن مبنـا بهصـورا
ّ
مطلع و استاحیک مطرح میشود اما علیت در فلسفهی غرب و شرق بهصورا دینامیک و بر
طبیعـی انسـان بـر
اساس نسبیت بیان میگردد .در رابطه با انسان نیز اص حرکت حکوینی و
ِ
ّ
نظام شبه علی و معلـولی بازگردانـده
اساس فطرا و غرائز ححلی شده و به نفااالمر و یک ِ
میشود که بهترین بیان در این موضوع حوسط مرحوم عالمه طباطبـایی در مقالـهی ششـم از
ارتیاری انسـان نیـز در دایـرهی
کتاب اصو فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است 1.افعا
ِ

نـواهی
امور اعتباری و عقالیی قرار میگیرد که دارای دو بخ است :یـک بخـ  ،اوامـر و
ِ
شرعی که عم به آنها موجح سعادا ارروی و حهـذیح روحـی میشـود و بخـ دیگـر،
اموری است که با حکام مـادی مـرحبط بـوده و امـراء و سـالطین بـرای رحعوفتـع مسـائ و
دستیابی به اغراض رود ،به وضا قانون و انجـام حـوبیخ و حشـویع در ایـن عرصـه مبـادرا
میکنند .پا این فلسفه نیز همانند فلسفهی مادی ،جهان آفرین و همچنین افعا طبیعی و
ّ
حکوینی انسان را بر اساس علیت حوضیح میدهـد امـا افعـا ارتیـاری را از عرصـهی فـوق
ِ
حفکیک میکند و در آن ،شرع را به رسمیت میشناسد و آن را در قالح جع قوانین از سـوی
ردا برای حکام معنوی ححلی میکند و آن را در عرض اوامر عقالیـی قـرار میدهـد کـه از
سوی عقال برای نظم در امور مادی جع میشود.

ّ
 .6البته بسیاری از فقها و متکلمین ،جریان شبه علیت بر افعا انسان (اعتباراا بعداالجتماع) را نمیپذیرند
اما نظریه ی عالمه پا از انقالب ،مورد استقبا فضالی جوانی قرار گرفته که به دنبا پایگـاهی فلسـفی
برای پاسخ به شبهاا فلسفهی مارکسیستها هستند.
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« .1/7فلسفه نظام والیت» بستر استضائه از معارف الهی ،متناسب با ظرفیت زیارات و
ادعیه معصومین

اما مبنای سوم در فلسفه ،مبنای مختار است که از نقد و نقض دو مبنای فـوق بـه دسـت
ِ
آمده و حفکیک هی بخشی از بخ دیگر را نمیپذیرد .این فلسفه بررالف دو مبنای قبلـی
ّ
که علیت و قانون را پایگاه همهی امور میدانند ،پایگاه حمامی پدیدهها را به اراده و مشـیت و
فع الهی باز میگرداند و رداشناسی را به جریان ارادهی ردا و فع حضـرا حـع جلـت
اسی متداو که بر مبنای حوجه به ذاا بنا شده ،قابـ
عظمته حعریف میکند .بنابراین رداشن ِ
قبو نیست زیرا همان طور که گفته شد عق قـدرا ورود و رـرو در «بسـیط مـن جمیـا
الجهاا» را ندارد و درک عقالنی از مقولهای که هی نحوه حغایر و حغییر و ارتالفی در آن راه
رود عق ممتنا است .عالوه بر این ،در روایاا نیز از حفکر در ذاا ردا نهی
ندارد ،به اقرار ِ
شده و نسبت به ّ
حأم در اموری که باالحر از معارف موجود در قرآن کریم است ،هشدار داده
شده است 1.این بدان معناسـت کـه عقـ ماننـد سـایر مخلوقـاا ،در موضـوع کـار رـود
(مالحظهی نسبت) دارای مناسک شرعی است و باید از اوامر الهی حبعیت کند کمـا اینکـه
گوش و چشم و سایر جوارح نیز نباید به هر چیزی نگاه کنند یـا هـر چیـزی را بشـنوند و اال
دچار مفاسد و ّ
مضار متعددی رواهند شد.
البته ممکن است با طرح این بحث ،برری گمان کنند که ایمـان بـه رـدا بـدون اثبـاا
عقالنی آن معنا ندارد اما چنین حصوری همانند حصـور بتپرسـتان در سرفصـ او حـاریخ
ِ

است که در مواجهه با دعوا انبیـای الهـی بـرای کنارگذاشـتن بتپرسـتی و رویآوردن بـه
ّ
حـواس ظـاهری درک نشـود ،ممکـن
پرست ردای متعا  ،ایمان به رـدایی را کـه حوسـط
نمیدانستند و حنها معبودی را میپذیرفتند که محسوس باشد .درست است که پرست سنگ
ّ َ َ
َ َ َ َّ َ
آلحد» غررالحکم .5457 ،امام باقر (ع)« :إیاکم والتفکر في الله
ذاا الله ِ
 .6إمام علی (ع)« :من حفکر في ِ
ولکن إذا آردحم آن حنظروا إلی عظمته فانظروا إلی عظیم رلقه» .اصو کـافي ،جلـد ،6صـفحه ،39ح .7
ّ
ُ ِّ َ
َ َ َ َّ
َ َ َّ
ذاا الله» کنز العما .8724 ،
پیامبر اکرم(ص)« :حفکروا في ک شيء  ،و ال حفکروا في ِ
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و چوب برای کسانی که هزاران سا بعد به دنیا آمدهاند ،مضحک به نظر میرسد اما موضوع
امتحان امتهای گذشته ،ررو از همین ادراک باط و کفرآمیز و دستبرداشتن از پرست
ِ
امور محسوس بوده؛ کما اینکه موضوع امتحان در دوران حاضر ،نفـی بتهـای عقالنـی و
دوری از پرست ادراکاا عق است و آیندگان با شنیدن برری حصوراا امـروزین دربـارهی
ً
مباحث موجود در رداشناسی حعجح رواهند کرد .رصوصا با حوجـه بـه اینکـه رطابـاا
قرآنی و بیاناا ّ
ائمهی معصومین پیرامون رداپرستی ،همگان را به حوجه به جریان آیاا الهی
دعوا میکنند به نحوی که حتی پایینحرین عقالنیتها نیز میحوانند از آن بهـره ببرنـد زیـرا
عامالن به آن
عامالن آن متنفر میشوند و به عدالت و
حمامی آحاد بشر در مواجهه با ظلم از
ِ
ِ

نور ارادهی الهی است .لذا یکـی
می دارند که این به معنای حوجه
فطری همه به دررش و ِ
ِ
از حکمتهای ثوابهای مذکور برای قرائت قرآن و حتی نگاه کردن بـه رطـوط مصـحف،
ایجاد این فرهنگ در میان مسلمین است که معرفت الهی حنها از قـرآن و مترجمـان آن قابـ
ارذ است .زیرا آیاا قرآن در موضوع رداشناسی ،مبتنی بر بیان برنامه و مدیریت و ربوبیت
و هدایت الهی است و به جای اشاره به ذاا ،به جریان فع الهی دعوا میکند.
بنابراین نظام رلقت به جریان ّ
مشیت الهی و ارادهی ّ
ائمهی هدی حعریـف میشـود و در
دار دنیا ،به جریان ارادهی منمنین و ارادهی ابلیا و کفار و منافقین نیز اجازهی حأثیر داده شده
ّ
است .در این صـورا ،علیـت و نسـبت و حناسـح بـر اسـاس فاعلیـت ححلیـ میشـود و
استحکام و قوام قانون نیز به ارادهی الهی و نبیاکرم باز میگـردد .البتـه در معـارف موجـود
ّ
حالش شده حا به هر نحو ممکن ،معجزاا انبیا در قالح قوانین علی و معلولی حبیین شود امـا
ّ
محکوم قوانین نفااالمریـه
و
یت
عل
باید دانست که جریان ارادهی الهی ،منوط و مشروط به
ِ
نبوده و نیست و نخواهد بود .گرچه در فلسفهی موجود در حوزه ،ارتیار ححت علیت حفسـیر
شده و «جزءالعلة» دانسته میشود؛ غاف از اینکه علیت ،جریـان جبـری علـت در معلـو
است و این حعریف ،با ارتیار قاب جما نبوده و نقیضین هم هستند .در اما در مبنای مختـار
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این دو مفهوم در یک دستگاه واحد جای میگیرند :لذا آح میسوزاند حا زمانی کـه رـدای
ّ
مستقر است حا زمانی که ردا
متعا و نبیاکرم(ص) اراده کنند و اال نخواهد سوزاند یا زمین
اراده کند و اال قارون را رواهد بلعید .پا بـا نفـی درک از ذاا ،مخلـوق بـرای پرسـت بـا
ّ
ارادهی ردا مواجه است و به آن حعلـع و کشـ دارد حـا ارادهی الهـی در او حصـرف کنـد و
ظرفیت او را ارحقاء بخشد اما اگر مای بـه حصـرف ارادهی ابلـیا در رـود باشـد ،در حـا
پرست ابلیا است .در این صورا ،روایاحی که دین را به ّ
حح و بغـض حعریـف میکننـد،
حوضیح دقیقی پیدا میکند زیرا کسی که به حصرف ردا در ظرفیـت رـود و حکام یـافتن بـر
اساس ّ
مشیت او عالقه دارد ،در حا پرست رداسـت .البتـه ایـن عالقـه و کشـ  ،دارای
مناسکی است که ریشه در امر و نهی ردای حعالی دارد.

1

« .5خالقیت ،ربوبیت و هدایت» به عنوان سرفصل های اصلیِ افعال خدای متعال
و تحلیل آنها بر اسا

فلسفه نظام والیت

با نفی درک از ذاا الهی ،باید به بحث از درک نسبت به فع حضرا حع پردارت و به
اوصاف فع ردای متعا « ،رالقیـت ،ربوبیـت و هـدایت» اسـت.
نظر میرسد مهمترین
ِ
ً
یعنی حضرا حع جلتعظمته اوال «رالع» است و عدم را به وجود حبـدی میکنـد .البتـه
 .6با حوضیحاا فوق  ،بطالن ادعاهای مسلک منحرف وهابیت در مورد حوحید و پرسـت رـالص و احهـام
محبین اه بیت نیز روشن میشود زیرا فعلی مانند نماز که نمونهای ّ
شرک و کفر به ّ
حام از پرست رـدای
متعا است ،وابسته به اموری مادی مانند ایستادن بر روی زمین ،رو کردن به سوی سنگ (رانهی رـدا)
بر زبان آوردن ذکر از طریع حرکیح صدای حنجره با هوا ،پوشیدن لباس سـاحر ،رمکـردن اسـتخوانهای
بدن در رکوع ،گذاشتن سر بر زمین در سجده و ...است .پا حتی برای عبـادا و پرسـت رـالص نیـز
الجرم باید زمین ،هوا ،جسم و ...را واسطه قرار داد چون انبیا از طرف ردا به ما ربر دادهاند که حضرا
حع جلت عظمته این افعا را از ما رواسته است .حا آیا حرکتهای مادی بـدن یـک انسـان و فعـ و
ّ
انفعاالا زمین و هوا و ...ارزش بیشتری دارد حا برای پرست ردا واسطه شود یـا ذواا پـاک و مقـدس
معصومین صلواااللهعلیهماجمعین که از سوی ردای حعالی انتخـاب شـدهاند و بـرای رضـای الهـی،
باالحرین سطح از فداکاری و ایثار را محقع کردهاند؟!
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هی مخلوقی حتی نبیاکرم(ص) ،درکی از حبدی عدم به وجود حوسط ردای حعـالی نـدارد
ً
زیرا رالع ،واحد است و فع رالقیت ،منحصر به اوست .ثانیا از آنجا کـه مخلـوق ،امـری
ِ
ّ
ّ
مرکح بوده و بسیط نیست« ،رب» است؛ یعنی مخلوق را در جهت رشد و حکام  ،پـرورش
میدهد و آن را ربوبیت میکند .ثال ًثا بهدلی پذیرش عهد حوسط انسان و ّ
جن و امکان ایمـان
یا طغیان در این دنیا ،ردای متعا «هادی» است؛ یعنی بندگان رود را هـدایت میکنـد حـا
ّ
وارد بهشت شوند .البته مخلوقاا جدا و منفک از یکدیگر نیستند بلکه در یـک مجموعـه و
نظام واحد قرار میگیرند .لذا مخلوق دوم (امیرالمنمنین) باید به مخلوق او (نبیاکرم) می
ّ
و کش و حعلع داشته باشد و اال مجموعه شک نخواهد گرفـت؛ همچنانکـه مخلـوق او
باید می و کش مخلوق دوم را بپذیرد و در آن فاعلیت کند و همین رونـد در مخلوقـاا بعـدی
ِ
حداوم مییابد .پا رلع حوسط ردای متعا و حعلع مخلوقاا به محور نظام (نبیاکـرم بـهعنـوان
فاعلیت محور نظام در مخلوقاا ،سه فعلـی هسـتند کـه نظـام رلقـت را شـک
مخلوق او ) و
ِ

میدهند .در واقا برای باقیماندن مخلوقاا در نظام رلقت ،هم فع ردای متعا الزم اسـت و
هم فاعلیت نبیاکرم(ص) ضرورا دارد حا در مرحلهی بعد ،حمامی مخلوقاا بر اساس مناسکی
که ردای متعا معین میکند ،به رشد و حکام برسند .در نتیجه ،حمامی امـور در نظـام فاعلیـت
ححلی میشود و عق غیرمعصوم نمیحواند رار از این فضا به گمانهزنی بپردازد.
ربوبیت حضـرا حـع حضـور دارد و ارادهی
حا که نور پیامبر اکرم در مجرای جریان
ِ

نورانی او در حمامی مخلوقاا جاری است ،این فاعلیت نمیحواند بر اساس همـان ظرفیـت
َ
اولیه که رلع شده ،فاعلیت کند بلکه برای حضور ارادهی ایشان در هر مخلوقی که به عـالم
اضافه می شود ،ظرفیت آن نور مطهر باید ارحقاء پیدا کند که این مطلـح ،حبیینـی فلسـفی از
صلواا دائمی ردای متعا بر محمد و آ محمد ارائه میکند و نشان میدهـد کـه چـرا در
ّ
ادعیه ،همانند حسبیح ردای متعا ـ که بهعنوان مقولهای بیحد و حصر بیان شده ـ صلواا
بر حضرا رسو نیز رار از عدد و اندازه معرفی شده است .بنـابراین در جریـان ربوبیـت
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ّ
نیز ،ارادهی ردا مقدم بر ارادهی نبیاکرم است و حضـور ایشـان در ایـن عرصـه ،متقـوم بـه
ّ
مشیت الهی و مجرایی برای آن است .در واقـا پیـامبر و ّ
ائمـهی معصـومین کـه عاقـ حرین
مخلوقاا هستند ،علیرغم آنکه در باالحرین ظرفیتها قرار گرفتهاند ،اما ارادهی رـود را در
ّ ً
برابر ّ
مشیت الهی هی میانگارند و مرحبا از ارتیار رود رفا ید میکننـد و رواسـت و شـاء

الهــی را طلــح مینماینــد .کمــا اینکــه حضــرا رســو و امیرالمــنمنین و ّ
ائمــهی هــدی
علیهمالسالم ،مظهر ّ
حام عشع به ردای متعـا هسـتند و لـذا حعـابیری ماننـد « ّ
التـامین فـی
ّ
ً
ّ
محبةالله ،محا مشیةالله ،ارکانا لتوحیده» در زیارا جامعه کبیره هستند کـه بایـد ریشـهی
ّ
اعتقاداا حقه را شک دهند و عقالنیت غیرمعصوم شأن و جایگاهی برای ادعای اشراف بر

دستگاه الهی و اثباا آن را ندارد .بلکه علومی هماننـد منطـع ،فلسـفه ،اصـو و ...زمـانی
محترم هستند که وسیلهای برای نوکری و ردمتگزاری به آستان مقدس معصومین(ع) باشند.
« .5/4تنازع بقاء» ،مبنای تحلیل مادی از حیات در فلسفه غرب و اثبات انحالل مراتب
خلقت در طبقات باالتر برای ارتقای ظرفیت مخلوق در فلسفه نظام والیت

بر اساس آنچه گذشت ،میحوان حوضیح جدیدی پیرامـون طبقـاا و سلسـله مراحـح در
نظام رلقت ارائه کرد .در مبانی غربی ،حنازع بـرای بقـاء بـهعنوان اصـ در حیـاا شـنارته
میشود و ریشهی آن از نظر زیستی و طبیعی ،به رفتار حیواناا مستند میگردد .لذا در ایـن
ّ
رویکرد ،جامعهی انسانی نیز بهعنوان یک جامعهی جبری حلقی میشود که حنها راه پی روی
آن ،حنازع برای بقاست که نتیجهی آن ،چیزی جز نفی ارتیار و دین و حقایع الهی نیست .یعنی
انحال گیاهان در حیواناا و انحال حیواناا در انسانها و انحـال انسـانها در یکـدیگر از
منظر مادی ،به معنای حنازع و درندگی و حجاوز و حرص و حکالح بر سر دنیاست که همواره بـا
درد و رنج همراه شده و یک روند جبری و محتوم محسوب میشود .این در حالی است کـه در
َ
عالم رجعت بهعنوان دوران مطلوب حیاا بشری ،هی اثری از حنازع و حجاوز و قتـ و کشـتار
نخواهد بود و جامعه دینی بر مبنای حعاون و همدلی و برادری و صلح شک رواهد گرفت .اما
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در این دنیا که زندگی با هوای نفا و ظلم اه طغیان همراه شده و جنایتهـای زیـادی در آن
رخ داده نیز ،حقیقت آنگونه نیست که کفار ادعا میکنند.
ّ
متعبد به آن دست یافته ،ححلی دیگـری از انحال هـای پـی
در واقا فلسفهای که عق
گفته دارد و آن را در جهت رشد و لذا میداند .بهعنوان مثـا  ،یـک فـرض ایـن اسـت کـه
گوسفند به جای آن که ذبح شود و به روراک انسان حبدی گردد ،عمری جاودان پیدا کند و از
زندگی حیوانی رود لذا ببرد و در این منزلت باقی بماند؛ اما فرض دیگـر آن اسـت کـه بـا
ذبح گوسفند و روردهشدن آن حوسط منمن و حبدی شدن به سلولی برای انسان ،گوسـفند از
منزلت حیوانی رار شده و بـهعنوان جزئـی از یـک انسـان ،بهجـت و لـذا را از منزلـت
انسانی رواهد چشید .یعنی در سیر حبدی رود در بـدن انسـان ،بـه نیرویـی جسـمی بـرای
ردمت انسان منمن به ساحت مقدس معصومین (ع) حبدی رواهد شد و از این منزلت ،به
معرفت واالحری از آن بزرگواران دست رواهد یافت .پا گوسفندی کـه هـزاران سـا عمـر
داشته باشد ،هی گاه نمیحواند سطوح بـاالحری از بهجـت و لـذا را درک کنـد و بـه چنـان
معرفتی برسد اما هنگامی که به غذای انسان حبدی شـود ـ گرچـه بـهعنوان یـک کـ واحـد
منزلت «ک حیوانی»
شنارته نمیشود و به اجزاء و قطعاا مختلفی حقسیم میگردد ـ اما از
ِ
منزلت «جزء انسـانی» ارحقـا مییابـد و سـطح جدیـدی از رشـد و ابتهـا را میچشـد.
به
ِ
همچنـــین انســـانی کـــه بـــه شـــهادا میرســـد ،در واقـــا فـــدای ّ
ائمـــهی هـــدی
صلواااللهعلیهماجمعین شده و با ررو از منزلت انسان غیرمعصوم ،به سـلولی از وجـود
ّ
مقدس انسان معصوم حبدی میشود و به مراحح بسـیار بـاالحری از رشـد و قـرب را وجـدان
ّ
ّ
میکند .پا از آنجا که حد اولیهی حیاا برای مخلوق «حرکح» اسـت ،ارـتالف پتانسـی
برای جریان حرکت ،امری اجتنابناپذیر اسـت و بـرای ایجـاد حیـاا و حـداوم آن ،حمـامی
نق ها و منزلتهایی که حوسط ردای متعـا رلـع شـده ،ضـرورا دارد :از وجـود آب و
ـادا
رــاک و آســمان و زمــین حــا وجــود حیوانــاا و گیاهــان و . ...حتــی بـرای ححقــع عبـ ِ
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نبیاکرم(ص) در این دنیا ،وجود هوا ضرورا دارد حا ایشان بتواند ذکر حکبیر و حهلیـ را بـه
زبان آورد و وجود زمین الزم است حا ایشان بر روی آن بایستد و نماز بگزارد .لذا در پیشـگاه
ردای متعا  ،حمامی مخلوقاا ّ
اعم از زن و مرد و سیاه و سفید و نباا و حیوان و ...مساوی
هستند؛ از این جهت که حیاا آنها برای نظـام رلقـت و جریـان حرکـت و حرکیـح و رشـد
ضرورا دارد .از اینرو رلقـت اولیـهی موجـوداا ،کامـ و بـدون نقـص بـوده و همـهی
موجوداا می به انحال در سطح باالحر و نی به ظرفیت برحر دارند و نسبت به اینکه جزئی
از منمنین یا معصومین شوند ،کش دارند؛ کما اینکه هنگامی که مورد اسـتفادهی کفـار و
منافقین قرار میگیرند ،مای به حرکیح نیستند و طبع برری روایـاا بـه نالـه در میآینـد .در
نتیجه ،اموری از قبی موذیشدن حیواناا و مسمومشدن گیاهان و ...به حبا گناهـان بشـر و
حکوینی آن حاد شده که این مطلح در روایاا زیادی مورد اشاره قرار گرفته است.
آثار
ِ
 .5/2پرستش خدای متعال ،به عنوان مبنای رفتار انسان در «س و  ،مراحل و مقاطعِ»
نظام خلقت

در واقا حمامی منزلتهای حکوینی ،زمینهای برای ححقع پرست ردای متعا هسـتند و
نباید افعا و رفتار انسان را به دو دسته ی امور حیوانی و امور انسـانی حقسـیم کـرد بلکـه در
دستگاه الهی ،حتی روابط جنسی نیز بستری برای عبادا محسوب میشود و لذا حین عقـد
و زمان زفاف و ...آداب راصی وارد شده است .گرچه ممکن است برری ّ
محبین به دالیلـی

به چنین درکی دست پیدا نکننـد امـا بزرگـان دیـن و ّ
ائمـهی معصـومین(ع) ،ادراک و رفتـار
متفاوحی را در برابر حاریخ به نمای گذاشتند و این امور را بهمثابه ظرفی برای رحمـت الهـی
ّ
زفاف امیرالمـنمنین و صـدیقهی کبـری
میدانستند .لذا هنگامی که رسو اکرم پا از شح ِ
علیهماالسالم از آنان دربارهی دیگری سوا میکنند ،هر دو نسبت به همسر رـود اینگونـه
میفرمایند« :او را یاور روبی برای اطاعت ردا یافتم 1».در واقا هر گونه حسخیر و حصـرفی
 .6بحار االنوار ،جلد  ،49صفحه .667
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که انسان منمن نسبت به همنوعان رود یا طبیعت انجام میدهد ،باعث استحکام بیشـتر در
رابطهی او با ّ
مشیت ردا میشود و بر اساس فلسفهی نظام والیت ،هر ارحبـاط مکـانی بـرای
ّ
شدیدشدن یک حعلع زمانی است .بنابراین باید حوجـه داشـت کـه پاسـخ دقیـع بـه شـبهاا
ِ
مادی ون در مواردی از قبی حنازع بقاء و جبر و ...پا از صدها سا به دست آمده و ناشـی از
حکام حاریخ معرفت دینی است که حوسط حضـرا ولیعصـر (عـج) مـدیریت میشـود و
ِ
حناسباا این مدیریت است که باعث شده حا امت محمد و آ محمـد بـه بلـوغ برسـد و بـه
حکومت دست پیدا کند و ادراکاحی متناسح با آن حولید شود.

2

ضرورت تقوم فلسفهی «اشتداد ،کیفیت ،کمیت» به یکدیگر برای

طراحی سبک زندگی اسالمی و مقایسه تواناییهای «فلسفه نظام
والیت» با «فلسفه صدرایی» در این زمینه

 .4بازگشت «فلسفه زیبایی» به «فلسفه کیفیهت» در دسهتگاه کفهر در مقابهل
بازگشت «فلسفه زیبایی» به «خالق کیفیت» در دستگاه ایمان

عالوه بر حبیین از نظام رلقت ،باید به بحث پیرامون «فلسفهی کیفیـت» نیـز پردارـت؛
ّ
یعنی پا از بررسی قدرا و اراده (فلسفهی جال ) که مبنای نظام رلقت بود و حعلع حمامی
موجوداا به ارادهی نبیاکرم (ص) را اثباا میکرد ،بررسی کیفیت (فلسـفهی جمـا ) نیـز
ضرورا دارد حا از انفعا در موضا عم جلوگیری شود .البته کیفیتهای مختلفی در ایـن
دنیا وجود دارند ّ
اعم از آسمان و زمین و دشت و باغ و بسـتان و روردنیهـا و پوشـیدنیها و
زیبارویان و ...که بشر در وصف آنها شعرهای زیادی سروده و آثـار هنـری بسـیاری بـه جـا
گذاشته است .مادیون نیز اعتقاد دارند که جلوههای دنیا و زندگی در آن زیباسـت و در میـان
عموم نیز این مطلح معروف است که ردای متعا زیباییها و نعمتهـای دنیـوی را بـرای
بهرهمندی منمنین از آنها رلع کرده است .حا آیـا میحـوان ایـن مطلـح را بـهعنوان مبنـا و
ریشهای برای ارائهی سبک زندگی اسالمی پذیرفت یا ریر؟ به عبارا دیگر دقت در معنـای
«بد و روب»« ،زشت و زیبا» و «حع و باط » امری ضروری است .چرا که اگر پاسخ دقیع
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نعماا این دنیا ارائه نشود و نسبت
و روشنی دربارهی نحوهی بررورد با زیباییها و لذاها و
ِ
ّ
این مسأله با اعتقاداا حقه حبیین نگردد ،مشکالا مهمی در جهت طراحـی سـبک زنـدگی
اسالمی و ارائهی حروری الهی پیرامون کیفیت حولید ثروا و اطالع و قـدرا ایجـاد رواهـد
شد .اما پاسخ صحیح به این پرس ها روشن رواهد کرد که نسبتهای که به انبیا و اولیـا و
منمنین داده میشود و در ضمن آن ،ایـن بزرگـواران بـهعنوان انسـانهایی گریـان و رسـته و
ّ
افسرده و بیحوجه به زیبایی و هنر معرفی میشوند ،حا چه حد دور از واقعیت است.
ً
در اینباره باید حوجه داشت کـه اوال حقیقـت زیبـایی و زنـدگی زیبـا ،در بهشـت او و
بهشت دوم به ظهور و بروز میرسد .یعنی هی یک از نعمتها و لذاهایی کـه در بهشـت
او به حضرا آدم و حضرا حوا اعطاء شده بود ،قاب مقایسه با زیباییها و نعمتهای این
دنیا نیست و لذا حضرا آدم پا از هبوط ،همواره در حا بیحابی و دلتنگی برای زندگی در
ّ
بهشت او به سر میبرد .این در حالی است که زیباییها و لذاا در بهشت دوم ـ که پا از
زندگی در این دنیا همراه با فاع های منفی و وفای به عهدی که در عـالم ّذر از انـا و ّ
جـن
گرفته شد ،آغاز رواهد شد ـ قاب مقایسه حتـی بـا بهشـت او نیسـت و سـنخ نعمـاا در
ً
ً
بهشت دوم ماهیتا با نعماا بهشـت او حفـاوا دارد .اساسـا نعمـاا بـزرگ و بیسـابقهی
بهشت دوم بود که باعث شد حا انا و ّ
جن حاضر به پذیرش عهد در عالم ّذر و ورود به ایـن
دنیا و زندگی همراه با مصیبت شوند.
لذا طبع روایاا ،اگر یک حار مو از حوریان بهشتی به اه دنیا نشان داده شـود ،همـهی
اه دنیا از مشاهده ی نور و زیبایی آن مدهوش رواهند شد .نظیر همـین مطالـح دربـارهی
روراکیها ،نوشیدنیها ،حختها ،غرفهها ،کاخها و سایر ابعاد حیاا بهشتی نیز وارد شـده
َ
ُ
است .حتی میزان عمر در این دنیا قاب قیاس با عمر در عـالم آرـرا نیسـت و طبـع آیـاا
قرآن ،یک روز از عمر انسان در آن دنیا بـه انـدازهی هـزار سـا (معـاد حیـاا ده نسـ از
ُ
انسانها) در این دنیاست! عالوه بر آنکه بر حسح روایاا ،عمـر بهشـتیان همـواره در سـن
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جوانی باقی میماند و گرد پیری بر چهرههای آنها نمینشیند 1و در حمـامی حیـاا بهشـتی و
زندگی جاوید رود ،غرق لذا و سرور هستند .این در حالی است که در این دنیا حتی اگـر
اشخاص به عمر صدساله دست پیدا کنند ،بخ اعظم این زمان را در سختیهای ناشـی از
اوا ایـن زنـدگی در حـدود بیسـت یـا
طفولیت یا سالمندی به سر رواهند برد و همهی طر ِ

سی سا و محدود به سنین نوجوانی حا حدود چه سالگی است .اما دنیای مدرن مـادی بـه
دنبا افزای شارصهایی از قبی میزان امید به زندگی است بـدون آنکـه بـه واقعیتهـای
پی گفته حوجه نماید.
پا باید مشخص شود که زیبایی و کیفیت در چه نسبیتی و با چه مقیاسی و در چه زمان
ّ
و مکانی مالحظه میشود؟ یعنی پاسخ ما به کفار آن است که زیبایی این دنیا و زندگی آن به
حعاریف مادی آنها باز نمیگردد بلکه بهترین لذاها و زیباحرین نعمتهـا در بهشـت او و
بهشت دوم قرار داده شده و حوسط ردای متعا که سرپرست و ّ
ولی ماسـت ،آفریـده شـده و
َ
لذا این انبیا و اولیا و منمنین هستند که با ایمان به ححقع وعـدههای الهـی در عـالم بـرزخ و
ّ
ّ
قیامت ،رواستار و طرفدار زیبایی به حساب میآیند؛ نه کفاری که به نعماا و لذاا حقیـر
این دنیا د بستهاند .عالوه بر این که انبیا و ّ
مقربین به دستگاه الهی ،از زیباییهایی حکوینی و
ظاهری بهرهمند بودند که هی مخلوقی از آنها بهره نبرده کـه یـک نمونـهی آن طبـع نقـ  ،بـه
مشامرسیدن بوی ُمشک از بدن ّ
مطهر نبیاکرم است .علیرغم این حقـایع ،اهـ دنیـا همـواره
ِ
ّ
پیامبران و اولیاء الهی را بهدلی برروردار نبودن از شکوه و جال مادی و حجمـالا آن در ایـن
دنیا مورد هجمه قرار میدادند و زیبایی و زنـدگی زیبـا را بـا مقیاسهـای فاسـد و علیـ رـود
میسنجیدند و هنوز هم با وجود آنکه مرحکح انواع قبائح و کثافاا و مظالم میشوند ،حیـاا
رود را ـ که به حوصیف قرآنی همانند کف روی آب اسـت 2ــ بـا اسـتفاده از هـزاران شـبکهی
طبرسی ،جلد ،۰صفحه .۱۷۸

 .6احتجا
 .9سوره رعد ،آیه .67
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ماهوارهای در چشم مردم جهان زیبا جلوه میدهند و همگان را نسبت به روض در دنیا حرغیح
میکنند و مصائح و ناگواریها و بدبختیهای بشر را به گردن دستگاه انبیا میاندازند.
 .4/4ضرورت احتجاج با کفر در موضوع حرکت به سمت رشد و آرامش (مبنای ارتقهای
ظرفیت انسانی)

نکته دیگری که در احتجا با کفار مطرح است و منطع مجموعهنگری باید به آن پاسـخ
گوید ،این اشکا است که سیر در کیفیتهـای مختلـف و حرکیحشـدن بـا آنهـا (حخلیـهی
شهواا در انواع مختلف آن) در نهایت به نقطهی آغاز حرکت منتهی میشـود زیـرا کیفیـت
امری محدود است و حتی در صورا حجربهکردن حمام شهواا ،باالرره کیفیـاا بـه پایـان
میرسند .عالوه بر این ،اه کفر اعتقادی به ردا ندارند و به حبا آن ،اضافهشـدن کیفیـت و
نعمت دیگر به این دنیا برای آنها بیمعناست .البته حعبیر دقیعحر این است که چنـین حرکتـی
حتی به نقطهی آغاز نیز رتم نمیشود بلکه منجر به سقوط فرد شده و گرفتاری او در ظلماا
را در پی آورده و نعمتها را ضایا کرده و از ظرفیت کام آنها بهره نبرده است .یعنی بهعنوان
مثا  ،به جای آنکه در نوشیدن آب عمع پیدا کند ،رود را حجزیه کـرده و بـه سـراغ حنـوع در
نوشیدنیها رفته اما با استفاده از این همه حنوع نیـز آرامـ و قـرار نیافتـه و دچـار حـرص و
حشنگی و گرسنگی بیشتری شده است .یعنی واقعیت آن است که ّ
ائمهی کفـر و سـردمداران
دنیاپرستی علیرغم حخلیهی شهواا رود در باالحرین سطوح ،هر روز ناآرامحر و حریصحـر
میشوند .آیا میحوان بر این روند دیوانهوار و حنوعطلبی مداوم و شهواپرستی حوقفناپـذیر،
نام «زیبایی» نهاد؟! این در حالی است که انبیا و اولیای الهی که همواره در آرام و زهـد و
طمأنینه و وقار به سر میبردهاند ،به دنبا حنوع در زندگی مادی نبودهاند بلکه بـه عمیعشـدن
در هر یک از نعمتهای الهی مبادرا میکردند.
 .4/2آرامش ،رشد و اتمام نعمت ،برخاسته از خالق کیفیت و زیبایی

لذا برای احتراز از گرفتاری در کیفیاا ،باید به مبدآ و موجد و رالع کیفیت و لذا حکیه
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ّ
کرد و در این صورا ،نه حنها کیفیاا و لذاا بـه پایـان نمیرسـند بلکـه بـاالحرین لـذا و
بهجت در مناجاا و ارحباط با ردای متعا رقم میرورد و ارحباط با کیفیاا به میزانی لذا
ً
و بهجت میآورند که در جهت ارحباط با رالع کیفیت قرار گیرند .البته این مقام معموال برای
انبیا و اوصیا حاص میشود که نمونهی آن در این دنیا ،در احادیـث معـرا قابـ مشـاهده
است اما حعمیم آن به عموم مردم ،به سرفص سوم حاریخ و دوران رجعت موکو شده است.
نواب عام حضرا ولیعصر نیز در این دنیا از این مقاماا و لذاها و بهجتهـای آن بهـره
میبرند و اال ححم و صبر در برابر این حجم از فشارها و هجمهها و حهدیـدهای سـنگین و
روزافزون برای آنان امکانپذیر نمی شد و کفـار و منـافقین در مقابـ آنهـا بـه حـا عجـز و
استیصا نمی افتادند که این مقام ناشی از حوس آنان به ساحت مقدس معصومین و اشک و
َ
عالم آررا نیز با وجود ّ
حنعمـاا بیبـدی و
انکسار آنان نسبت به مصائح عاشوراست .در
بی سابقه در بهشت ،باالحرین ابتها و سرور برای بهشتیان هنگامی رخ میدهد که به زیارا
نبیاکرم و سایر معصومین علیهمالسالم نائ شوند که کیفیت و ّ
کمیـت ایـن زیـارا ،حـابا
درجاا و طبقاا منمنین است؛ از کسانی که سالی یکبار به محضر معصـومین در بهشـت
همسـایگی نبیاکـرم(ص) و
مشرف میشـوند حـا کسـانی کـه کـاخ بهشـتی آن در جـوار و
ِ
امیرالمنمنین(ع) واقا شده است.

 .4/7هوای نفس؛ مبنای خروج از سیر به سمت آرامش و تکامل

مضمون بسیاری از آیاا و روایاا به این نکته اشاره میکند که این دنیـا بـرای انسـانها
حزیین شده و نعمتهایی از قبی ما و زن و فرزند بهعنوان اسباب فتنه و امتحـان محسـوب
زشـتی نعمـاا دنیـوی نیسـت و مـنمنین را بـه
میشود 1.این حوصیفاا بـه معنـای بـدی و
ِ
زشتدانستن زیباییهای این دنیا دعوا نمی کند بلکه به این واقعیت اشاره دارد که انسان در
ِ

 .6آیه  68سوره حغابن ،آیه  95سوره انفا  ،آیه  41سوره کهف.
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این دنیا در معرض امتحان قرار دارد و مبتال به هوای نفا است و هنگامی کـه هـوای نفـا
مبدآ حرکت به سوی این نعمتها و زیباییها شود ،انسان را بـه سـوی لغـزش و شـقاوا و
رفتار جنونآمیز سوق میدهد .در واقا حکیه به هوای نفا ،موجح چشمبستن بر حقیقـت و
واقعیت میشود و حناسباحی که برای روح و فکر و جسم انسانها و امتها در این دنیا معـین
شده ،رعایت نمیکند که نتیجهی آن ،عدم حعـاد در همـهی ابعـاد زنـدگی اسـت .در ایـن
ّ
صورا ،انسان نه فقط برای زندگی دینی بلکه حتی برای دنبا کردن لذاا پایدار نیـز دچـار
مانا و مشک میشود؛ مانند کسی که با نوشیدن الک  ،حناسـباا معـدهی رـود را رعایـت
نکرده و باعث بیماری رود و محرومیت از برری لذایذ دیگر شده است .لذا رـدای متعـا
به انبیا حوصیه کرده حا از زرارف و زینت های این دنیا دوری کنند و نسبت به آن زهد بورزنـد
حا الگو و پرچمداری برای زندگی الهی در مقاب سایر انسانها باشند .البته روشن است کـه
ّ
روشقریحهحرین انسانها و آگاهحرین آنان به نعماا الهی ،همین بزرگواران و ذواا مقـدس
هستند اما به باالحرین درجاا زهد و دوری از دنیا عم میکردنـد و بـرای آنکـه دیگـران را
محفوظ بدارند ،آنان را به همین روش حوصیه مینمودند چون به پیچیدگیهای هوای نفا و
آثار سوء حبعیت از آن اشراف داشتند .از اینرو نق شده هنگامی که نبیاکرم به باغ و بسـتان
دعوا میشدند ،میفرمودند :در برابر من ،به ذکر دنیا مبادرا نکنید!
 .2تعری

جالل و جمال به «زهد ،تحمل و صبر ،هدایت» در رفتهار پرچمهداران

توحید برای دستگیری از نظام کفر و نفاق

در نتیجه ،حمامی ابعاد زندگی در این دنیا از روراک و پوشاک حا ازدوا و حولیدنس باید
ً
ّ
وسیله و نیرویی برای صفآرایی دستگاه ایمان در مقاب دستگاه کفر و نفاق حلقی شود حا اوال
ً
کلمهی حوحید از بین نرود و جامعهی منمنین امکان بقاء و حداوم پیدا کنـد و ثانیـا از کفـار و
منافقین دستگیری شود و زمینهی هدایت و نجاا و دوری از جهنم و نی به بهشـت حتـی
برای اشقیا فراهم گردد .در واقا زندگی زیبا در این دنیا به معنای دعوا رـود و دیگـران بـه
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بهشت و رعایت حناسباا آن است .یعنی کیفیتهایی روب و زیبا محسوب میشوند که بـه
ّ
انسانها و امتها در راستای حسلط بر هوای نفـا (درون) و مقابلـه بـا نظـام کفـر و نفـاق
ّ
(بیرون) کمک کنند و زمینه را برای حفاظت از امت دینی و محیطی را برای حنفا و حیـاا
اه حوحید فراهم نمایند .حنها پا از این مرحله و با دستیابی به این قدرا است که میحوان
فقهی رسالههای عملیه عم کرد و به حالش برای جریان این احکـام ـ کـه احکـام
به احکام ِ

رشد انسانها و امتها هستند ـ در زندگی اجتماعی مبادرا نمود .به عبارا دیگر ،انـا و
ّ
جن این عهد الهی را پذیرفتهاند که در این دنیا با فاع های منفی (ابلیا و شیاطین) زندگی
ّ
کنند و با ارادهی رود از امتحاناا آن عبور نمایند و لذا زیبایی در رفتار ذواا مقدسی قابـ
مشاهده است که در برابر طوفان شهواا و فشارهای مادی مقاومت کردهاند و مردان کـارزار
دنیاپرستی اه طغیان و مظالم و مفاسد و مکائد آنان به وجود
و معرکهای شدهاند که بهدلی
ِ
آمده است و به ّ
ححم بدسلیقگیها و نادانیهایی حن دادهاند که از سوی اه ایمان سـر زده
است .در واقا از آنجا که از ابتدای حاریخ حاکنون حتی یک روز هم نبـوده کـه درگیـری بـین
دستگاه ایمان و دستگاه طغیان حعطی شده باشد ،حعریف زندگی در این دنیا بر غیرا نسبت
به پرست ردای متعا و برنامهی الهی و رسـوالنی کـه بـرای ححقـع ایـن برنامـه فرسـتاده
َ
شدهاند ،استوار شده و روشیها و لذاها و راحتیها برای منمنین به عـالم آرـرا موکـو
گردیده است.
« .2/4پرستش ،ایثار ،نجاتِ» امتها و افراد ،به عنوان مبنای تعری

از کیفیت و زیبایی

در دار دنیا

بنابراین اگر یک حعریف صحیح از زیبایی و زشتی در این دنیـا دنبـا میشـود ،بایـد بـه

حوصیف حضراا معصومین (ع) از این دنیا حوجه کرد 1که فرمودهاند این دنیـا بـرای مـنمن
 .6پیامبر اکرم (ص)« :دنیا ،زندان منمن و بهشت کـافر اسـت ».االمـالی ص ،941حـدیث « .768دنیـا،
زندان منمن است .کدام زندان است که از آن ،ریر و روشی آید؟!» الکافی ،9 ،ص .982
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بهمثابه زندان و برای کافر بهمثابه بهشت است .در واقا زیبایی در زندان (دنیا) ،وصف رفتـار
کسانی است که حا روز آرر و علیرغم فشارها و محـدودیتها مشـغو مقاومـت هسـتند و
ّ
دست از اعتقاداا حقه برنمیدارند و در سختحرین شرایط همانند رورشید میدررشـند و
با وجود حسلط و غلبهی کفار و منافقین بر حکومتها ،نام مبارک آنها بر حارک حـاریخ حـک
َ
َ
شده و نورانیت آنها در عالم رجعت و عالم بزرخ بهصورا مداوم افزون شده و در بهشت ،به
نورهایی حبدی رواهند شد که واسطههایی چون نور رورشید و ماه و ستارگان را کنار میزنند
َ
ََ ََ
ً
اْلر ُض ب ُ
َ ِّ َ 1
ور ربها»
ن
ت
ق
ر
ش
آ
و
«
حکم
به
و
گیرند
می
ار
ر
ق
بهشتیان
حیاا
و
رزق
مبدآ
مستقیما
و
ِ
ِ ِ
همگان را از نور رود ّ
متنعم میکنند .زیبایی ،حوصیف استقامت انبیا و اولیاء الهی است کـه
حمامی اه دنیا با آنها مخالف یا معارضاند و بدحرین نسبتها و اوصاف را به این بزرگواران
ّ
منتسح میکننـد امـا ایـن ذواا مقـدس در حقانیـت اوامـر الهـی و راه رـود ذرهای حردیـد
نمیکنند و در برابر حمامی ارادههای حاریک و باط میایستند و با مظلومیت و بذ جـان یـا
با نصرا و پیروزی ،روند ححقع آرمانهای الهی را به پی میبرند .همهی اینها در حـالی
است که آب و هوا و زمین و راک و سایر قدراهای حکوینی به ارادهی ردای متعا ححـت
حسخیر انبیا بوده و در چشمبههمزدنی قادر بر نابودی دشمنان رود بودهاند اما به جای حکیـه
َ
به این قدراها ،د به حکمت الهی و برنامهی ردای متعا برای مدیریت عـالم دادهانـد و
رواست رود را بر محور شاء حضرا حع هماهنـگ کردهانـد و بـه مقابلـه بـا هجمـههای
همهجانبهی هواپرستان پردارتهاند و در حالت جنگ ،صلح ،زندان ،حبعید ،شهادا و ...در
ّ
زیبـایی انسـانی و معنـوی کـه از
ححم و صبر و ایثار و آرام قرار داشـتهاند .آیـا ایـن
او
ِ
ارادههای نورانی نشأا میگیرد ،با زیباییهای حکوینی که دستاویزی بـرای حیـاا حیـوانی
قرار گرفته قاب مقایسه است؟

ً
پا هی وصف و کیفیتی در این دنیا ذاحا روب یـا بـد نیسـت بلکـه حمـامی اوصـاف و

 .6سوره زمر ،آیه .13
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کیفیاا در یک جهت راص ّ
حعین می یابند و زیبایی و زشتی و روبی و بدی آنها در ارحبـاط
با این مطلح حعریف می شود که این دنیا دار امتحان است و انسان در درگیری دائم با هـوای
بیرونی سارتهشده حوسط اه طغیان قرار دارد .لذا حتی نطفهی انسانها
نفا درونی و محیط
ِ
در این دنیا ،یا در صلح والدین منمن جای گرفته و یا در صلح والـدین کـافر و منـافع و یـک
کودک از بدو حولد حا ّ
سن بلوغ ،متأثر از پدر و مادر رود یا به نحو کفرآمیز و نفـاقآلود پـرورش

پیدا میکند یا بهصورا منمنانه و نورانی حربیت میشود .بعد از ّ
سن بلـوغ و بـا اعطـای قـوهی

ارتیار نیز افراد به حسح گزین و جهتگیری رود ،یا ححت مدیریت دستگاه کفر و نفاق قرار
داری
میگیرند و یا والیت دستگاه الهی را میپذیرند .البته کفار به دنبا این هستند کـه جهـت ِ
زندگی دنیا را انکار کنند و آن را به یک جهت (عشعبازی با دنیا) منحصـر نماینـد و متأسـفانه
منطع و فلسفهی موجود نیز با عدمیدانستن شرور ،موضا بیطرفی نسبت به جریان عقیـدهی
ِ
باط در حمامی موضوعاا عینی و اجتماعی را امضاء مینماید.
 .7تحلیل نظری از «فلسفه کیفیهت» در فلسهفه صهدرایی ،موجهب واگهذاری
ساختارها به سبک زندگی غربی

َ
عالم آررا و سـایر عـوالم غیـر از ایـن دنیـا از امـور ّ
مجـرد
در ادراکاا فلسفی حوزه،
َ
محسوب شده و لذا بحث از کیفیت در آن قاب طرح نیست .اما این دنیا بهعنوان عالم مـاده

حلقی شده و کیفیت بهصورا نظری حعریف میشود و با عدمی دانستن شرور جـاری در آن،
ِ
ً
کیفیتها در صحنهی عینیت عمال به کفار واگذار میگردد.
در واقا منمنین نباید با انفعا در برابر کفر مدرنیته ،گمان کنند که با عدمیدانستن شرور
ِ
در این دنیا ،میحوان پاسخ صحیحی برای مسائ فلسفی و عقالنی یافت .آیـا ایـن حجـم از
جنایاا و کشتارهایی که حوسط کفار و منافقین از گذشته حا امروز بر منمنین روا داشته شده و
حعداد بیشمار شهدا و اسرا و مجروحانی که در جبههی ایمان قرار داشـتند ،امـوری عـدمی
فلسفی موجود در حوزههای علمیه به
هستند؟! در واقا اشکا مهمی که عقالنیت منطقی و
ِ
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آن مبتال شده ،احکای صرف به ارذ وجـه اشـتراک ذهنـی از پدیـدههای عینـی اسـت؛ زیـرا
هنگامی که به ارذ وجه اشتراک میان حع و باط مبادرا شود ،آنگاه برای حـ شـبهاا و
ّ
فرار از اشکاالا ،الجرم امور باط بهمثابه امر عدمی حلقی رواهنـد شـد .البتـه ارـذ وجـه
اشتراک برای طبقهبندی مفاهیم و دستهبندی اطالعاا ضرورا بوده و برای جد با مذاهح
فاسد کارآمدی داشته امـا بـرای کنتـر عینیـت و جریـان جهـتگیری الهـی در آن کفایـت
نمیکند و نمیحواند پشتوانهای علمی برای جریان اعتقاداا در عمـ اجتمـاعی و مـدیریت
نظام قرار گیرد و به پایهای برای طراحی حمدن اسالمی حبدی شود .لذا واقعیت آن اسـت کـه
َ
هم حع و هم باط دارای حأثیر در عالم رار هستند با این حفاوا که قرآن کـریم ،باطـ را
همانند کف روی آب 1و رانهی عنکبوا 2دانسته و آن را کید ضعیف شیطان 3نامیده و حـع
را به طالی رالص 4حشبیه کرده است .اما ضـعف در ارادهی مـنمنین و ابـزار عقالنـی آنـان
باعث شده حا جهان اسالم در برابر کفر و استکبار جهانی دچار مشک شود.
از سوی دیگر در ادبیاا وحی و منابا دینی مانند آیهی او سورهی انعام (جع الظلماا و
َ
النور) و دعای سماا (و رلقت بها الظلمه) ،بر رلع ظلمت حوسط ردای متعا حأکید شده و
این شبهه را پدید آورده که رلع ظلمت و آفرین امور باط حوسط ردای متعا  ،مالزم با جبر
است .البته شبههی جبر ،شبههای است که بزرگانی همانند مرحوم آروند رراسـانی در کتـاب
کفایةاالصو نیز بر ناحوانی در ح آن حصریح کرده 5ولی به نظر میرسد این مشـک ناشـی از
َ
منطقی موجود است و اال وجود ظلم و حجاوز در این عـالم ـ کـه بـا
ضعف در مبانی فلسفی و
ِ
جبر منافاا دارد ـ از امور وجدانی برای حمام آحاد بشر محسوب میشود.
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 .7/4توانایی فلسفه نظام والیت در مقابله با فرهنگ مادی مدرنیته

ً
اما در پاسخ به این شبهه باید حوجه داشت که ردای متعا ابتدائا نـور نبیاکـرم(ص) را

رلـع همزمـان نـور و
رلع کرده و سپا با گذشت هزاران سا  ،ظلمت را آفریده است زیرا ِ
ّ
رلـع
ظلمت و ححقع آن در وجود پیامبر اسالم ،با عصمت آن ذاا مقدس حنـافی دارد .امـا ِ
«اسم» ظلمت و اوصاف رذیله ،رها و بریده و منفک از نظام رلقت نیست بلکه ظلمت نیـز
ّ
در مرحبهی آفرین آن ،متعلع به نظام رلقت شده است .اما ظلمت و ارالق رذیلـه ،اولـین
بار زمانی جریان پیدا کرد که ابلیا سر به عصیان گذاشت و بر حضرا آدم سجده نکـرد و
جریان این اسم در هر ارادهای که به فاعلیت گناهآلود دست بزند ،محقع رواهد شد .بنابراین
َ
لع» اسم ظلمت حوسط ردای متعا انجام شده اما «ربوبیت» و سرپرسـتی آن ،حوسـط
«ر ِ
ّ
ائمهی کفر و نفاق ـ که طبع روایاا در جهنم و در چاه «فلع» قرار رواهند گرفـت ـ انجـام
میشود و سپا همین عناصر هستند که بـرای ظلمـت ،آیـین و دیـن ارتـراع میکننـد و بـه
فرهنگسازی برای ارالق رذیله مبادرا مینمایند که متناظر با «هدایت» در دستگاه ردای
متعا است.
رلقـت اسـم ظلمـت (فاعـ منفـی) حوسـط رـدای
البته باید حوجه داشت که فلسفهی
ِ

مصائح ناشی
متعا « ،حکام فوق حکام » و «نعمت فوق نعمت» است؛ زیرا ححم بالء و
ِ
از رفتار فاع های منفی و حقرب به ردای متعـا در محـیط آ کنـده از درد و فشـار ،مقیـاس

اعطاء به مخلوق را دگرگون میکند .به عبارا دیگر مجاهداا انبیا و اوصیا و علما و شهدا و
محبین برای نجاا و هدایت ّ
شیعیان و ّ
ائمهی نار و مقابلـه بـا هجمـههای آنـان در دفـاع از
ً
دستگاه الهی ،نعمتهایی را متوجه آنان رواهد کرد کـه ماهیتـا بـا نعمتهـای بهشـت او
ربوبیت ظلمت و طغیان حوسط ابلیا و اصحاب
حفاوا دارد و قاب مقایسه با آن نیست .اما
ِ
مهندسی دستگاه کفر و نفاق است که نتیجهی آن ،حولید حناسـباا
فلع ،به معنای پیریزی و
ِ

ظلمت و سارت آیین و دین دنیارواهی در این جهت رواهد بود .لذا مسنولیت این دستگاه
ِ
بهعهده ی آنان اسـت و رلـود در جهـنم ،ریشـه در ارتیـار ظلمانیشـان دارد .امـا عاقبـت
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وحشتناک آنان در جهنم ،بهصورا دفعی رقم نمیرورد بلکه ردای متعا در این دنیا ،این
بان بیماری کفر و نفاق قرار میدهد کـه همانـا انبیـا و اوصـیا و چهـارده
اشقیا را در برابر طبی ِ
معصوم و برری علمای غیرمعصوم هستند .این طبابت و حالش برای نجاا اشقیا ،بهصورا
نظری و ذهنی انجام نمیشود بلکه افعا و رفتار بینظیر فرستادگان الهی است که ّ
ائمهی نار
و طغیان را منفع کرده و به عجز میرساند و حجت را بر آنان حمام میکند .یعنی بـا وجـود
اینکه حمام عالم در ارتیار و ححت حسخیر انبیا و اوصیا آنان است و اشـقیا نیـز آگـاه از ایـن
حقیقت هستند ،بیشترین صبر و ّ
ححم و باالحرین حلم و بردباری را به نمای میگذارند حـا
احح فرصت و امها به متـرفین و مسـتکبرین محقـع شـود و بهتـرین شـرایط بـرای
اعلی مر ِ
بازگشت و حوبهی آنان فراهم آید که این احفاق بهصورا نادر در نمونههایی مانند رفتـار ّ
حـر
بهعنوان فرماندهی سپاه عبیداللهبن زیاد در روز عاشورا محقع شده است.
این روند در دوران غیبت و در او شهواا مدرن و حوسط نواب عام حضرا ولیعصـر
نیز ححقع می یابد زیرا کفر و استکبار جهانی در حوادثی مانند طوفان شن در صحرای طبا
و سایر درگیری های میدانی بین منمنین و کفار از امدادهای غیبی ردا بـاربر میشـود و بـه
همراهی حکوین با دستگاه ایمان پی میبرد اما همانند اکثریت رؤسای کفـر و نفـاق ،ایمـان
نمیآورند و به جنگ و عناد و انکار ادامه میدهند .البته افرادی همانند شهید ادواردو آنیلی

1

نیز هستند که علیرغم زادهشدن از پدرومادر صهیونیسـت و سـرمایهدار و پرورشیـافتن در
ً
محیطی کامال مادی و بهرهمندی از باالحرین درجاا رفاه و شهوا ،به نور قرآن رو میآورد و
الهی نظام جمهوری اسالمی میشود و از حقوق مردم فلسـطین دفـاع
جذب جاذبه و جما
ِ
 .6ادواردو آنیلی در  ۶ژوئن  ۰۱۲۱درنیویورک از پدری ایتالیایی و مادری یهودی پا به عرصه دنیا گذاشـت.
پدرش سـناحور «جیـووانی آنیلـی» ،مـرد ثروحمنـد و معـروف ایتالیـایی بـود .وی مالـک کاررانـهجاا
احومبی سازی فیاا ،فراری ،المبورگینی ،النچیا ،آلفارمو و آیوکو ،بـه همـراه چنـدین کاررانـه ،شـرکت،
روزنامههای پرحیراژ ،باشگاه و ...بود .ادواردو پا از مسلمان و شیعه شدن ،چند بار به ایران سفر کـرده و
با امام رمینی دیدار کرد و به ایشان و انقالب اسالمی عالقهمند شـد و سـرانجام در  ۰۱آبـان  ۰۷۷۱بـه
طرز مشکوکی در ایتالیا به قت رسید که به اعتقاد دوستان به شهادا رسیده است.
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میکند و زیر بار هی فشاری نمیرود و هی حهدیدی ،رللی در ارادهاش ایجـاد نمیکنـد و
در این راه نورانی ،جان رود را در طبع ارالص مینهد و به شهادا میرسد.
 .1ضرورت بررسی «فلسفه کمّیت» بر اسا

فرهنگ قهرآن و اههلبیهت بهرای

مدیریت سه نظام «کفر ،نفاق ،ایمان»

پا از بحث پیرامون قدرا و اراده (فلسفهی جال ) و کیفیت (فلسفهی جما ) بهعنوان
مبنای طراحی سبک زندگی اسالمی ،بحث ریشهای دیگری که باید مورد بررسی قـرار گیـرد
«فلسفهی ّ
کمیت» است حا روشن شود قدر و اندازهی امور معنوی قاب اندازهگیری اسـت یـا
ً
ّ
ابتدائا باید به ّ
کمیتهایی اشاره کرد که در شرع اسالم و حوسط شارع مقدس
ریر؟ در اینباره
صـرف کیفیـت حکیـه نمـود و
مطرح شده و نشان میدهد که در امور معنوی نیز نمیحوان به
ِ
ّ
کمیت را مورد حوجه قرار نداد .بهعنوان نمونه ،حعداد نمازهای یومیـه و رکعـاا آنهـا ،حعـداد
روزهایی که روزه در آنها واجح است و مدا زمانی که باید از مبطالا امساک کرد ،معـین
شده است .همچنین در حج ،حد و حدود و اندازهی مکانی برای میقاا و مشـعر و عرفـاا
مشخص شده و حعداد اشواط طواف و حعداد سنگریزه برای رمی حعیین گردیده و مدا زمـان
ّ
الزم برای وقوف در اماکن مقدس بیان شده اسـت .کمـا اینکـه نصـاب زکـاا و رمـا و
نسبتهای مربوط به ار و دیه و حعداد شهود ذکر شده است .بنابراین در شرع ،کیفیت بدون
کمیت مطرح نشده بلکه اعداد و اندازهها بهصورا دقیع حشریا شده است .پیرامون ّ
ّ
کمیـت
در امور حکوینی نیز بیاناحی از شارع مقدس به ما رسیده است؛ از قبی هفت آسـمان ،هفـت
زمین ،حعداد نگهبانان جهنم ،برابربودن یکسا از عالم آررا با هزار سـا از عـالم دنیـا،
حعداد پیامبران ،حعداد زنان برحر و. ...
عالوه بر این ،در دین اسالم «شح قدر» نیز وجود دارد کـه نـاظر بـه مـدیریت در حـا
ححقع ردای متعا است و به جریان ارادهی الهی مربوط میشود .در این شح ،متناسح بـا
ِ
نظام «کفر ،نفاق ،ایمان» امور مختلفی حقدیر میشود؛ یعنی اندازه و میزان قدرا
قدرا سه ِ
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کفر و نفاق برای ضربهزدن به جبههی ایمان ،در نزد دسـتگاه رـدای متعـا روشـن و معـین
است و در مقاب  ،حو و قوه و قدرحی که به پرچمداران حوحید برای مقابله با هجمههای آنان
عطا میشود ،مقدار معینی در علم ربوبی دارد .پا اعداد و ارقام در نزد شارع حنها به حشریا
َ
احکام کلی محدود نمیشود بلکه ابزاری برای برنامهریزی و مدیریت ردای متعا در عالم
مقدار حمـامی
و حعیین حخصیصها و اولویتها است و علم الهی و نبوی و علوی به اندازه و
ِ

مخلوقاا ،زمینه را برای ححقـع برنامـهی الهـی در نظـام رلقـت فـراهم میکنـد .در واقـا
شارص ما برای ارزیابی فهم از دین و ححقع آن ،حوجه به شح قدر است که در آن «ک امر»

بر حضرا ولیعصر(عج) ناز میشود و باالحرین درک از این مقوله ،به نایـح عـام ایشـان
الهام میگردد حا فهم صحیح از «رطابـاا» و اولویتبنـدی دقیـع در «ححقـع» بهصـورا
ساالنه نصیح منزلت نیابت عامه شود.
 .5ضرورت بررسی عقالنیِ «فلسفه کمّیت» برای طراحی سبک زندگی اسالمی

اما ّ
کمیت از دیدگاه مکلف و عق غیرمعصـوم نیـز قابـ بررسـی اسـت زیـرا حضـرا
َ
ولیعصر(عج) بهعنوان صاحح دین زنده هستند و ارادهشان در عالم جاری است .لذا علماء
و منمنین باید با ردمتگزاری به امام رود و طواف بر محـور ّ
ولـی رـدا ،رضـایت ایشـان را
ً
جلح کنند و در این صورا ،ارزیاب ِی این ردماا و حالشها ضرورا دارد .اساسـا افـراد و
رانوادهها و اصناف و امتها و حاکمیتها ناگزیر از محاسبه و ارزیـابی هسـتند حـا روشـن
شود که آیا در مسیر رود بـاقی ماندهانـد و در ّ
طـی مسـیر پیشـرفتی داشـتهاند و بـر اسـاس
اولویتهای حعیینشده اقدام کردهاند یا ریر؟ روشن است که ایـن ارزیـابی و محاسـبه حنهـا
ّ
کمیتهـا
بهصورا کیفی انجام نمیشود بلکه در بسیاری از ایـن امـور ،عقـ بـه سـنج
میپردازد و این امر در مقیاس حاکمیت به برنامه و بودجه و الگوی حخصیص منتهی میشود
همزمان همهی نیازهای اجتماعی ،به یک فعالیت پیچیدهی علمی
که طراحی آن برای حأمین
ِ
و عقالنی وابسته است .البته اگر اهداف مـادی باشـندّ ،
کمیتهـا در همـین جهـت صـرف
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میشوند و اگر اهداف الهی باشندّ ،
کمیتها برای ححقع عبادا معین میگردند.
« .5/4شمارش کمّی و طبقهبندی درختی» ،به عنوان ظرفیت «فلسفه کمّیت» بر مبنای
«من ق ارس ویی»

کمیت ،اشکالی بر منطع صوری وارد اسـت و آن اینکـه ّ
در بحث ّ
کمیـت حنهـا بـه ّ
کـم

انتزاعی منحصر نیست و جما و حفریع حتـی بـرای حشـخیص مصـلحت فـرد نیـز کفایـت
نمیکند .یعنی عموم مردم برای حشخیص مصالح رود بهصورا عرفـی و بـر مبنـای علـم و
شمردن روراکیها و نوشـیدنیها و سـایر لـوازمی کـه در رانـه
قدرا محدود رود ،حنها به
ِ
ّ
روزمره به حصرف در عالم رار میپردازنـد و
دارند ،اکتفاء نمیکنند بلکه در جریان زندگی
نیازمند «عیار» است .به عبارا دیگر برای پخت یـک غـذا ،آگـاهی از میـزان
این حصرف،
ِ
سبزی و گوشت و لوبیای موجود در رانه کافی نیست بلکه یک آشپز باید بهصورا حجربـی
یا حخصصی بداند چه میزان گوشت و سبزی ،چه مقدار آب و چه مقدار لوبیا را با چه حرحیح
و زمانبندی باید با هم حرکیح کند حا غذایی بـه نـام قرمهسـبزی بـه دسـت بیایـد و در غیـر
اینصـورا ،ممکـن اســت حـالش او بـه هــدف رـود نرسـد و اعضــای رـانواده بـه جــای
قرمهسبزی ،با آش یا غذای سورته مواجه شوند.
« .5/2نظامسازی برای تصرف» ،بهعنوان ظرفیت «فلسفه کمّیت» بهر مبنهای «من هق
مجموعهنگری»

پا برای حصرف در رار ّ ،
کمیت و ریاضیاحی الزم است که به مالحظهی «نسبت بـین

امور» میپردازد و منطع مجموعهنگری کـه پـا از رنسـانا بـه وجـود آمـده و بـر اسـاس
«نسبیت» معادله حولید میکند ،بر همین مبنا شک گرفته است.
« .5/7بهوحدت رساندن تصرفات در جهت واحد و کنترل دیگهر جههات» ،بههعنهوان
ظرفیت «فلسفه کمّیت» بر مبنای «من ق نظام والیت»

عالوه بر این ،منطع و ریاضیاحی نیـز الزم اسـت کـه حمـامی حصـرفاا را در یـک نظـام

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی747 

هماهنگ کند که منطع مجموعهنگری فاقد این حوانایی است .گرچـه انسـانها و جوامـا بـا
حکیه به منطع جدید و کارآمدی آن ،در هر زمان و مکان هزاران حصرف را انجام میدهند امـا
آیا این حصرفها در یک جهت و راسـتا هسـتند و بـر یـک مبنـا بـه وحـدا میرسـند و بـا
همپوشانی بین آنها ،قدرا انسان و جامعه اشتداد مییابد یا در حعارض با یکدیگر قرار دارند
َ
و باعث حجزیهی همهی بخ ها از یکدیگر میشوند؟! آیا هر نوع حصرفی در عـالم رـار ،
امــری بهنجــار اســت؟! بــه عبــارا دیگــر منطــع غــرب و ســبک زنــدگی غربــی ،قــدرا
مجموعهســازی دارد و بــا حروریســازی بــرای حصــرف در رــار و کنتــر آن در محــیط
آزمایشگاهی و ورود آن به رط حولید ،به کارآمدی و اثر عینی دست پیـدا میکنـد امـا قـادر
نیست حمامی حصرفاا رود را در یک نظام شام هماهنگ کند و آنها را به وحدا برساند و
در آینده نیز به این مقوله دست نخواهند یافت .زیرا کفر هی گاه به دنبا مالحظهی «وحدا
ً
نسبت» نیست و اال باید عقال از کفر دست بردارد و حوحید را بپذیرد .لذا ریاضیدانان غربـی
حصریح میکنند که علم ریاضیاا« ،اصو موضوعهای» بوده و پاسخگوی نسبیت است اما
این روند فقط برای حصرف در رار منثر است و نه حنها نمیحواند حصـرفاا را بـه وحـدا
برساند بلکه هماهنگی با حکوین را از دستور کار رود رار میکند.
 .6ضرورت بهوحدترسیدنِ «فلسفه اشهتداد»« ،فلسهفه کیفیهت» و «فلسهفه
کمیت» در نظام واحد برای طراحی سهبک زنهدگی اسهالمی و تئهوری هشهدن
ایمان اجتماعی

بر این اساس و برای طراحی سبک زنـدگی اسـالمی از منظـر حاکمیـت ،بایـد در کنـار
فلسفهی جال و فلسفهی جما  ،به فلسفهی ّ
کمیت نیز پردارتـه شـود حـا بـر مبنـای آن بـه
طراحی مد اقدام کرد و برای حروریزه کردن ایمان و حقوی و مقابله با کفر مـدرن ،بـه سـوی
ثروا الهی» حرکت نمود؛ همانگونه که حمدن غرب ،هوی
حولید «حروری قدرا و اطالع و ِ
و شهواا را حروریزه کرده و برای حمامی ابعاد آن ،به مد سازی مبادرا نمـوده اسـت .پـا
کمیت بـا هـدف ارزیـابی ّ
طرح بحث ّ
ایمـانی افـراد نیسـت بلکـه عقـ
کمـی از وضـعیت
ِ
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غیرمعصوم برای سارت حمدن الهی ،باید بتواند امور کیفی را به امور ّ
کمی و ریاضی حبـدی
کند؛ در غیر اینصورا ،سخن از سبک زندگی اسالمی بیمعناست و این ضرورا حتمـی
ً
عمال ححقع نخواهد یافت .در واقا نمیحوان قائ شد که «نیازهای مادی مردم قاب محاسبه
و اندازهگیری است اما ححقع امور معنوی نیازی به ّ
کمیت و عدد و رقم ندارد» زیـرا پـذیرش
این مطلح ،در عم مالزم با دین حداقلی و فردی و شخصی است و قراردادن امور معنـوی
بهعنوان هدف نظاماا را بیمعنا میسازد .پا در سبک زندگی اسالمی ،موضوع اصـلی در
ً
طراحی مد های اداره «ارتیار» است و نه نیازمندیهای مادی؛ زیرا اراده دائما در مواجهه با
هوی و حقوی است و لذا مد باید در هر مرحله ،آمار و ارقام ّ
کمی از میـزان کـاه هـوای
نفا جمعی و افزای حقوای جمعی و ارحقا درگیری منمنین با نظام کفر و ایجاد محـدودیت
در قدرا آنان داشته باشد و کیفیت و ّ
کمیت اراده و ارتیاراا اجتماعی را به محاسبه بکشد.
در نتیجه طرح بحث ّ
کمیت با این غرض انجام شد که هـر ّادعـایی پیرامـون ارائـهی سـبک
زندگی اسالمی ،رود را ملزم به پاسخگویی در این موضوع بداند و بـه سـوی دسـتاوردهای
جدید در این زمینه حرکت کند و اال اکتفا به کلیاا و حأکید بـر جامعیـت دیـن و راحمیـت
مکتح اسالم بدون حوجه به امور ّ
کمی ،به شعارزدگی و انفعـا عملـی منجـر رواهـد شـد.
همین انفعا عملی است که باعث شده علیرغم گذشت نزدیک به چهـار دهـه از پیـروزی
انقالب اسالمی ،مقام معظم رهبری همچنان به طـرح هشـدارهای شـدیداللحن نسـبت بـه
رطر فراموشی و حأوی و انحراف از آرمانهای اساسی انقالب بپردازند و ناچار شوند همواره
بر وجود دشمن و نقشههای رطرناک آن حأکید کنند و به شبههها در این عرصه پاسخ دهند؛
گرچه زندهبودن ملت ایران و حضور آنان در صحنهی حمایت از والیت مطلقه فقیـه باعـث
شده حا این شبهاا در میان عموم کارگر نیفتد و القائاا ظلمانی که حوسط شـهروندان سـایر
ّ
کشورها به پذیرش رسیده ،حوسط مردم متدین ایران نفی و طرد شود.

3

تعریف مبنایی از سبک زندگی اسالمی و سبک زندگی غربی بر
اساس فلسفه نظام والیت

 .4ضرورت «بهینهی مبانی روشی و فلسفی» برای طراحی سبک زندگی اسالمی
« .4/4نظام واحد» ،مبنای سبک زندگی اسالمی و تفکیک حوزههها از یکهدیگر ،علهت
نفوذ فرهنگ غرب

هر بحثی که برای حشریح سبک زندگی اسالمی مطرح میشود ،نباید به حفکیک حوزهها
و بخ های مختلف از یکدیگر منتهی گـردد .لـذا حفکیـک رداشناسـی از هستیشناسـی،
حفکیک انسانشناسی از جامعهشناسی ،حفکیک حکم از موضوع ،حفکیـک حکامـ مـادی از
حکام معنوی ،حفکیک دین از سیاست ،حفکیک فرهنگ حوزه از فرهنگ دانشگاه و امثا این
حفکیکها ـ که از سه انگاری در پاسخ به پرس های اساسی نشأا میگیـرد ـ بایـد کنـار
گذاشته شود و بر اساس یک مبنای شام  ،همهی امور در یک نظام واحد مالحظه گردد .اما
اگر معنای پرست در اعتقاداا بهصورا ریشهای حـ نشـود و نحـوه جریـان آن در سـایر
حوزهها و ابعاد زندگی مشخص نگـردد ،انفعـا و عقحنشـینی در امـور اجتمـاعی حتمـی
رواهد بود و حمامی گزارههای دینی به اموری حاشیهای یـا حوصـیههایی آرمـانی یـا عبـاداا
فردی و سکوالر حنز رواهد یافت .همانگونه که علیرغم رونع عباداا در میان اه ح ّ
سنن،
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ّ
کشورهای اسالمی در عرصههای مختلف به بالیای متعددی دچار هستند و این وضعیت از
آنجا ناشی میشود که غاصبین رالفت« ،فقه» را از «اعتقـاداا» جـدا کردنـد و انحرافـاا
عملـی شـیعیان و محبـین
بزرگی در معنای پرست و دینداری پدید آوردنـد .البتـه فرهنـگ
ِ

اه بیت از این انحرافاا به دور مانده اما برری آثار سـوء آن در مباحـث نظـری و فرهنـگ
حخصصی موجود در حوزههای علمیهی شیعه به چشم میرورد.
ِ
 .4/2ضرورت تعمق در «روش» فهم از دین؛ با توجه به نفی نگاه عوامانه و نفی وحی بر
غیرمعصومین

از سوی دیگر باید حوجه داشت که ما در دوران غیبت کبری قرار داریم و در این دوران دو
ً
امر سلبی در برابر ما قرار دارد :اوال بهدلی عدم دسترسی مستقیم بـه امـام معصـوم ،امکـان
ارحزاق مستقیم از علم وحیانی میسر نیست؛ گرچه میحـوان از آثـار و اربـاری کـه از انبیـا و
اوصیا به دست ما رسیده ،استفاده کرد اما این بدان معنا نیست که وحی بر قلـح نـواب عـام
ً
صـرف حوصـیه بـه
حضرا ولیعصر ناز شود .ثانیا برای ارائـهی سـبک زنـدگی اسـالمی،
ِ
رعایت احکام و آداب دینی یا بررورد عوامانه با دین و فهم حداقلی از آن قاب پذیرش نیست
بلکه طراحی سبک زندگی اسالمی از منظر یک حاکمیت و حمدن ،نیازمند حخصص و فهـم
ّ
عمیع است که در حفقه نواب عام امام زمان به ظهور و بروز میرسـد .در واقـا قـرآن کـریم
دارای ظرفیتی است که پـایینحرین عقالنیتهـا نیـز میحواننـد از آن بهـره ببرنـد و همزمـان
باالحرین عقالنیتها نیز به آن ّ
حمسک میکنند که همان علم معصوم با هفتادودو اسـم الهـی
فهم فقهای عظام شیعه از دین قرار میگیرد که به عقالنیت حخصصی
است .در میان این دوِ ،
از قبی منطع و فلسفه و اصو احتیا دارد .پا با سلح وحی بر قلح غیرمعصـوم و سـلح
فهم عوامانه و غیرحخصصی از دین ،آنچه در دوران غیبت باید مورد حوجه و موضوع حکلیـف
باشد ،فهم حخصصی و نخبگانی است.
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« .4/7شکستن بتهای عقلی و مفهومی» بهمثابه موضوع امتحانات در سرفصل دوم تاریخ

البته هنگامی که به حشریح فلسفهی حاریخ انبیا پردارته شـود 1،روشـن رواهـد شـد کـه
دوران سجده بر بتهای حسی که از چوب و سـنگ سـارته میشـدند ،گذشـته و معابـد و
بتکدهها نابود شده و یا منزوی گشتهاند .اما این واقعیت نباید به نحوی معنا شود که مـالزم
ّ
با ردشه بر فلسفهی امامت باشد و این ّ
حوهم را ایجاد کند که اعتقاداا حقه بـا حالشهـای

انبیای سلف حثبیت و حرویج شده و ّ
ائمهی معصومین حنها به حـرویج احکـام فقهـی مکلـف
بوده اند! این در حالی است که درگیری اعتقادی بین ایمان و کفر و رداپرسـتی و دنیاپرسـتی
حعطی بردار نیست بلکه حا روز قیامت ادامه دارد .لذا واقعیت آن است که کلمهی حوحیـد در
دورهی دوم حاریخ (از بعثت نبیاکرم (ص) حـا ظهـور حضـرا ولیعصـر(عج)) بـه شـک
جدیدی مورد حهدید قرار گرفته است؛ یعنی این دوره ،بر اساس درگیری با بتهای عقالنی و
ححلیلی و مفهومی شک گرفته و نایبان عام امام زمـان همچـون امامـان رـود ،بتشـکنانی
هستند که حا زمان ظهور باید به مقابله با بتهای عقلی بپردازند .بنـابراین ورود بـه مباحـث
اجتمـاعی ناشـی از دوران
عقلی همچون فلسفه و منطع و سایر علوم ،نه حنها یک ضـرورا
ِ
حاریخی برراسته از مراح حکام بشری اسـت حـا رونـد طراحـی
غیبت بلکه یک ضرورا
ِ
سبک زندگی اسالمی ،دچار شرک و کفر عقالنی نشود..

 .4/1توانایی منحلکردنِ عقالنیت مدرن در معارف حقه الهیهه ،بههعنهوان شاخصههی
ارتقای ظرفیت تفقه

بر این اساس ،باید «اصو اعتقاداا مادی» که مبنای شک گیری سـبک زنـدگی غربـی
هستند ،مورد نقد و نقض قرار گیرند زیرا در صورا عدم مقابلهی علمی با این اصـو  ،آنهـا
هستند که با اعتقاداا الهی درگیر میشوند .در واقا اگـر بـه ایـن مباحـث پردارتـه نشـود،
مباحثی جدلی و روبنایی به دست میآید که نمیحواند موجح طراحی سبک زندگی اسالمی
 .6رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی ،فص او  ،گفتار سوم ،مبحث سوم.
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شود .این اصو عباراانـد از :اصـ بقـاء انـرژی در فیزیـک ،اصـ حنـازع بـرای بقـاء در
زیستشناسی ،اص نسبیت در ریاضیاا ،حعریف روح و عق و جسم در پزشـکی و سـایر
قدرا مادی مورد اشاره واقا
چارچوبهایی که در هنگام بیان حروری حولید ثروا و اطالع و ِ
شد .البته به نظر ما مرحوم عالمه آیتالله سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی بـه جنـگ بـا ایـن

اصو ریشهای پردارت و موفع به نقد و نقض آنها شد و حوانست با حولید فلسفهی چگونگی
کردن عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در نظـام جمهـوری
الهی ،مبنایی را برای حروریزه ِ
ّ
اسالمی حولید کند .در واقا منطع و فلسفهی موجود در حوزه برای جد بـا کفـار و دفـاع از
ّ
اعتقاداا حقه در گذشته مناسح بوده اما برای طراحی سبک زندگی اسالمی باید از منطع و
حعبد به معارف قرآن و زیارا جامعهی کبیـره ـ کـه ّ
فلسفهای بهره گرفت که ریشه در ّ
مفسـر
باطن قرآن است ـ داشته باشد و این معارف نورانی را به امری رودآگـاه حبـدی کنـد و آن را
مبنای اداره جامعه در درگیری با کفر و نفاق قرار دهد.
ممکن است حصور شود که دین شام چنین مسائ پیچیدهای نیست و اال باید این امور
در قرآن کریم مطرح شده و حبیین میگشت اما باید حوجه داشت کـه قـرآن کـریم ،عهـدهدار
هدایت حمامی امتها و انسانها حا پایان حاریخ است و این امر باید پـایینحرین ظرفیتهـای
عقالنی را نیز شام شود .اما در آیاا نورانی قرآن حصـریح کـرده کـه حأویـ ایـن کتـاب در
َ َّ ُ َ
الر ِاسخون ِفی ال ِعل ِم» 1یعنی حضراا معصومین سـالماللهعلیهماجمعین اسـت و
ارتیار «و
ردای متعا برای دعوا عباد به پرست رود ،قدرا و علم رود را در کسـانی بـه نمـای
گذاشته که آنها را با اوصافی همچون عینالله ،جنحالله ،اذنالله ،یدالله و ...حوصیف کـرده
است .حا آیا قدرا ردا میحواند در سردشدن آح بر ابـراهیم و رـرو ناقـهی صـالح از
میان کوه متبلور شود اما جریان این قدرا در افراد و اشخاصی چون ّ
ائمهی هـدی نـاممکن
است و حوجه به آن موجح شرک و کفر میشود؟! در واقا عـدم پـذیرش ایـن مقـام بـرای آن
 .6سوره آ عمران ،آیه .7
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بزرگواران و حسادا در برابر آن بوده که غصح والیت و قت و غارا و کشتارها و فجایعی را
در پی آورد که حا امروز دامنگیر امت اسالمی است.
 .2تعری

مبنای سبک زندگی اسالمی به جریان «خالقیت ،ربوبیت ،هدایت» در

اع اء اسم «تکوینی ،تشریعی ،تقرب» برای مدیریت بر سه نظام «کفهر ،نفهاق،
ایمان» به نفع نظام ایمان

در مباحث گذشته و پا از ذکر سـه رویکـرد کفـر ،التقـاط و ایمـان در حوصـیف نظـام
رلقت ،بیان شد که نظام رلقت به جریان والیت نبوی حعریف میشـود و در آینـده روشـن
رواهد شد که از نظر فلسفی ،والیت مطلقه فقیه نیز شـعبهای از جریـان آن والیـت اسـت.
براساس مباحث قبلی1میحوان «اسالم» را در حعبیر «سبک زندگی اسالمی» در سه وصف از
اوصاف فع ردای متعا معنا نمود« :رالقیت» که به معنای حبدی عدم بـه وجـود اسـت،
ِ
«ربوبیت» که به حناسباا رشد و حکام اشاره دارد و «هدایت» که حناسباا رشدی را نشـان
میدهد که همراه با امتحاناا و فاع های منفی است و حکام فوق حکام را در پی میآورد.
ِ
کردن
اما حعریف «زندگی» در حعبیر فوق ،به اوصـاف مخلـوق مربـوط میشـود« :هماهنـگ ِ
درون در راستای حعلع به ّ
مشیت الهی» که به چندهزار سالی اشاره دارد که نبیاکـرم قبـ از
رلقت سایر مخلوقاا ،در حقبههای حسبیح و حهلی و حکبیـر و ححمیـد بـه سـر میبردنـد.
کردن بیرون با درون در راسـتای حعلـع بـه مشـیت رـدای حعـالی» مطـرح
سپا «هماهنگ ِ

می شود که به معنای آفرین سایر مخلوقاا از قبی عرش ،مالئکه ،آسـمانها و زمـین و...
است .وصف سوم نیز «ارحقای ظرفیت نظام رلقت در مسیر حرکت به سمت رلود و بهشت
جاویدان» رواهد بود که بر این اساس ،سه سطح از زندگی قاب حعریف است .اما حعریـف
«سبک» در حعبیر پی گفته ،به معنای « ّ
سنت ردای متعا » است که از طریع «جریان اسم
و کلماا الهی برای حسخیر هماهنگ در نظام» و اعطاء اسم حصرف واقا میشـود کـه ایـن
 .6رجوع به عنوان پنجم در گفتار او از همین فص .
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سطح مربوط به حصرفاا ردای متعا است .لذا ادعیهی مأثوره مانند دعای سماا و دعای
شح عرفه ،حمامی حصرفاا الهی را بر اساس «اسم» و «کلمـه» حوصـیف میکننـد .سـپا
«جریان حنزی کتاب برای حسخیر هماهنگ در نظام» مطرح میشود که ناظر به قرآن و سـیر
َ
حکام حشریا است؛ یعنی نرمافزارهای الهی که برنامهی ردای متعا در عالم ححقع را نشان
میدهد .در مرحلهی سوم نیز «جریان حصاعد کتاب بـرای حقـرب هماهنـگ نظـام» مطـرح
میشود که به ادعیهی معصومین اشاره دارد.
 .7تعری

سبک زندگی اسالمی به اع اء و تفضل الهی همهراه بها فقهر دائمهی

مخلوق و کیفیت تقرب او به مشیت الهی

البته حعریف فوق از «سبک زندگی اسالمی» بر اساس حجزیهی هر یک از این سه مفهوم
وحـدا ایـن سـه
از مفهوم دیگر انجام شده و لذا الزم است حا به حعریف از منتجه و نقطهی
ِ

مفهوم پردارت .یعنی برای حعریف از سبک زندگی اسالمی ،نباید در سطح حجزیهی مفاهیم
ً
آن متوقف شد بلکه باید به حرکیح آنها حوجه کرد و اساسا «حرکیح پایدار و دارای حداوم» حنهـا
در دستگاه دینی محقع میشود .بر این اساس ،باید به سه رابطه حوجه شود« :رابطهی انسـان
با ردا ،رابطهی انسان با انسان و رابطهی انسان با طبیعت ».کـه ایـن سـه در سـبک زنـدگی
اسالمی به معنای « ّ
دائمی رالع
حقوم فاعلیت مخلوق به فاعلیت رالع برای اعطاء و صلواا
ِ
به مخلوق» است .در واقا «فاعلیت مخلوق» معاد با «زندگی»ّ « ،
حقوم به فاعلیت رـالع»
معاد با «اسالم» است و «اعطاء و صلواا دائمی به مخلوق» ،سبک و ّ
سنت الهی را بیـان
میکند و در نتیجه «سبک زنـدگی اسـالمی» در یـک گـزارهی واحـد و حفکیکناپـذیر معنـا
ّ
ّ
میشود .از اینرو« ،حفض » بهعنوان مبنای والیت حقهی الهـی قـرار میگیـرد؛ زیـرا طبـع
حقوم مخلوق به ّ
حعریفّ ،
مشیت رالع ،به اعطاء و صلواا منتهی میشد؛ یعنی مبنای سلوک
ردای متعا با مخلوقاا ،فض الهی است و نه استحقاق عباد .این بدان علـت اسـت کـه
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ردای حعالی ّ
غنی مطلع است و مخلوق حتی در صورا رلود در بهشت نیز در برابر ارادهی
الهی ،فقیر مطلع است .به همین دلی در کتاب «گفتمان انقالب اسالمی» هویتی که بـرای
دستگاه الهی حعریف شد ،در «فقر و حقرب» رالصه گردید.

1

 .1تحلیل از حیات کفر (سبک زندگی غربهی) بهه «انکهار ،اسهتکبار و حهر
دائمالت اید» بر مبنای اعتقادات حکومتی

در «سبک زندگی غربی» و حیاا کفار نیز « ّ
حقوم فاعلیت مخلـوق بـه فاعلیـت رـالع»
ّ
جریان دارد زیرا ردای متعا  ،حمامی مخلوقاا را متعلع به مشیت رود رلع میکند .لذا به
نظر میرسد مقصود از «فطرا» در آیاا و روایاا ،وضعیت موجوداا در رلقت آنهاست
ّ
که میحوان آن را در حعبیر «الیمکن الفرار من حکومتک» رالصه کرد .پا فاعلیت کفار در

اص رلقتشان ،به ارادهی الهی متقوم است که باید از آن به فاعلیت در سطح حبعـی حعبیـر
نمود .اما در ّ
سن بلوغ و با بهرهمندشدن از قوهی ارتیار ،فاعلیت در سطح باالحری (فاعلیـت
حصرفی) به آنها اعطاء می شود حا در صورا طلح رود ،بتوانند کفر بورزند یا ایمان بیاورند.
از اینرو کافر با ارتیار رود از مشیت الهی رو برمیگرداند که این به معنای می او به حجزیه
و دور شدن از دستگاه ردای متعا و نظام رلقت است.
در نتیجه ،مبنای حیاا کفر بر «حجزیه» استوار شده و نه بر «حرکیح» و کفار هی گاه بـه
وحدا و هماهنگی نمیرسند مگـر وحـدحی کـه در وهلـه و یـک مقطـا کوحـاه و بـه نحـو
سرابگونه محقع میشود که آن نیز ناشی از امداد رداست .در واقا نبیاکرم(ص) بهعنوان
محور نظام رلقت و اشرف موجوداا ،کبریاء را مختص به ردای متعـا میدانـد و کمـا
حواضا و راکساری را در برابر او به نمای میگذارد اما إعما ارتیار بر اساس هوای نفا،
موجح می شود حا کفار رود را بزرگ بپندارند و به استکبار علیالله و طغیان در برابر مشـیت

 .6رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی ،فص دوم ،گفتار دوم ،مبحث دوم.
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الهی رو بیاورند و این ّ
حکبر و استکبار ،آنها را به حرص نسبت به انسان و طبیعت وا میدارد.
« .1/4اض راب» ،مبنای «تجاوز ،اسارت ،تحمیل» در فرهنگ کفر برای حیات اجتماعی

محدود انسانها و
انکار قدرا نامحدود ردای متعا  ،آنها را مجبور میکند حا به قدرا
ِ
ّ
طبیعت احکا نمایند و با اضطراب از إحمام امکاناا محدود ،همواره به ضـمیمهکردن قـدرا
دیگران به قدرا رود مشغو باشند .این کبر و حـرص در ادامـه بـه جنـگ بـا رـدا منجـر
زشتی کفـر را آشـکار میسـازد و مـردم را از
زیبایی دستگاه الهی،
میشود؛ یعنی از آنجا که
ِ
ِ
جماشدن حو دستگاه طغیان پراکنده میکند ،مستکبرین مجبور میشوند با قت و غارا و
غوغاساالری ،از رسیدن پیام حع به انسانها جلوگیری کننـد و حمـامی  78وصـف رذیلـه و
جنود جه را عملی سازند .کما اینکه حنازع بر سر دنیا و امکاناا محدود موجح میشود حا
روساء برای کنتر زیردستان ،فرهنگ محرومیت را به پذیرش آنان برسانند و با حکیه به حفارر
و اسراف و جال و جما مادی ،به ححقیر مردم بپردازند حا همه حسلیم آنان شوند و به بردگی
برای قدرحمندان حن دهند .بررورد کفار با مخالفین رود نیـز بـر اسـاس کشـتار و اسـارا و
حبعید و غارا اموا و نوامیا استوار شده که همین مطلح ،نشاندهندهی دروغ بزرگ آنـان
دربارهی مجبور بودن انسان است زیرا اگر عد و ظلم و ریر و ّ
شر و هوی و حقوی حقیقتـی
ِ
نداشته باشد بلکه جبر بر رفتار انسان حاکم باشد ،جرم و مجازاا مجرمین بیمعنا رواهـد
بود .اما اه کفر از یک سو به شدیدحرین وجه ممکن با کسانی که آنها را مجرم میپندارنـد،
بررورد میکنند و از سوی دیگر ،با نفی حقایقی از قبی ارتیار انسان که ضرورا حشـریا و
ارسا رس را اثباا میکند ،فرهنگ دین را انکار مینمایند.
« .5فقر و تقرب» ،مبنای سبک زندگی اسالمی در مقابل «ارضاء و نیاز» ،مبنهای
سبک زندگی مادی

پا هویت و شخصیتی که ردای متعا همه را به آن دعوا میکند ،بندگی و عبـادا و
زندگی با مشیت الهی و ارحزاق از این منبا نامحدود در حمامی وجوه حیاا است که میحوان

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی727 

از آن به «فقر و حقرب» حعبیر کرد؛ در حالیکه هویت و شخصیت انسان و جامعه در دستگاه
کفر بر «نیاز و ارضاء» استوار شده و برای ارضاء نیاز ،هر نوع حجاوزی روا دانسـته میشـود.
بر این اساس است که میحوان موضوع مد های اداره و برنامههای حوسعه در سـبک زنـدگی
اسالمی را به دقت معین نمود.

4

بررسی منزلت ائمه معصومین(ع) در والیت بر «تکوین ،تاریخ،
جامعه» بر اساس فلسفه نظام والیت

 .4من لت ائمه معصومین(ع) در والیت بر «تکوین ،تاریخ و جامعه»

بحث بعدی که باید در طراحی سبک زندگی اسـالمی مـورد حوجـه قـرار گیـرد ،منزلـت

ّ
ائمهی معصومین صلواا الله علیهم اجمعین در حکوین و حاریخ و اجتمـاع و ارحبـاط آن بـا
مسألهی شفاعت و استغفار است .گرچه بشریت (با ادبیاا کفر یا نفاق) حاضر نشـده ایـن
معارف نورانی را بپذیرد و لذا به چنین حقایقی حن نمیدهد که بـرای غفـران الهـی بایـد بـه
محضر نبیاکرم(ص) رفت و بـا بهرهمنـدی از دعـای ایشـان ،مـورد مغفـرا قـرار گرفـت.
همچنین انکار می کند که حعیین حکلیف اه بهشت و اهـ جهـنم بـه قسـیم الجنـه و النـار
امیرالمنمنین علی علیهالسالم سپرده شده و اه باور نسبت به واقعیتهای نهفته در زیاراا
َ ََ ّ
ّ
ُ
ُُ
ّ ّ
الیأحی علیها إال ِرضـاکم ،
جامعه نیست که« :یا َو ِل َّي الل ِه! إن َبینی َو َبی َن الل ِه عز و ج ذنوبا
َ َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
ُُ
ُ َ
ف ِب َح ِّع َمن ائ َت َم َنکم علی ِس ِّر ِه َو اس َترعاکم آم َر رل ِق ِه َو ق َرن طاع ِتکم ِبطاع ِت ِه ل َّمااس َتو َهب ُتم ذنوبی
ّ
َ ُ ُ ُِ َ
و کنتم شفعائی» بلکه بهدلی بغضی که نسبت به این ذواا مقدس دارد ،این سوا را مطرح
می کند که مگر معصیت و گناه به معنای سرپیچی از اوامر الهی نیست؟! پا چرا بخش و
غفران باید به بندهای از بندگان ردا و دعا و وساطت او منوط باشد؟! مگر ردای متعا رود
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نمیحواند بندهاش را مورد بخش قرار دهد؟! در واقـا عقـ اکثـر انسـانها و امتهـا ایـن
حقایع را نپذیرفته و نمیپذیرد مگر عقالنیت امت محمدوآ محمد که مجرایی برای جریـان
این معارف حبدی شده است .البته این دستاورد به برکت مجاهداا علما و فقهای شیعه بوده
که با نثار جان رود ،سرپرستی شیعه را در دوران غیبت بهعهده گرفتند و با حفـظ روایـاا و
ّ
حقه و فقه صادقین علیهماالسالمّ ،
محبین اه بیـت
زیاراا و ادعیه و محافظت از اعتقاداا
عصمت و طهارا را به جایگاهی رساندند که میحوان از آنان بـهعنوان حنهـا امـت عاقـ در
طو  6422سا گذشته یاد کـرد .لـذا مقامـاا بلنـد و بینظیـر پیـامبراکرم(ص) و ّ
ائمـهی
معصومین(ع) در مقولهی شفاعت و موضوعیت این بزرگـواران در پـذیرش اسـتغفار امـت،
طبع فرهنگ قرآن و روایاا از امور قطعی به حساب میآید و در میان شیعیان نیز به پـذیرش
فلسفی دقیع برای دفاع از این حقایع ،حنها با حکیـه بـه
رسیده اما به نظر میرسد که استدال
ِ

فلسفهی نظام والیت قاب حبیین است.

 .4/4استدالل عقلیِ هم جهت با معارف اهل بیت پیرامون من لت ائمه معصهومین(ع) در
موضوع شفاعت و وساطت در مغفرت الهی

ّ
ّ
پا از اشاره به نفی «بساطت» و حکیه به «حرکح» و حبدی آن به «حعلع» و «فاعلیت» در
مباحث قبلی ،گفته شد که ّ
مشیت الهی مبنای ححلی از حرکت است و بر اساس آن ،حمامی
ّ
مخلوقاا در یک نظام واحد و متعلع به ارادهی نبیاکرم (ص) رلع شدهاند و بهمثابه جزئی
نهـایی ربوبیـت رـدای متعـا  ،ارحقـای مـداوم
از پیکرهی وجودی ایشان هستند و منتجهی
ِ
ظرفیت پیامبر اکرم و صلواا دائمی بر وجود مبارک اوست .به عبارا دیگـر ،غـرض غـایی
َ
ّ
مقدس ،بـه زبـان نباحـاا و حیوانـاا و ّ
اجنـه و
عالم این است که آن نفا نفیا و آن ذاا

کثرا عباداش را افـزای و
انسانها و مالئکه به پرست ردای متعا بپردازد و وحدا و ِ
اشتداد بخشد .لذا باید این انگارهی غلط را کنار گذاشت که این دنیا برای نوع انسـان رلـع
مخلـوق
شده است بلکه آفرین جهان با این هدف انجام شده که رسو اکرم بهعنوان اولین
ِ

  726سبک زندگی
1

ردای متعا  ،به اشتداد و حقرب و حکام فوق حکام دست پیدا کند.
ِ
در نتیجه ،حیاا انسان و ّ
جن در این دنیا که بر عهد نسبت به حوحیـد و نبـوا و امامـت
نعمـت فـوق نعمـت
مبتنی شده و با هدف حرکت از بهشت او به بهشت دوم و دستیابی به
ِ
ّ
شک گرفته ،بدون حضراا معصومین ممکن نیست .زیرا با ححقع عصـیان و گنـاه ـ کـه بـا
حکوینی گناهکار و هم به طرف مقاب
سرپیچی ابلیا از امر الهی آغاز شد ـ هم به وضعیت
ِ
َ
ضربه وارد میشود و هم حرکت عالم به سوی جهت و غرض رود ضربه میرورد که اولین
نافرمانی نعماا بهشتی از حضرا آدم پا از رـوردن از میـوهی
نشانههای این واقعیت در
ِ

ممنوعه و هبوط ایشان به زمین مشاهده میشود .در واقا افعا ِ نامتناسح با حکوین و حاریخ،
موجح ضربه به نظام رلقت میشود و درد و فشار را به نبیاکرم (ص) منتق میکنـد؛ زیـرا

ارادهی آن وجود مبارک در حمامی مخلوقاا حضور دارد 2.یعنی از آنجا که نبیاکـرم محـور
ّ
نظام آفرین هستند و همهی موجوداا متعلع به ارادهی ایشان رلع شدهاند و بهمثابه جزئی
از وجود ایشان هستند ،آن ارادهی نورانی در حمامی مخلوقاا حاضر است و به وضعیت آنان
اشراف دارد و به همین دلی  ،درد و رنج ناشی از گناهان و دشمنیها و انکارها و عنادها قبـ
ِ
ّ
مقدس وارد شده و حوسط ایشان ّ
ححم میشود
از آنکه بر فاع آن اثر بگذارد ،بر این وجود
ّ
کما اینکه رعایت حقوی قب از هـر چیـزی ،حسـلی آن جنـاب را در پـی دارد .البتـه گناهـان
متون اعتقادی علمای شیعه ،نشانههایی از محوریت انسان در رلقت جهان دیـده میشـود
 .6اگر در برری ِ
ّ
باید آن را از باب جد با کفار و پاسخ به شبهاا آنان حلقی کرد و اال مضمون روایاا و زیاراا و ادعیـه
َ
نشان میدهد که این عالم برای چهارده معصوم رلع شده و سایر مخلوقـاا نیـز آفریـده شـدهاند حـا بـر
محور آن بزرگواران طواف کنند و به مجرایی برای جریان ارادهی آنها حبدی شوند و از این رهگذر رـدای
متعا را عبادا کرده و ارحقای ظرفیت یابند.
 .9البته انسانهای عادی نسبت به بسیاری از فع و انفعاالا جاری در بدن رود نیز حضور و اشراف ندارند و
حیاا و گردش کار اعضای مختلف انسان با ارادهی ردا و مالئکه محقع میشود اما در روایاا وارد شـده
که حضرا رسو هر روز ردای متعا را  912بار و به حعداد رگهای موجود در بدن شکر میگفتنـد .ایـن
بدان معناست که ایشان در حمامی ابعاد روح و فکر و جسم رود حضور و اشراف دارند.
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ّ
محبین اه بیت عصمت و طهارا همانند کفار و منافقین و از روی عناد و انکار و دشـمنی
نیست بلکه مشابه با عکاالعم کودکی اسـت کـه نارواسـته و از روی نـادانی ،موجبـاا
ناراحتی والدین رود را فراهم میآورد .عالوه بر این ،باید حوجه داشت طغیان همانند عبادا
سیر «پیدای  ،حغییراا و حکام » است و لذا طغیان و عصیان در سـیر رـود ،مراحـح
دارای ِ
مختلف درد و رنج را به محور نظام منتق میکنـد؛ از  1522سـالی کـه قبـ از بعثـت بـر
بشریت گذشته حا  6422سا پا از آن و امروزه که میلیاردها کافر و منافع با گناهان رـود،
َ
در حا حزریع ّسم به حکوین عالم بهمثابه پیکـرهی وجـودی پیـامبر(ص) رحمـت هسـتند و
ّ
بهصورا مداوم ،زرم و جراحت بر آن ذاا مقدس وارد میکنند .این روند دائمـی از درد و
رنج و جراحت در حالی است که حرمیم یک زرم عادی در بدن انسان و رفا عفونـت و درد
ناشــی از آن ،چنــدین روز بــه طــو میانجامــد .امــا نبیاکــرم و ّ
ائمــهی معصــومین
صلواااللهعلیهماجمعین این روند مداوم و حجم متراکم از جراحـت و فشـار و مصـیبت را
ّ
بالگردان حمامی موجوداا در همهی سطوح هستند حا نظام رلقت بـر اثـر
ححم میکنند و
ِ
َ
طغیان و عصیان از هم نپاشد و حاریخ به پی رود و برنامهی ردای متعا در مدیریت عـالم
محقع شده و از بندگان ردا برای رسیدن به بهشت دستگیری شود.

حا با این حوصیف از عالم رلقت و اثراا ناشی از گناهـان بـر محـور نظـام و ّ
ححمـ

فشارهای مربوط به آن حوسط معصومین (ع) طبیعی نیست که ایـن بزرگـواران در شـفاعت و
استغفار و بخش گناهانی که این ضرباا را بر وجود مبارک آنان وارد آورده ،سهیم باشند؟!
با وجود باری که معصیت دیگران بر دوش ّ
ائمهی هدی میگذارد و فشاری که به آنان منتق
ّ
ّ
میکند ،آیا این انوار مطهر حقی در بخش و غفران پیدا نمیکنند؟! البته این ذواا مقـدس
ً
دارای ارالق ردایی و الهی هستند و سریعا از گناهکاران راضی میشوند و در هر نوبـت از
حوس و حوجهی که به آنان میشود ،افراد را میبخشند .لذا به نظـر میرسـد بـر ایـن اسـاس
ّ
میحوان عباراحی که در ادعیه و زیاراا آمده ـ و به حقی که ردای متعا نسبت به معصومین
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بر رود قرار داده ،اشاره دارد 1ـ حوضیح داد؛ زیرا برنامهی ردای متعا بـرای مـدیریت حمـام
عوالم در همهی مراح حاریخی ،با صبر و ححم و رضا و ایثار این بزرگواران ححقع مییابـد
و به همین دلی با اوصافی مانند یدالله ،عینالله ،اذنالله ،جنحالله و ...حوصـیف شـدهاند.
طبع روایاا ،حتی انبیای اولوالعزم و امتهای سابقه نیز با ذکر مصائح اه بیت و حوسـ و
صلواا بر آن انوار پاک حوانستهاند از عقبههای حاریخی عبور کنند و وظـایف الهـی رـود را
واقعی امت ،نبیاکرم و امیرالمنمنین
انجام دهند .از سوی دیگر ،در روایاا وارد شده که پدر
ِ
ّ
صلیاللهعلیهماوآلهما هستند 2و این دو نور پاک در باطن دوستداران رود حضـور دارنـد و
قب از آنکه ّ
محبین به دنیا بیایند و همچنین در ابتدا و وسط و رتم زندگی و حیـاا آنـان در
عوالم بعدی ،زمینهها و شرایط را برای رشد آنـان فـراهم میکننـد و بـا ایـن وجـود ،همـهی
ریراا و مقاماا را به افراد منتسح میکنند و به آنان ّ
عزا و کرامـت میبخشـند .در واقـا
عبور از حمامی مراح حیاا در این عالم و عوالم قبلی و بعدی بدون ذکـر رـدای متعـا و
حوس به ساحت مقدس معصومین و شفاعت و دسـتگیری آنـان ممکـن نبـوده و نیسـت و
نخواهد بود؛ همانطور که هی ُب عدی از ابعاد حیاا در دستگاه کفر و نفاق نیـز بـدون اذن
آنان امکانپذیر نیست که فرمودُ « :ک َّ َشيء َآح َصی َن ُاه في إ َمام ُمبین» 3و « َوَال َرطح َوَال َ
ـابا
ی
ِ ِ
ِ
ِ
إ َّال في ک َتاب ُمبین» .4لذا همانطور که ّ
ائمهی نفاق و نواصح نسبت به این مقاماا بغض و
ِ ِ ِ
ِ
کینه ورزیدند و حمامی جواما بسیج شدند حا این نور را راموش کننـد و آن را از بـین ببرنـد،
َ
حمامی امتها در دوران ظهور و رجعت و عالم قیامت جمـا میشـوند حـا شـاهد مقامـاا
ّ َ ََ َ
َ
ِّ َ َ َ
« .6ب َح ِّق َك َعلی ُم َح َّمد َوآله ّ
الصاد َ
قین علیك َو ِب َحقك علی ع ِلـی َو ِب َح ِّـع ع ِلـی
قین َو ِب َح ِّع ُم َح َّمد َو ِآل ِه الص ِاد
ِ
ِ
َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ
َِ َ
َ َِ َ
ِّ َ َ
َ
ِّ
َ
فاطمة علیك و ِبحقك علی الحسن و ِبحع الحسن علیك و ِبحقك علی
فاطمة و ِبحع
علیك َو ِب َحقك علی
ِ
ِ
َِ َ َ
َ َ
َّ ِ َّ َ َ
ُ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ
َ
عامك علی ِهم َو ِبالشا ِن الذی لـك ِعنـد ُهم
الح َّسی ِن َّو ِبحعَ الحسی ِن علیك ف ِان حقوقهم علیك ِمن افض ِ ِان ِ
َ َ
َو ِبالشا ِن الذی ل ُهم ِعندك »...اعما ستون هفتم مسجد کوفه ،مفاحیح الجنان ،شیخ عباس قمی.
« .9قا رسو الله :انا و علی ابوا هذه االمه» عیون اربارالرضا(ع) ،جلد  ،9ص .51
 .9سوره یا ،آیه .69
 .4سوره انعام ،آیه .83
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عالیهی نبیاکرم و اوصیای ایشان باشند؛ کما اینکه در این دنیـا نیـز حرکـت بـه سـوی ایـن
حقایع باید موضوع طراحی سبک زندگی اسالمی قرار گیرد.
 .2امتحانات سخت معصومین(ع) در راهبری و نجات امتها به سهوی بهشهت ،بهه
معنای تفاوت ماهوی خلقت و امتحانات آنها با دیگر انبیا ،علماء و مردم

نکتهی مهم دیگر اینکه طبع روایاا ،وقتی از حضرا رسو سوا شـد کـه «آیـا دارای
هوای نفا هستید؟» فرمودند« :بله؛ اما لگامی به آن زدهام کـه قـدرا هـر ّ
ححرکـی را از آن
ً
فا معصومین مانند هوای نفا علما
سلح کرده است ».ولی ابدا نباید گمان کرد که هوای ن ِ
و شهدا و محبین است چه برسد به اینکه به هوای نفا کفار و منافقین مقایسـه شـود! زیـرا
گرچه در روایاا به مخلوطشدن ِگ منمنین با کفار و منـافقین اشـاره شـده و ایـن مطلـح،
موجباا حمای به گناه را در میان اه ایمان فراهم آورده امـا طبـع روایـاا رلقـت ّ
ائمـهی
معصومین از نور بوده و هی ارتالطی بـا ظلمـت و ِگ هـای ناپـاک نداشـته اسـت؛ یعنـی
َّ َ َ َ
ُ ُ
نمیحوان همانند نواصح و با انحراف در فهم آیاا قرآن از قبیـ « ِإن َمـا آنـا َبشـر ِمـثلکم»،1
پیامبر و اوصیای ایشان را به انسانهای عادی و معمولی ّ
حنز داد 2 .بلکه محوریت در حکوین
 .6سوره کهف ،آیه .662
 .9البته روشن است که نبی اکرم(ص) نیز از سنخ انسان است؛ نه از جنا فرشتگان و عرش و ...امـا انحـراف
در نقطهای شک میگیرد که منافقین ایشان را به بشری در سطح رـود فروکاسـتهاند و هـوای نفـا آن ذاا
مقدس را همانند هوای نفا سایر انسانها انگاشتهاند و این در حالی است که حتی فقهـای شـیعه بـهعنوان
نواب عام حضرا ولیعصر و دستیافتگان به مقام عصمت اکتسـابی را نیـز نمیحـوان بـا پیـامبر و ّ
ائمـهی
هدی مقایسه کرد .در واقا این بزرگواران دارای حیاا بشری هستند و به روراک و پوشاک و رـواب و سـایر
امور انسانی مبادرا میکنند اما در این عرصهها نیز همانند سایر انسانها عم نمیکننـد .لـذا در روایـاا
وارد شده که معصومین دارای پنج روح هستند که پنجمین آن روحالقدس است و با شـهادا هـر امـام ،در
وجود امام بعدی مستقر میشود؛ بررالف منمنین که دارای چهار روح هستند .البته این روایاا و امثا آن،
موضوع بررسیهای اجتهادی ـ همانند آنچه در علم فقه انجام میشود ـ قرار نگرفتهاند و اشاره به آنهـا بـرای
فتح باب در این زمینه است زیرا در صورا حفقه قاعدهمند نسبت به ایـن احادیـث روشـن رواهـد شـد کـه
اطالق «بشر» بر اه بیت عصمت و طهارا از باب اطالق بشر بر سایر انسانهای غیرمعصوم نیست بلکه
این بزرگواران انسانهایی با رصوصیاا ویژه هستند که هی انسانی از آنها برروردار نشده و ایـن ویژگیهـا
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َ
ّ
و مسنولیت در هدایت عالم به این ذواا مقدس سپرده شده و لذا در بررورد با مسائ و در
مواجهه با اه کفر و اه نفاق و اه ایمان ،هزاران راه در برابر این بزرگواران قرار میگیـرد.
به همین دلی به نظر می رسد این انوار پـاک در انتخـاب راهـی کـه سـرعت بیشـتری بـرای
هدایت عباد به درگاه الهی داشته باشد ،مورد امتحان قرار گرفته و رود را مضطر و نیازمند به
علم ردای متعا میبیند .از اینرو ،هوای نفا در مرحبهی ّ
ائمهی هدی از سـنخ «اضـطرار
ارتیار» است و نه از جنا می و کش نسبت به گناه و عصیان 1.لذا از امیرالمنمنین نقـ
شده که آگاهی ایشان به راههای حیله و نیرنگ در سیاست ،بهتر و بیشتر از معاویه بوده اما نه
حنها حقوا باعث می شد حا به این امور حوجهی نداشته باشند بلکه در بحبوحهی جنگ نیز حنهـا
کـردن سـایر
کسانی را به قت میرساندند که هی ریری در نس آنها نمیدیدند و به زرمی ِ
افرادی که اوالد آنان در آینده جزء منمنین قرار میگرفتند ،اکتفاء میکردند .در واقا امتحـان
ّ
اه بیت عصمت و طهارا در این چارچوب رقم رورده که آن ذواا مقدس به همهی امور
گذشته و حا و آینده علم داشتهاند و از رطراا و فشارها و مصائح سـنگین و بیسـابقهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ِّ
در زیاراحی همانند زیارا جامعهی کبیره مورد حصریح قـرار گرفتـه اسـت« :فبلـغ اللـه ِبکـم آشـرف محـ
ُ
ُ َ َ َ ُ َ ُ
َ
َ َ
َ َُ ُ ُ َ
َ َ
َ
ـائع َو ال َیس ِـبق ُه
الیل َحق ُه
اا المرس ِلین حیث
ال ُمک َّر ِم َین و آعلی َم َن ِاز ِ ال ُمق َّر ِب َین َو آرف َا َد َر َج
الحع و الیفوقـه ف ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِّ َ َ
َ
َ َ
َ
ـالم َو
َس ِابع َو ال َیط َم ُا ِفي ِإد َر ِاک ِه ط ِاما ح َّتی ال َیبقی َملك ُمق َّرب َو الن ِب ٌّي ُمر َسـ َو
الصـدیع و الش ِـهید و الع ِ
ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ
الجاه َو ال َدن ٌّي َو ال َفاض َو ُ
الج َّبار ع ِنید َو الشیطان َم ِریـد َو الرلـع ِف َیمـا
اجر ط ِالح و
المن ِمن َص ِالح َو الف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ُ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ورکم َو ِصدق َمقا ِع ِدکم َو ث َباا
َبی َن ذ ِلك ش ِهید ِإال عرفهم جاللة آم ِرکم و ِعظم رط ِرکم و ِکبر شأ ِنکم و حمام ن
ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ُ
اص َتکم لدی ِه َو قر َب َمن ِزل ِتکم ِمن ُه»
مق ِامکم و شرف محلکم و من ِزل ِتکم ِعنده و کرامتکم علی ِه و ر
ً
 .6بر همین اساس ،عباراحی از قبی « ّ
هم بها» در قضیهی حضرا یوسف و زلیخا ابدا بـه معنـای حمایـ آن
پیامبر بزرگوار به گناه نبوده بلکه مقصود از این حعبیر حسح روایاا ،غضح حضرا یوسف برای ردای
متعا و حصمیم ایشان برای کشتن زلیخا بوده است .یا طبع نقـ  ،ابتالئـاا حضـرا یعقـوب ناشـی از
گناهانی که در بین غیرمعصومین متداو است نبود ،بلکه به این دلی بال بر ایشان ناز شد که علـیرغم
رسیدگی پدرانهی ایشان به فقراء و مساکین ،سائلی در یکی از شحهای جمعه به رانهی آن حضرا پناه
آورد اما اطعام نشد .البته همین موارد راص و نادر نیز نه حنها برای هی یک از چهارده معصوم رخ نـداده
بلکه حمامی مصیبتهایی که انبیای سلف در معرض ابتالء به آن قرار گرفتند ،به نحو کام بـرای پیـامبر
اکرم و امیرالمنمنین علیهماوآلهماالسالم حاد شد.
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ّ
که در راه ردای متعا بر آنان وارد رواهد شد ،آگاه بودهاند و با این حا  ،عاشقانه مقـدراا
الهی را می پذیرفتند و با اطمینان به حکمت الهی و در او رضا ،به استقبا بـال میرفتنـد و
آن را در آغوش میکشیدند و در حمامی این حاالا ّذرهای از ذکر ردا و حوجه بـه رواسـت و
جاسوسی برری
ارادهی ربوبی غفلت نداشتند .همانگونه که نبیاکرم(ص) علیرغم علم به
ِ
همسران رود ،1با آنان زندگی میکردند و با چنین دشمنانی نزدیکحرین روابـط را داشـتند و
ّ
با وجود این فشارهای بیسابقه آنچنان در پیگیری ححقع ارادهی الهـی جـدیت داشـتند کـه
ّ
ردای متعا در آیاا قرآن از آن حضرا رواست حا اینگونه رود را بـه مشـقت و زحمـت
نیفکند 2.همهی اینها در حالی است که انسـانهای عـادی اگـر در احـاقی بنشـینند و سـپا
ربردار شوند که یک حیوان موذی و ّ
سمی در آن احاق وجود دارد ،بیدرنگ و بالفاصله از آن
مح رار میشوند و برای فرار از رطراحی که از آن مطلـا میشـوند ،هی گونـه ّ
حـأملی را
جایز نمیدانند.
 .7تقوم والیت اجتماعیِ فقهاء به «والیت تاریخیِ ائمه معصومین» ،علت جریان
هدایت امت محمد و آلمحمد در دوره غیبت کبری
 .7/4تفاوت «فلسفه نظام والیت» با «من ق ارس ویی» و «نسهبیت مهادی در من هق
مجموعهنگری» در تعری

از انسان بر اسا

ارتقاء قوهی اختیار

بر اساس مباحث فلسفی که رالصهای از آن بیان شد ،انسان باید بر مبنـای «ارتیـار» و
«امتحان» حعریف شود؛ بررالف منطع صوری که در حعریف انسان بر «عق و نطع» حکیـه
ّ
میکند و بررالف منطع غربی که رفتار انسان را واکنشی در برابر جبر محیط حلقی مینماید.
موجود دررواسـتکننده اسـت و رـدای
یعنی انسان دارای شاء و طلح و حقاضا بوده و یک
ِ
متعا او را رلع کرده حا بخواهد و دعا کند و دررواست نماید و اجابـت شـود و ایـن رونـد

 .6اشاره به آیاا ابتدایی سوره ححریم و روایاا ذی آن.
 .9سوره طه ،آیه 9؛ سوره شعراء ،آیه 9؛ سوره فاطر ،آیه .5
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برای ارتیار انسانی ،بهصورا حصاعدی حداوم یابد 1.در واقا هر چه ارحباط انسان با ّ
مشـیت
الهی کثرا پیدا کند و بیشتر دعا نماید ،بیشتر اجابت رواهد شد .هنگامی که ایـن حعریـف
بهمثابه پایهای برای طراحی سبک زندگی اسالمی قرار بگیرد ،برنامهریزیهای کـالن نیـز بـر
محور ارحباط انسان با طبیعت و حـأمین نیازهـای مـادی او متمرکـز نمیشـود بلکـه موضـوع
ً
برنامهریزی و شارص آن ،کثرا ارحباط بـا رـدا و حربیـت انسـانهایی اسـت کـه دائمـا در
دررواست و طلح از ردای متعا شدیدحر شوند .در این صورا ادعاهـایی واهـی از قبیـ
«امکاناا محدود و نیازهای نامحدود» قاب طرح نخواهند بـود زیـرا قـدرا و علـم الهـی
بینهایت و نامحدود است و در برابر هر دررواستی ،اعطاء و عطیهای برای مخلوق رود در
نظر گرفته است.
در واقا معصومین (ع) که به اذن الهی در امر ربوبیت و هدایت عباد حضور دارنـد ،بـه
حربیت عناصری میپردازند که در رال ارحباط با انسانها و طبیعت ،به دنبا کثرا ارحبـاط
با ردای متعا و دعوا دیگران به دستگاه الهی هستند و به همین دلی  ،حمامی ارحباطاا به
ظرفی برای رحمت الهی حبدی میشود و رـدای متعـا نیـز مقـدوراا مختلـف را ححـت
ّ
حسخیر ارادهی چنین انسانهایی قرار میدهد .در این صورا ،امکاناا نه حنها محدود حلقی
نخواهند شد بلکه کش و حمای دارند حا در ردمت منمنین قرار بگیرنـد و در سـطح رـود
(فاعلیت حبعی) به مظهری برای ذکر الهی و ارادهی ربوبی حبدی شوند .به عبارا دیگـر ،در
میان سه عرصهی «رابطهی انسـان بـا رـدا ،رابطـهی انسـان بـا انسـان و رابطـهی انسـان بـا
طبیعت» ،آنچه باید از منظر حاکمیت و برنامهریزی بهعنوان متغیر اصلی در سـبک زنـدگی
اسالمی قرار گیرد« ،ارحباط انسان با ردا» است که «ارحباط انسان با انسان» را شک میدهد
و سپا «ارحباط انسان با طبیعت» را معین میکند؛ نه اینکه همانند سـبک زنـدگی غربـی،
ًُ ّ
 .6لذا به حکم آیهی «کال نمد هوالء و هوالء» حتی طلحها و حقاضـاهای کفـار و منـافقین (در حناسـح بـا
حکمت ردای متعا ) اجابت میشود؛ گرچه آنان عاقبتی جز جهنم و عذاب نداشته باشند.
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«ارحباط انسان با طبیعت» و لوازم آن بر سایر ارحباطاا حاکم شود .این بیان در سـطح یـک
دهی حمامی
حعریف پایه ،میحواند چگونگی جریان «معنویت» در زندگی اجتماعی و جهت ِ

ارحباطاا در راستای حوسعهی ذکر ردای متعا را حوضیح دهد .زیـرا نتیجـهی ایـن نظـام از
ارحباطاا ،ارحقاء قوهی ارتیار و اشتداد ایمان و قرار گرفتن در مقام رالفـت اسـت؛ بـه ایـن
معنا که شاء انسان به واسطهای برای جریان ّ
مشیت الهی در حمـامی ابعـاد و سـطوح حبـدی

شود .البته رالفت ّ
حام ،منحصر به نبیاکرم(ص) و ّ
ائمهی معصومین(ص) است و مراحبی از
آن به حسح درجاا ایمان ،نصیح علما و شـهدا و مـنمنین و ...نیـز میشـود و پـایینحرین
سطح آن ،مربوط به مسلمانانی میشود که برای اعتقاداا رود ،امنیت ایجاد نکردهاند و در
معرض لغزش به سوی کفر و نفاق هستند.
 .7/2جاذبه اراده معصومین(ع) و جریان آن در ارتقای ایمانِ «نواب عهام» ،بههعنهوان
وسیله نجات تمامی مراتب ایمانی مادون

بر این اساس« ،ایمان» به «عم کردن در جاذبهی مافوق» حعریف میشود زیرا مافوق در
اثر ارحباط بیشتر با ردای متعا  ،دارای قدرا بـاالحری در دعـا و دررواسـت اسـت؛ یعنـی
قـدرا بیشـتر را در
همانگونه که در اصناف و مشاغ مختلف ،درجاا پـایینحر حوانـایی و
ِ

درجاا باالحر حا کرده و به آن اقرار میکنند و برای ارحقا ،پیوند رود را بـا آنـان مسـتحکم

مینمایند و اال در کار رود موفع نخواهند شد ،در مقولهی «ایمان» نیز باید همـین مسـیر را
ّ
منشـع شـد یـا
پیمود .بهعنوان مثا  ،ماه در آسمان به دررواسـت نبیاکـرم (ص) دو پـاره و
ابنفهد حل ی هنگامی که از سوی مخالفین مورد هجمه قرار گرفت و از او سوا شد که چـرا
علمای شیعه را از انبیای بنیاسرائی افض میداند ،عصای رود را پرحاب کرد و عصا به اذن
حضرا ولیعصر(عج) به اژدها حبدی شد و گفت« :بررالف حضرا موسی ،چـه هنگـام
اندارتن عصا و چه در هنگام گرفتن آن ،دچار روف نشدم ».در واقا هنگامی که حضـراا
معصومین و نواب عام آنان دارای چنین قدراها و حصرفاحی هستند ،دیگران باید ایمان رود
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را از طریع زیاراا و حوسالا به ایمان آنان گره بزنند .امروز نیز حرس و رعح حمامی کفـار و
منافقین از رفتار و مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری ،نشان میدهد که چـه ایمـانی
برحر است و چـه ارادهی اسـت کـه مسـتحکمحر از فـوالد ،در مقابـ فشـارها و هجمـههای
همهجانبهی دنیاپرستان مقاومت کرده و حـاب آورده اسـت در حالیکـه بسـیاری از مـنمنین
نمی حوانند فشارهایی به مراحح کمتر از این را ححم کننـد .البتـه زنـدگی در ایـن دنیـا بـرای
حمامی انسانها از کودکی حا پیری ،همراه با درد و رنج و مشکالا و سختیهاست و درمـان
بالگردان حکوین و
این دردها راهی ندارد جز آنکه به دردها و ابتالئاا کسانی گره بخورد که
ِ

گناهـان میلیاردهـا نفـر از کفـار و منـافقین بـه
حاریخ هستند و در برابر زهرها و سمومی کـه
ِ

پیکرهی نظام رلقت وارد میکند ،صبر و حلم به رر میدهند .پا در این دنیای پر از درد
و ابتالء ،ایمان انسانها و امتها با حکیه به عق رود و بـدون سـوار شـدن بـر سـفینةالنجاة
حفــظ نخواهــد شــد بلکــه بــا گرهرــوردن و احصــا مصــائح افـراد و جوامــا بــا مصــائح
اباعبداللهالحسین(ع) است که میحوان از این عقبههای رطرناک عبور کرد و ایمانها را بیمه
نمود و در مسیر حوسعهی عبودیت و پرست ردای متعا سرعت گرفـت .بنـابراین مسـائ
ُ
نظام اسالمی از طراحی چشماندازها و برنامههای حوسعه حا مدیریتهای کالن و ررد زمانی
قاب ح است که اشک بر سیدالشهداء و فداکاری در راه آن حضرا ،به مبنایی برای حروری
حولید ثروا و قدرا و اطالع حبدی شود.
 .7/7پرورش مؤمنین و امت محمد و آلمحمد و تبدیل آنان به عناصر و امت تهاریخی؛
تحت جاذبه اراده معصومین(ع)

پا از آنکه روشن شد محوریت در دستگاه ایمان به ّ
ائمهی معصومین و انبیای الهـی و

پرچمداران حوحید باز میگردد ،بایـد حوجـه داشـت کـه سـیر حـدریجی حرکـت مـنمنین بـه
ّ
«حشکی امت دینی» منجر میشود و جامعهای بر مبنای حولی و حبعیت از آن بزرگواران شک
میگیرد .برحرین این امتها به حصریح روایاا ،امـت محمـد و آ محمـد اسـت کـه در راه
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پرست ردای متعا  ،از ارادهی رود رفا ید کرده و باالحرین مصائح را ّ
ححم نموده است.
اولین نتیجهی شک گیری این امت« ،پرورش عناصر حاریخی» است و به همین دلی  ،امـت
محمد و آ محمد با حکیه و حوس به امامان رود و به ّ
حأسی از آنان ،هم مراحح قرب و سلوک

را ّ
طی میکند و هم از سایر امتها دستگیری مینماید و در این راه ،ما و جـان و آبـروی
رود را در طبع ارالص مینهد .لذا همانگونه که ّ
ائمهی هدی به مقـام «والیـت حـاریخی»
نائ آمدند ،علما و شهدا و امت پیرو آن بزرگواران به «عضو حاریخی» حبدی میشـوند و بـا

انی موالی رود ،دیگران را از یک منزلت حاریخی یاری و دسـتگیری
احصا به ارادههای نور ِ
ً
اساسا کسانی ّ
حـاریخی
شأنی ِت «حکومـت بـر ارادههـا» را دارنـد کـه بـه والیـت
مینمایند.
ِ
معصومین متص شوند و ارادهی رود را حابا ذواا مقدسی قـرار دهنـد کـه بـا گسـتردگی و
َ
شمو ارادهی رود ،بر حاریخ حاکم شدهاند .در چنین منزلتی ،علیرغم آنکه عالم رلقت به
حضراا معصومین حعلع داشت و حمامی شرون سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باید در ارتیار
اه بیت قرار میگرفت ،آن بزرگواران همزمان با پافشاری بر حقایع دین و ابالغ آن به عموم،
نکردن مردم حاضر شدند حصاحح رهبری سیاسـی و منزلتهـای فرهنگـی
بهدلی همراهی
ِ
(بدعتگذاری) و مقدوراا اقتصادی (بیتالما و وجوهاا) حوسط ّ
ائمهی نفاق را پپذیرند
بودن نظـام اهـواء و گرفتـار
حا احمام حجت و إمها الهی به آنان محقع شود و درونمتنـاقض ِ

شدن آن به حکالح و حنازع اثباا گردد و بیارزشی دنیا بـرای اولیـای رـدا در مقابـ چشـم

زیبایی این افعا بینظیر حا بدانجا او گیرد که بهشتیان نیز از فهم و درک
همگان قرار گیرد و
ِ
ابعاد آن عاجز شوند .البته نظامهای طغیان در زمانی معین ،با عذاب حکـوینی و بـالء الهـی

دچار شکست نابودی شده و میشوند حا بندگان ردا نجاا یابنـد و حـاریخ مراحـ حکامـ
رود را ّ
طی کند.

  776سبک زندگی

 .7/1راهبری امت محمد و آلمحمد تحت والیت نواب عام امام زمان در شبهای قدر؛
از طریق والیت تاریخیِ حضرت ولیعصر(عج)

بر اساس آنچه گذشت ،حوسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان حداوم در طو حاریخ را
داشته باشد ،از آزمون و رطا حاص نمی شـود و ریشـه در درون جامعـه و امـوری از قبیـ
دموکراسی ندارد بلکه حوسعهی جامعه و احکام آن به امـری بیرونـی بـاز میگـردد؛ یعنـی از
ّ
«هماهنگی با حاریخ» و «حولی به والیت حاریخی» بدست میآید .در نتیجه« ،پرورش عناصر
حاریخی» هدف سارت جامعه اسالمی است زیرا جامعه و احکام آن باید به حاریخ و احکام
آن متقوم شود .همچنانکه والیت مطلقه فقیه بهمثابه والیتی که پرسـت اجتمـاعی را بـرای
حـاریخی حضـرا ولیعصـر(عج)
امت دینی حفظ کرده و ارحقاء میدهد ،باید بـه والیـت
ِ
متقوم گردد که این ّ
حقوم و هماهنگی در شح قدر حاص میشود .یعنـی اگـر در شـح قـدر
ُ ِّ َ
«ک امر» بر ولیاللهاالعظم ناز میشود ،آیا میحوان پذیرفت که رزق نایح عام آن حضرا
نیز در همین شح معین نگردد؟! پا هماهنگی والیت اجتمـاعی بـا والیـت حـاریخی بایـد
ََ
َ
ُ ُ
چگونه و با چه نرمافزاری ححقع یابد؟! آیا آیهی شریفهی «فأل َه َم َها فج َور َهـا َوحق َو َاهـا» 1یـک
انسان عامی و بیسواد را در بر میگیرد اما پرچمدار حوحید در عصر غیبت را شام نمیشود
و حکلیف نایح عام برای راهبری امت دینی و چگونگی آن به او الهام نمیگردد؟! البته روشن
است که این الهام و اعطاء الهی باید در مراح بعدی رود از طریـع عقـ و منطـع و علـم
اصو زبان دار شود و قاب انتقا به سایر فقهاء باشد و به یـک مقولـهی اجتمـاعی در میـان
آقران او حبدی گردد اما ریشهی مطلح آن است که احکام حوسعهی جامعه در هـر سـا و در
هر مقطا ،باید از احکام حاریخی حبعیت کند.
لــذا ظرفیــت جامعــه و فرصــتها و حهدیــدها و منــابا آن نبایــد بــر اســاس نیازهــا و
حوانمندیهای مادی حعریف و محاسبه شود بلکه بزرگترین فرصت در سبک زندگی اسالمی
 .6سوره شما ،آیه .5
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«شح قدر» است که حبیین احکام والیت حاریخی و اجتماعی در آن رخ میدهد .بـه همـین
دلی است که ظرفیت علومی مانند کالم و فلسفه ارحقاء یابد حا اعتقاداا شیعه بـه «زیـارا
جامعهی کبیره» (بهعنوان سند اصلی در اعتقاداا و مبنای حفسیر قرآن) ّ
مقرب شـود و فهـم
دقیع و عمیع از این حقایع نورانی ،شارصههایی را حولید نماید که ابـزاری بـرای سـنج و
ّ
محاسبهی حرکتهای اجتماعی باشند و از این طریع ،معارف حقه را به متن زنـدگی مـردم
وارد کند.

5

بیان کیفیت آغاز زندگی روی کره زمین بر اساس فرهنگ قرآن و
اهلبیت(ع)

 .4ضرورت تفقه پیرامون معارف اهلبیت برای استنباط مبانی سبک زندگی اسالمی

بر اساس مباحث گذشته ،یکی از ضروراهایی که برای طراحی سبک زندگی اسـالمی
در مقاب نخبگان قرار دارد ،این است که همانگونـه کـه بـرای حعیـین حکلیـف مکلفـین بـه
ّ
مباحث دقیع اصولی و فقهی پردارته میشود ،باید به استنباط از روایاا اعتقادی و حفقه در
این معارف نیز ّ
بررسی عقالنیـت کفـار و منـافقین و
همت گماشت و بر مبنای آن ،به نقد و
ِ
مباحث عقلی که حوسط علمای شیعه مطرح شده ،مبادرا نمود .گرچه فـارغ از ایـن نکتـه،
ّ
حکلیف عق غیرمعصوم و حد و مرزهایی که باید حوسط این مخلـوق رعایـت شـود نیـز در
ِ
روایاا معین شده و بهعنوان نمونه حفکر در ذاا ردا و پردارتن به برری اموری که فراحر از
مضامین قرآن هستند ،مورد نهی قرار گرفته و در مقاب  ،به ّ
حأم در آیاا الهـی حوصـیه شـده
ّ
است .لذا آنچه باید منشأ و ریشهی اعتقاداا حقه برای غیرمعصـومین قـرار گیـرد ،معـارف
قرآن کریم به حفسیر ّ
ائمهی معصومین صلواااللهعلیهماجمعین است که به عق اجازه داده
شده پیرامون این اربار ـ که از دستگاه الهی به ما رسیده ـ به حدقیع و ّ
حأم بپردازد و بـه آنهـا

نظام دهد و در همین چارچوب ،با نظامسازی ـ که متناسح با درجاا مختلف ایمانی انجام
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میگیرد ـ به دستگیری از دیگر منمنین و حصحیح و ارحقاء اعتقـاداا آنـان بپـردازد .گرچـه ایـن
حالشهای عقالنی در نهایت ،نمیحواند موجح اشراف غیرمعصوم بر آن حقایع شود .همهی این
امور به عق غیرمعصوم مربوط میشود و اال عق انبیا و اوصیای الهـی دارای حفـاوا مـاهوی بـا
عقالنیت ائمهی هدی بر اساس  79اسم از هفتادوسه اسم الهی ،قدرا
عق غیرمعصوم است و
ِ
فهم از هفت بطن قرآن کریم را دارد و در چنین مقیاسی به حصرف در عالم میپردازد.

1

 .4/4ضرورت توجه به «فقهاإلستنباط» در کنار دیگر ابواب فقهی برای بهینه دستگاه عقالنیت

ً
البته در فهم از دین ابتدائا نمیحوان از گزارههای دینی آغاز کرد زیرا چنین روندی مـالزم

با دور است بلکه استنباط از رطاباا ناگزیز با حکیه به اصو عرفی و عقلی و عقالیی آغـاز
میشود .پا باید با این ابزار ،وارد فقه شد و به فهم بیاناا شارع پردارت و در نهایت ،یک
باب فقهی برای فهم گزارههای دینی دربارهی عق حأسیا کرد و احکام استخرا شده از این
گزارهها را بر رفتار عق حاکم نمود .البته جریان ّ
حعبد در سـطح منطـع و اصـو در گذشـته
ضرورحی نداشته اما امروزه و بهدلی حساسیت امر مدیریت نظام ،باید به ایـن مسـأله حوجـه
کرد .این امر به معنای حب دی علوم عقالنی به علوم نقلی نیست بلکه به این معناست که عق
بهعنوان یکی از مخلوقاا ردای متعا و همانند آنها ،دارای مناسکی شرعی برای حرکت و
رشد است و باید از این مناسک حبعیت کند یعنی با حفظ حدود شـرعی میحوانـد بـه حولیـد
منطع و فلسفه بپردازد و در پایان ،با حکیه بر گزارههای وحیانی در این موضوع ،دستاورد رود
را بهینه نماید .این در حالی است که در مبنای موجود حوزه ،اوامر شرعی که به امور عقلـی
مربوط میشوند ،بهمثابه ارشاد به حکم عق به حساب میآیند.
َ َ َّ
َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ
آصف ِمن َها حرف َو ِاحد ف َتکل َم
 .6امام باقر (ع)ِ « :إن ِاسم الل ِه اْلعظم علی ثالثةوسب ِعین حرفا و ِإنما کان ِعند
َ ُ َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ض َما َبی َن ُه َو َبی َن َس ِر ِیر ِبل ِقیا حتی حناو الس ِریر ِبی ِد ِه ثم عاد ِا اْلرض کما کانت آسـرع
ر
اْل
به فخسف ب
َ َ َّ َ َ َ
َ َ
ِِ َ َِ َ ِ َ َ ِ ُ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ًَ َ
َ
َ
ِمن طرف ِة عین و نحن ِعندنا ِمن ا ِالس ِم اْلعظ ِم ِاثن ِانوسبعون حرفا و حرف و ِاحد ِعند الل ِه حعالی ِاستأثر ِب ِـه
َ
َ َ َ َ ُ َّ َّ َ
َ َ
َ
ِفي ِعل ِم الغی ِح ِعند ُه َو الحو َو الق َّو َة ِإال ِبالل ِه ال َع ِل ِّي ال َع ِظ ِیم» اصو کافی ،جلد ،6کتاب الحجة.
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 .2کیفیت شکلگیری زندگی بر اسا

«س و و مراحل و مقهاطعِ» خلقهت در

فرهنگ انبیا

البته آغاز بحث پیرامون سبک زندگی اسالمی از این منظر ،با هدف طـرح یـک سلسـله
اعتقاداا نظری و ذهنی انجام نمیشود بلکه جامعه ،حاکمیت ،حاریخ و حمدن در این دنیا و
حیاا و رلود در بهشت و ...بر محور این حقایع معنادار میشـود .در همـین راسـتا ،بایـد
مخلوق ردای متعا  ،نور نبیاکرم (ص) است و لذا
حوجه داشت که بر حسح روایاا اولین
ِ
َ
این نور ،موضوع زندگی در این عالم و عوالم دیگر است .طبع نق  ،ردای متعا نور پیامبر
اسالم و اه بیت پاک ایشان را هزاران سا در حقبههای حسبیح و ححمیـد و حهلیـ و حکبیـر
پرورش داده؛ قب از آن که عرش و آسمان و زمین و ...رلع شوند.
پا از این مرحله و با گذشت سـالیان طـوالنی ،ارادهی رـدای متعـا بـه رلـع سـایر
ّ
موجــوداا حعلــع میگیــرد :بــه نــور نبیاکــرم(ص) عــرش آفریــده میشــود و بــه نــور
امیرالمنمنین(ع) مالئکه رلع میشوند و به نور حضرا صدیقهی کبری (س) هفت آسمان
و هفت زمین رلع میشوند و بـه نـور امـام حسـن مجتبـی(ع) آفـرین رورشـید و مـاه و
کهکشانها رقم میرورد و به نور اباعبداللهالحسین (ع) بهشت رلـع میشـود 1.ایـن یـک
محور از رلقت است و محور دیگر آن ،این است که ردای متعا بر حسح روایاا ،انبیا را
از اضافهی نور اه بیت رلع فرموده و علما را از اضافهی نور انبیا ،شهدا را از اضافهی نـور
2
علما و ّ
محبین را از اضافهی نور شهدا آفریده است.
َ
رلقت همهی انسانها ححقع مییابد و حضـرا حـع
پا از آن در عالم ّذر ،مرحبهای از
ِ
جلتعظمته از حمامی انسانها بر الوهیت رود اقـرار میگیـرد و همگـان بـه ایـن حقیقـت
اعتراف میکنند .سپا به همهی آنها دستور داده میشود حا از آحشـی فـروزان عبـور کننـد و

 .6بحار االنوار ،639/84 ،ح .693
 .2بحار االنوار  ،جلد  ،98ص.94
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اولین کسی که بـه ایـن دسـتور عمـ میکنـد ،نبیاکـرم و رانـدان مطهـر ایشـان و ّ
ائمـهی
معصومین هستند و بعد از این بزرگواران ،انبیا و علما و شـهدا و ّ
محبـین هسـتند کـه از ایـن
فرمان حبعیت میکنند .اما سایر انسانها وارد این آح نمیشوند؛ از اشقیاالشقیا و کفار حـا
منافقین و ّ
عوام هـوادار آنهـا و بـه ایـن صـورا ،اصـحابالیمین و اصحابالشـما معـین
میشوند .البته راستگاه این حقایع در فلسفه و علوم عقلی نیست بلکه ارباری است کـه از
سوی دستگاه الهی به ما رسیده است.

1

 .7کیفیت خلقت حضرت آدم و آغاز زندگی در بهشت و مقدمات شهکلگیهری
زندگی در زمین

بعد از این مراح  ،نوبت به رلقت حضرا آدم (ع) میرسد و به فرشتگان امر میشـود
که بر ایشان سجده کنند حا همهی مخلوقاا به نور نبیاکرم(ص) معرفـت پیـدا کننـد 2.امـا
برحری ایشان را
ابلیا مهلت رواست و صد سا در بدن حضرا آدم رفتوآمد کرد حا علت ِ
بر رود درک کند و به دستور سجده بر حضرا آدم عم نماید .اما حکیهی ابلـیا بـه عقـ

رود و قیاس بین رلقت رود از آح و رلقت حضرا آدم از ِگ  ،مانا از این شد که بتواند
نور نبیاکرم را در پیکر حضرا آدم مشاهده کند 3و لذا پا از صد سا  ،از سجده سرباز زد
و از درگاه ردای متعا رانده شد .با دمیدهشدن روح در بدن حضرا آدم و رلقت حضرا
حوا ،این دو بزرگوار با حشریفاا راصی وارد بهشت او در آسـمان او شـدند و مالئکـه و
حمامی نعماا بهشتی ححت حسخیر آنان قرار گرفت و حا پادشاهی ِبهشت بر سـر حضـرا
آدم گذاشته شد .بنابراین پا از بیان شیوهی حیاا نبیاکرم در عوالم گذشـته ،اولـین سـبک
زندگی با حیاا در بهشت او  ،برای حضرا آدم و حضرا حوا رقم رورد و انواع التـذاذ و
کافی ،جلد  ،9صفحه .7

 .6اصو
 .9حفسیر امام حسن عسگری(ع) ،صفحه  ،963ح.629
 .9اصو کافی ،جلد  ،6صفحه  ،47ح.92
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ابتها و سرور از نعمتهای الهی برای آنان حاص شد.
در این میان ،ردای متعا حناو از یکـی از دررتهـای بهشـتی را ممنـوع کـرده بـود و
روشن است که این دستور الهی از روی بخ  ،منا ریر ،ححقیر ،فشـار بـر مخلـوق و سـایر
اوصاف رذیله ای که در شأن ساحت قدس ربوبی نیست و از هوای نفا انسان برمیریـرد،
نبود .بلکه این فرمان برای حوجه دادن به این نکتـه صـادر گردیـد کـه حیـاا حضـرا آدم و
ّ
سجدهی فرشتگان بر ایشان و حظ و لذا و بهجت او ،از نور نبیاکرم(ص) نشأا میگیـرد
و از آنجا که این دررت ،دررت علم نبوی است 1،ظرفیت حضرا آدم در مرحبهای نیسـت
که ححم نزدیکشدن به آن را داشـته باشـد .همانگونـه کـه در شـح معـرا و بـا عبـور از
آسمانهای هفتگانه و عرش و در هنگام رسیدن پیـامبر اکـرم بـه سـدرةالمنتهی ،حضـرا
جبرئی از حضرا رسو رواست حا ادامهی راه را به حنهایی ّ
طی کند زیرا میدانسـت کـه در
صورا عبور از این نقطه ،از بین رواهد رفت و نابود رواهد شـد .در واقـا نظـام رلقـت و
دستگاه آفرین  ،دارای سلسله مراحح و طبقاا نور است و بر اساس حکمت و عـد الهـی
ّ
شک گرفته؛ بررالف طبقاحی که کفار در نظاماا اجتماعی رود ،بـه طراحـی آن مبـادرا
کردهاند.

2

ابلیا با استفاده از حیلههای راصی که جزئیاا آن در روایاا نق شـده ،وارد بهشـت
او شد و سعی ک رد حضرا آدم را وسوسه کند و فریح دهد و به دروغ ادعا کرد که نهـی از
نزدیکی به این دررت ،برای آن بوده که از رلود حضرا آدم یا ارحقاء رحبهی ایشان جلوگیری
شود .اما حضرا آدم با معرفت به رـدای متعـا و نعمـاا او و علـم بـه دشـمنی ابلـیا،
 .6حفسیر امام حسن عسگری(ع) ،صفحه  ،996ح  629و .624
 .9در ادامه ی مباحث ،به حوضیح بیشتر پیرامون سلسله مراحح و طبقـاا و ضـرورا و کیفیـت آن پردارتـه
رواهد شد .بهدلی همین مطلح بود که ردای متعا فرشتگان را پا از سوا از علت رلقت حضـرا
آدم حوبیخ کرد و آنان را به عدم علم ّمتصف نمود .ابلیا نیز بهدلی حنندادن به همین سلسله مراحح بـود
که در برابر امر ردای متعا عصیان کرد و به مقابله با دستگاه الهی پردارت.
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بررورد حندی با او کرد و شیطان را از رود راند .سپا ابلـیا بـه وسوسـهی حضـرا حـوا
پردارت و ایشان در برابر مکر شیطان حسلیم شد و از دررت ممنوعه حناو کرد و حغییری در
وضعیت رود یا بهشت مشاهده نکرد .البته ردای متعا  ،فرشتگانی را مأمور کرده بود حا اگر
کسانی به این دررت نردیک شوند ،با حیرهای رود آنان را هدف قرار دهند اما هنگـامی کـه
حضرا حوا به دررت نزدیک شد ،ردای متعا دسـتور داد حـا فرشـتگان از حیرانـدازی بـه
کمتر حضرا حوا از عقالنیـت نسـبت بـه
سوی ایشان رودداری نمایند و با حوجه به بهرهی ِ

حضرا آدم ،به ایشان رحم کنند .در نتیجـه ،حضـرا حـوا بـه حضـرا آدم ربـر داد کـه

علی رغم نزدیکی به دررت و حناو از آن ،هی احفاق راصی رخ نداده است .لـذا حضـرا
َ
آدم بهدلی قسم ابلیا و سالمت حضرا حوا و حیراندازی نکردن فرشتگان به ایشان ،یعنـی
به حجربهی عینی حکیه کرده و فرمان ردا را از یاد میبرد و از میوهی دررـت ممنوعـه حنـاو
میکند 1.از این رو حمامی نعماا بهشتی از حسخیر حضرا آدم و حضرا حوا رار شده و
زشتیهای آنان آشکار میشود و حتی زمانی که به برگ دررتان پناه میبرند حـا بـدن رـود را
بپوشانند ،برگها از آنان حبعیـت نمیکننـد .ایـن در حـالی بـود کـه حضـرا آدم بـا آداب و
حشریفاا راص الهی وارد بهشت شده بود و بهعنوان سلطان بهشت حا گذاری کرده بود.
 .7/4اشاره به کیفیت آغاز زندگی حضرت آدم(ع) در زمهین بعهد از هبهوط ایشهان از
آسمان اول

اما این حخلف باعث میشود که حضرا آدم و حضرا حوا و ابلیا و مار و طـاووس ـ
که به ابزاری برای ورود شیطان به بهشت و سـخنگفتن او بـا حضـرا آدم و حضـرا حـوا
حبدی شده بودند ـ همگی از بهشت رانده شوند و هبوط واقا گردد و سبک زندگی در بهشتی

 .6برگرفته از حفسیر امام حسن عسگری(ع) ،صفحه  ،996ح  629و .624
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که پر از بهجت و لذا و نعمت بود ،از دست برود 1.البته رداوند متعا پـا از ذکـر ایـن
ماجرا در قرآن کریم ،به حمامی بشریت هشدار میدهد که مراقح فریح و وسوسـهی ابلـیا
ُ َّ ُ َ َ
َ ُ
َ
باشند« :یا َبني َآد َم ال َیف ِت َن َّنک ُم الشیطان کما آر َر َ آ َب َو یکم ِم َن الج َّن ِة» 2زیرا این واقعیت زندگی
همهی انسان هاست و باید با حوجه به این واقعیت ،از رواب غفلت بیدار شد و سبک زندگی
رود را بر اساس آن بنیان نهاد .همزمان با هبوط حضرا آدم و حضرا حوا به زمین ،اولـین
فرشتهای که به حوحید و نبوا و امامت اقرار کرده بود و ردای متعا اقرار حمام انسـانها بـه
این حقایع را در وجود او به ودیعه گذاشته بود ،به سنگی حبدی شـد و «حجـراالبیض» نـام
گرفت و با آن دو بزرگوار به زمین آمد حا با استالم آن ،نیازهای حضـرا آدم و حضـرا حـوا
برای زندگی در کرهی راکی حأمین شود 3.البته پا از مـدحی گناهـان فرزنـدان حضـرا آدم
باعث میشود حا نور این قطعه که به سوی آسـمانها حشعشـا داشـته بـه حـاریکی بگرایـد و
حجراالبیض به حجراالسود حبدی گردد و بسیاری از آثار آن از بین برود.
 .7/2آداب استغفار و تشریع طواف ،بهعنوان اولین مناسهک زنهدگی حضهرت آدم در
زمین

البته بر رالف استکبار و ّ
حکبر ابلیا ،حضرا آدم به حا اسـتغفار و پشـیمانی و گریـه
میافتد و دوری از بهشت و نعماا آن و ّ
حنز از آسمان او بـه زمـین ،ایشـان را بـه شـدا
ححت فشار قرار میدهد .لذا اولین سبک زندگی که در ابتدای حیـاا بـر کـرهی زمـین رقـم
 .6ممکن است این سوا متداو مطرح شود که «این گناه حوسط حضرا آدم انجام شـده؛ پـا چـرا سـایر
انسانها باید از زندگی بهشتی دور شده و ّ
متحم آثـار سـوء رفتـار دیگـران شـوند» امـا همانگونـه کـه
گذشت ،باید حوجه داشت که قب از رلقت حضرا آدم ،حمامی انسانها مرحبهای از رلقـت را در عـالم
َ
ّذر درک کرده و فاعلیتی در آن عالم داشتهاند که شاکلهی زندگی آنها در این دنیا را رقـم زده اسـت و لـذا
وضعیت حیاا آنان ،حابا رفتار رود آنان است.
 .9سوره اعراف ،آیه .97
 .9اصو کافی ،جلد  ،۱ص۰۸۲و.۰۸۶

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی715 

میرورد ،گزارههایی نیست که کفار در فلسفههای حاریخ مـادی ذکـر میکننـد بلکـه سـبک
زندگی در این دنیا با حوبهی حضرا آدم از طریع طواف آغاز میشود .یعنی حضرا جبرئی
ناز شده و حدود بیتاللهالحرام را برای حضرا آدم مشخص میکنـد و بـا آمـوزش آداب
طواف ،راه قبو حوبه و استغفار ایشان حوسط ردای متعا را طواف حو ایـن رانـه معرفـی
می نماید .پا اولین منسک و حکم برای پرست رـدای متعـا و زنـدگی عبـادی بـر روی
کره ی زمین ،طواف است که طبع فرمان رـدای متعـا بایـد از حجـراالبیض آغـاز شـود و
حجراالبیض نیز حاوی عهدی است که حمامی انسانها بـرای حسلیمشـدن در برابـر والیـت
ّ
نبوی و علوی پذیرفتهاند .لذا حقیقت طواف ،حشریفاا الهی برای بیعت مجدد است؛ بیعتی
دررت علم نبوی شکسته شده بود و دوباره بایـد حجدیـد گـردد .یعنـی
که با نزدیکشدن به
ِ

همانگونه که در مقاب حقاضای ابلیا از ردا برای پـذیرش حوبـهی او ـ کـه یکـی در زمـان
حضرا موسی و دیگری در زمان نبوا پیامبر اکرم واقا شد ـ ردای متعا به او دسـتور داد
حا به مزار حضرا آدم برود و بر راک قبر ایشان سجده کند؛ 1برای پذیرش حوبهی حضـرا
آدم نیز الزم بود حا همان گناهی که رخ داده بود ،جبران گردد و از طریع حجدید بیعت ،عـدم
حوجه به مراحح رلقت و غفلت از مقام برحر نبیاکرم(ص) و امیرالمنمنین(ع) حدارک شـود.

2

پا از انجام طواف و عم به سایر آداب حوبه ،حضرا جبرئی بر حضرا آدم ناز شـده و
مبارک پیامبر و اه بیت را به ایشان یادآوری میکند و ربر میدهد که بـرای پـذیرش
اسامی
ِ
حوبه ،حضرا آدم باید ردای متعا را به اسامی پنجحن آ عبا قسم دهد و دررواسـت عفـو
کند .در اینجاست که حضرا آدم این اسامی مبارک را به یاد میآورد و به این حقیقت ّ
متنبـه

می شود که روردن از دررت ممنوعه باعث شده حا این اسامی را فراموش کند و بـا قسـم بـه
 .1الدر المنثور ،جلد ،6صفحه .86
ً
 .9البته ظاهرا حشریفاا مربوط به حوبه ی حضرا آدم منحصر به طواف نبوده و طبع برری اربار ،این حوبـه
و آداب آن حا چندین سا به طو انجامیده و لذا یکی از مقاماا مسجد کوفه نیز مقامی است که حوبهی
حضرا آدم در آن انجام شده است.
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این نامهای نورانی ،حوبهی ایشان پذیرفته میشود.
 .7/7برگ یدهشدن حضرت آدم به مقام نبوت برای هدایت زندگی مردم در زمین

نتیجه ی پذیرش هدایت الهی در انجام این حوبه ،آن اسـت کـه حضـرا آدم (ع) اولـین
مخلوقی است که در دار دنیا به مقام نبوا برگزیده شده و مورد انتخاب و اصطفاء الهی قرار
میگیرد و طبع برری روایاا ،بیستوپنج اسم از اسماء اعظم الهی به ایشان عطا میشود و
چند صحیفه ،از صحف آسمانی در زمان این پیامبر الهی ناز میگردد و برری از مناسـک
حشریا میشود .بهعنوان نمونه در روایاا وارد شده که علت حشـریا  92روز روزه در سـا ،
این مسأله بوده که ررو بقایـای میـوهی ممنوعـه از بـدن حضـرا آدم 92 ،روز بـه طـو
1
حابی شـدید حضـرا آدم بـهدلی دوری از حیـاا بهشـتی،
بی
با
همچنین
انجامیده است.
ِ
ّ
رداوند متعا برای حسلی ایشان ریمهای از چادرهای بهشتی را به زمین ناز میکند که این
ّ
2
ریمه ،شام حد حرم شرعی در مکه (عرفاا ،حدیبیه ،جعرانه ،حنعیم) میشود.

 .7/1اشاره به کیفیت خلقت حضرت آدم و چگونگی تکثیر نسل ایشان بر روی کره زمین

نکتهی دیگر این که انتقا نس حضرا آدم از طریع ازدوا بـرادران و رـواهران انجـام
نشده و این ادعا حوسط ّ
ائمهی معصومین نفـی شـده اسـت بلکـه فرزنـدان حضـرا آدم بـا
حوریان بهشتی ازدوا کردهاند و به این صورا ،باعـث حـداوم نسـ آن حضـرا شـدهاند.
حسح نق  ،زبان حضرا آدم در بهشت او عربی بوده و پا از هبـوط ،بـه زبـان سـریانی
حغییر یافته است .همچنین طبع روایاا ،فلسفهی درد زایمان برای زنان به نقشی باز میگردد
که حضرا حوا در حناو از دررت ممنوعه داشته است .برری روایـاا نشـان میدهـد کـه
ّ
سوا مالئکه از ردای متعا پیرامون علت رلقت آدم ،حجاوز از حد محسوب شـده و لـذا
 .6وسائ الشیعه  ،جلد  ،62صفحه 946؛ بحار االنوار ،جلد  ،31صفحه .913
 .9عل الشرایا شیخ صدوق .فصلنامه میقاا حج ،دوره  ،64شماره  ،88مقاله دوم ،صفحه .48
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همانگونه که به حضرا آدم دستور داده شد حا با طواف حو کعبه ،استغفار نماید؛ فرشتگان
نیز مأمور شدند حا بر بیتالمعمور ـ که در کنار عرش و به محاذاا بیتاللهالحرام قرار دارد ـ
طواف کنند حا عفو الهی شام حا آنان شود .از سوی دیگر ابلیا علیرغم عصیان در برابر
ردای متعا  ،از ساحت ربوبی حقاضا کرد حا روز قیامت زنده باشد و با فریح ّ
جـن و انـا،
آنها را از پرست ردای متعا منحرف کند .ردای متعا نیز به پاس عباداا هزارانسـالهی
او در آسمان ،عمری معاد با آن به او عطا کرد و دعای را مستجاب نمود.

1

 .7/5اشارهای به مبدأ شکلگیری هوای نفس در زندگی دنیا بر مبنای فرهنگ انبیا

نکته دیگر اینکه بر حسح روایاا ،ردای متعا در هنگام رلقت انسانهاِ ،گ منمنین
ّ
را با ِگ کفار حرکیح کرد و این مسأله ،مبدآ شک گیری هوای نفا برای مـنمنین در زنـدگی

دنیا می شود؛ یعنی می به گناه در میان منمنین و همچنین ،می کفار و منافقین بـه ریـراا،
ناشی از این حرکیح است .البته این روایاا باید در کنار آیاا و احادیثی قرار گیرد که کیفیت
رلقت آسمان ،زمین ،راک ،آح  ،هوا و ...را بیان میکند یا حیاا همـهی موجـوداا را از
آب میداند ،قرار گیرد و مجموعهی آنها به موضوعی برای اجتهاد و استنباط حبدی شـود .در
این صورا میحوان با حکیه به حاص این استنباطها ،به شبهاحی که از شیطنت عقـ نشـأا
میگیرد و اشکاالحی را دربارهی رلقت و ربوبیت و هدایت الهی مطرح میکند ،پاسخ داد.

 .6حفسیر قمی ،جلد  ،6صفحه .89

6

تبیین «فلسفه تاریخ انبیا» بهعنوان مبنایی برای تحلیل هماهنگ از
«گذشته ،حال ،آینده» و تعیین تکلیف امت محمد و آلمحمد قبل
از ظهور حضرت ولیعصر(ع)

 .4تعری

«والیت تاریخی» بهعنوان خاستگاه سبک زندگی اسالمی :شکلگیری

تکامل معنوی در جامعه از برخورد بین سه نظام «کفر ،ایمان ،نفاق»

ّ
متعبد به دستگاه الهی ،نوبت به بیان «فلسـفهی
پا از حبیین نظام رلقت بر اساس عق

حاریخ» میرسد و در این رابطه بیان شد که جامعه دینـی بـهعنوان راسـتگاه سـبک زنـدگی
اسالمی ،ریشه در «والیت حاریخی» دارد و این والیت به ّ
ائمـهی معصـومین صـلواا اللـه
مـدیریت حـوازن بـین سـه نظـام
علیهم اجمعین سپرده شده است .والیت حاریخی به معنای
ِ

«کفر ،نفاق و ایمان» است و حبیین آن ،به بحث از «فلسفهی إمداد»« ،فلسفهی مصـیبت» و
«فلسفهی حکام » وابستگی دارد؛ زیرا منتجهی بررورد ایـن سـه نظـام چیـزی جـز حکامـ
معنویت در دستگاه دینی نیست .ولی از آنجا که غیرمعصومین دارای منصح والیت حاریخی
ّ
نیستند ،نمیحوانند ادراک روشنی از احکام حاریخی داشته باشند بلکه حظ و بهرهی آنـان بـه
والیت اجتماعی و آثار آن منحصر میشـود .البتـه فقهـا و نـواب عـام حضـرا ولیعصـر،
ّ
عضوی حبعی در حاریخ هستند؛ یعنی باید بتوانند با ّ
ولی حاریخی ارحباط برقرار کنند و با حفقـه
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رود ،رضایت ّ
ولی را در هر مقطا حشخیص داده و آن را محقع نمایند .همانگونه کـه امـت
محمد و آ محمد نیز در میـان سـایر امـم ،یـک امـت حـاریخی و عضـوی حبعـی از حـاریخ
محسوب می شود .از سوی دیگر ،بخشی از حاریخ که ححقع یافته و در قـرآن کـریم بـهعنوان
عبرا به آن اشاره شده ،میحواند موضوع فکر و بررسی قرار گیرد و لذا بحث کوحـاهی بـرای
مرور والیت حاریخی ّ
ائمهی معصومین(ع) مطرح میشود حا وظایف امروزین جامعهی شیعه
ِ
و جایگاه و شرایط فعلی آن در حاریخ روشن گردد و از این طریع ،زمینهای برای پردارتن بـه
طراحی سبک زندگی اسالمی و حروری حولید قدرا و ثروا و اطالع الهی فراهم آید.
ِ
 .2ناتوانی مبنای فلسفی ،عرفانی و فقهیِ موجود در حهوزهههای علمیهه بهرای
ترسیم فلسفه تاریخ انبیا

البته بحث از والیت حاریخی و نگاه برنامهمحور به سـه دسـتگاه کفـر و نفـاق و ایمـان،
مبتنی بر دو سلح است .یعنی نگاه جبری ّ
(اعم از فلسفی و عرفانی) به حاریخ مـردود اسـت
زیرا موجباا حسلیمشدن در برابر نظام کفر و نفاق را فراهم مـیآورد؛ همچنانکـه نگـاه فقـه
قـدرا
موجود به این مقوله دچار نقص و کمبود است چون حنها به آحـاد مکلفـین و علـم و
ِ
فردی حوجه میکند و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم را به افراد منحصر مینماید و وظیفهی
علماء را چیزی بی از ارشاد و حبلیغ نمیداند .اما در مبنای مختار ،حـاریخ از یـک رویکـرد
برنامهای و در چارچوب حوازن بین سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان بررسی میشود و سعادا
امام هر جامعه در حیطهی ارتیاراا
و شقاوا را برای امتها و جواما حعریف میکند و لذا ِ

اجتماعی رود باید پاسخگوی ردای متعا باشد.
ِ

 .7نگاه مبنایی به سه نظام «کفر ،نفاق ،ایمان» و رفتار آنها در تاریخ زندگی دنیا

عالوه بر این ،هر سه نظام در برابر یکـدیگر بـر اسـاس «مـدیریت حادثهسـازی» عمـ
میکنند؛ یعنی انسانها و جواما را به حالت انقطاع میرسانند و ارادههـا را مجـذوب رفتـار
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رود می کنند و اقیانوسی از نور و حقوی در برابر طوفانی از شهواا و بدعت در کفـر و نفـاق
قرار میگیرد .رئوس برنامهی دستگاه کفر و هندسهی آن برای حخلیهی شـهواا از ایـن قـرار
است :حکومـت مـوروثی در موضـوع قـدرا و ریاسـت؛ لهـو و لعـح در امـور جنسـی و
حشریفاا مختلف در روراک و پوشاک و مسـکن و...؛ مـدیریت منـابا طبیعـی بـر اسـاس
حکاثر؛ مدیریت نیروی انسانی بر مبنای حجاوز؛ حوجیه و مجادلـه در امـور فرهنگـی؛ حـذف
فیزیکی مخالفین به نام حأمین امنیت؛ استعمار امتها با نقاب آسای و زنـدگی رـوب کـه
همگی این رفتارها یک حفرعن همهجانبه را در پی میآورد.
ً
اما دستگاه نفاق بر رالف دستگاه کفر که علنا بر ریاست مادی حأکید میکند ،حکومت
رود را به دستگاه الهی منتسح میکند و برای حخلیهی شهواا رود به دنبا ریاست ّ
قدسیه
است .حفظ ظواهر شرعی در امور جنسی؛ الزام عموم به حال و حـرام در زنـدگی و رفتـار
غیرمشروع رؤسا در رفا؛ حکاثر و حجاوز در منابا طبیعی و نیروی انسانی؛ بدعت و ححریف
و حأوی کتح آسمانی و حرجمهی آنها بـه ادبیـاا کفـر در امـور فرهنگـی؛ حـذف فیزیکـی
مخالفین به بهانهی جلوگیری از حفرقهی امت اسـالمی؛ عـز دیـن از عرصـهی مـدیریت و
ُ
واگذاری ارتیاراا به امرا؛ دعوا همگان به سجده در برابر علمای اه بدعت و انحراف و
حعطیلی عق در برابر آنها و قرار دادن رود در منزلت ردای متعا نیز از رئـوس برنامـههای
دستگاه نفاق و ّ
ائمهی آن است.
در مقاب  ،هندسهی دستگاه ایمان برای دسـتیابی بـه حکامـ از محورهـای ذیـ نشـأا
میگیرد :منزلت امامت برای هدایت بندگان؛ زهـد و حـداق معیشـت در نیازهـای مـادی؛
حوزیا منابا به نفا عموم؛ مدیریت بر نیروی انسـانی و واگـذاری ارتیـاراا بـرای ارحقـا در
درجاا ایمانی؛ مهلتدادن به ّ
ائمهی کفر و نفاق؛ درگیری با کفر حربی و نفاق حربی است
که مجموعهی این محورها دعوا به سجده بر ردای متعا را شک میدهد .پا نظـام او
مبتنی بر شهوا کفرآمیز و نظام دوم مبتنی بر شهوا در نقاب دیـن اسـت و نظـام سـوم بـر

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی754 

مبنای جریان حقوی شک گرفته است.
 .1تبیین سه مرحله در فلسفه تاریخ انبیا4 :ه از هبوط حضهرت آدم تها بعثهت
نبیاکرم 2ه از بعثت تا ظهور حضهرت ولهیعصهر(عج) 7هه از ظههور حضهرت
ولیعصر(عج) تا برپایی قیامت

ً
برای حبیین مراح حاریخ بر اساس فلسفه حاریخ انبیا ،ابتدائا باید حوجه داشت که زنـدگی

به سه بخ حقسیم میشود که مقطا او آن ،قب از رلع عرش و مالئکه و هفت آسـمان و
هفت زمین و بهشت او و حضرا آدم است و به نبیاکرم(ص) و انوار ّ
مطهر معصومین(ع)
مربوط می شود و هی مخلوق دیگری در این مقطا وجود نداشته است .مقطا سوم زنـدگی
َ
نیز به عالم قیامت و رلود مربوط میشود اما مقطا دوم از زندگی ،مربوط به این دنیاست که
از هبوط حضرا آدم آغاز شده حا برپایی قیامت ادامه دارد .این مقطـا ،دارای سـه سرفصـ
اصلی است :از هبوط حضرا آدم حا بعثت نبیاکرم(ص) ،سرفصـ او حـاریخ را حشـکی
میدهد و از بعثت نبیاکرم حا ظهور حضرا ولیعصـر(عج) ،سرفصـ دوم حـاریخ را رقـم
َ
میزند و از ظهور آن حضرا و ححقع عالم رجعت حـا روز قیامـت ،سرفصـ سـوم حـاریخ
ّ
رواهد بود .آغاز همهی این سـه سرفصـ حـاریخی در مکـه و از جـوار رانـهی رـدا واقـا
میشود؛ یعنی هبوط حضرا آدم به زمـین و دعـوا پیـامبر اکـرم(ص) بـه حوحیـد و نـدای
حضرا ولیعصر(عج) برای معرفی رود به جهانیان در این مکان مقدس رخ میدهد .لـذا
َ َّ
َ َ
َ
باید در ادامهی مباحث به جایگاه بیتاللهالحرام ( َج َعـ الل ُـه الکع َبـة ال َبیـت ال َح َـر َام ِق َی ًامـا
َّ
اس )1در سبک زندگی اسالمی اشاره شود.
ِللن ِ
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 .1/4حسیبودنِ «امتحانات ،بتپرستیها ،آیات و حجتهای الهی» ،سه رکن اساسهی
در سرفصل اول تاریخ و غلبه حاکمیت کفر در این مرحله

اما رصوصیت سرفص او حاریخ این است کـه امتحانـاا الهـی و حجتهـای الهـی
«حسی» است؛ همچنانکه کفر و شهواا آن نیز «حسی» اسـت .یعنـی اهـ کفـر در ایـن
دوره ،به بتپرستی حسی و پرست چوب ،سنگ ،ماه ،رورشید ،ستارگان و ...مشغو اند و
قدرا رود را در قالح پدیدههای حسی همچـون سـارتن کـاخ بـا حراشـیدن کوههـا نشـان
ّ
مندی مشرکین مکه از قدرا اقوام قبلـی
میدهند .از
اینرو ،حعبیر ردای متعا در عدم بهره ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ ّ ُ
َّ َّ َّ ُ
ض َما لم ن َم ِکن لکم )1میحواند به قدرا باالی جسمی و حسی و عمرهای
(مکناهم ِفي اْلر ِ
طوالنی انسانها در دوره ی او حاریخ و جایگزینی آن با قدرا عقلی و فکری در دورهی دوم
حاریخ اشاره داشته باشد که با قدرا جسمی کمتر و عمرهای کوحاهحر و شهواهای عمیـعحر
همراه میشود .لذا معجزاا انبیا ـ که رار از قدرا بشـر و حکومتهـا و حمدنهاسـت و
قدرا قاهرهی الهی را در برابر اه طغبان به نمای میگذارد ـ نیز از امور محسوس است:
از عصای حضرا موسی که آب دریا را میشکافد حا ناقهی صـالح کـه از میـان کـوه زاییـده
میشود؛ از زندهکردن ُمردگان و دمیدن در ِگ و حبدی آن به پرنده حا نزو مائدهی بهشـتی از
آسمان به دررواست حواریون و دعای حضرا عیسی .البته دعاها و حقاضای کفـار در ایـن
دوره ،شکلی کودکانه دارد زیرا اگر حاریخ بهعنوان یک موجود زنده مالحظه شود ،دورهی او
آن معاد با دوران کودکی است و حخلیهی شهواا زمانی بـه بلـوغ میرسـد کـه دورهی دوم
حاریخ آغاز شود .به همین دلی است که نبیاکرم(ص) در دورهی او حاریخ مبعو نشـدند
زیرا شأن آن وجود مقدس ،سرپرستی مقـاطعی اسـت کـه حـاریخ در آن بـه بلـوغ رسـیده و
سعادا و شقاوا پیچیدهحر شده است؛ کما اینکه کنتر یک انسان بالغ ،سختحر از کنتر
یک کودک محسوب میشود .از اینرو ،سرپرستی دورهی دوم و سوم حاریخ به نبیاکرم(ص)
 .6سوره انعام ،آیه .7
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و امیرالمنمنین(ع) و فرزندان معصوم ایشان سپرده شده اسـت .حتـی در فترحـی کـه از آغـاز
غیبت کبری حا زمان ظهور رخ میدهد ،باز هم حمامی مخلوقاا باید مـرزوق امـام معصـوم
باشند و لو آن حضرا در پا پردهی غیبت قـرار دارد .عـالوه بـر ایـن بایـد دانسـت کـه در
ً
سرفص او حاریخ ،شرع و حشریا حدریجا و با نزو صحف الهی و کتح آسمانی به حکامـ
میرسد؛ کما اینکه غالح حکومتها در این دوره ،در ارتیار کفار است.
 .1/2عقلیبودنِ «امتحانات ،بتپرستیها ،آیات و حجتهای الهی» ،سه رکن اساسهی
در سر فصل دوم تاریخ و غلبه حاکمیت نفاق در این مرحله

در سرفص دوم حاریخ ،امتحاناا و شبهاا «عقالنی» میشود همچنانکه آیـاا الهـی
نیز از سنخ امور «عقالنی» است .گرچه در این دوره ،آیاا حسی نیز جریـان دارد و ّ
ائمـهی
معصومین(ع) بهعنوان وار پیامبران ،همهی معجزاا انبیای سلف را در ارتیـار دارنـد امـا
این معجزاا ،موضوع امتحان برای عموم مـردم واقـا نمیشـود و در سـیر برنامـهی رـدای
َ
عالم در این دوره ،محوریت نمییابد بلکه نقطهی درگیری ّ
ائمهی نار با
متعا برای مدیریت

ّ
ائمــهی نــور ،ححلی هــا و عقالنیتهاســت .از ایــنرو ،قــرآن کــریم و کلمــاا معصــومین
صلواااللهعلیهماجمعین و پی بینیهای آنان پیرامون سرنوشت امتها ،معجزاحی علمی و
عقالنی هستند که در این دوره از حاریخ در مقاب بشر قرار گرفتهاند و همگان حا روز قیامت،
مرزوق نور علم و ححلی قرآن رواهند بود و با حاب عقالنیت وحی بر عقالنیـت غیرمعصـوم
ِ

است که راه هدایت مشخص رواهد شد .در مقاب  ،شبهاا اه طغیـان نیـز از جـنا امـور

ححلیلی و عقالنی است و لذا غاصبین رالفت برای نی به هدف رود از قـدراهای حسـی و
کاخسازی و ...حکیه نکردند بلکه با احکا بر ادبیاا و ححلی های منحـرف و بـدعت و حأویـ و
دینسازی به مقصود رود رسیدند و مردم نیـز قرائـت آنـان از اسـالم را پذیرفتنـد .لـذا از نظـر
عقلی بیشتری به بشر در این دوره از حاریخ عطا شده است حا حوانایی عبـور از
حکوینی ،ظرفیت ِ

امتحاناا پیچیدهی عقالنی را پیدا کنند زیرا اینگونه نیست که حوانمندیهای بشری در همـهی
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ایط هـر دوره اسـت.
ادوار حاریخی ،بهصورا مساوی حقدیر شود بلکه اعطاء آن متناسح با شر ِ
عالوه بر این باید دانست که غلبهی حکومتها در این دوره ،به دست اه نفاق است.

 .1/7شهودیبودنِ «امتحانات ،بتپرستیها ،آیات و حجهتههای الههی» ،سهه رکهن
اساسی در سرفصل سوم تاریخ و غلبه حاکمیت ایمان در این مرحله

در سرفص سوم حاریخ ،موضوع امتحاناا و معجزاا و شهواا« ،امور شهودی» است؛
گرچه هم آیاا حا و عقالنی نیز جریـان دارنـد .در واقـا بـا حکام یـافتن امـت محمـد و
آ محمد در حبعیت از ّ
ائمهی هدی و ارحقای ظرفیت ایمانی آنان به باالحرین سطح ،کرامـاا
انبیا در میان عموم مردم حعمیم مییابد و عم به احکام ،آثار واقعی رـود را ـ کـه بـه علـت
غیبت حضرا ولیعصر (عج) به ظهور و بروز نرسیده ـ نشان رواهد داد و موجح نورانیت
افراد و امتها رواهد شد .از اینرو ،حوصیفاحی چون «الصالة معرا المنمن» واقـا شـده و
نماز موجح معرا منمنین در آسمانها رواهد شد و نور وضو در مقاب چشم همگان قـرار
ّ
رواهد گرفت یا روایاا دا بر حعیین رزق روزانه و حوزیا آن در فجر صادق حا طلوع آفتـاب،
به امری محسوس حبدی رواهد گشت؛ همچنانکـه رزق قـوم بنیاسـرائی در همـین زمـان
حوزیا میشد و هر کا در این مدا به رواب میرفت ،مجبور بـود بـرای غـذای آن روز از
دیگران گدایی کند .همچنین حمامی انسانها در اقصی نقاط زمین ،صدای امـام زمـان را بـا
گوش رود رواهند شنید؛ بدون آنکه از ابزارهای بشری استفاده کنند .البتـه چنـین کرامـاحی
بهصورا موردی در برری ادوار رخ داده و بهعنوان نمونه ،دعوا حضرا ابراهیم از حمامی
بندگان برای حضور در موسم حج به گوش همگان رسانده شد .ولـی ایـن امـور و امثـا آن
(مانند رؤیت مالئکه و ّ
اجنه حوسط انسانها) در سرفص سـوم حـاریخ و پـا از ظهـور ،بـه
واقعیتهای عادی و روزمره حبدی رواهد شد .کما اینکه حسح روایاا ،سنگها به سخن
میآیند و به سپاه منمنین ربر میدهند که منافقین در پشت آنها پنهان شدهاند و مـنمنین نیـز
به دستگیری آنان مبادرا میکنند .حضرا ولیعصر(ع) نیز در هنگام لشگرکشی بـه سـپاه
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رود اطالع میدهند که نیازی به همراهآوردن آب و آذوقه نیست زیرا مواریث انبیای سلف در
ارتیار ایشان است و با زدن عصای موسی به زمین ،آب الزم برای آنها حأمین رواهد شد و به
همین منوا  ،سایر نیازهای آنها مرحفا میشود.
لذا غلبه ی جهانی در سرفص سوم حاریخ ،با اه ایمان است و کفار و منافقین به انزوا و

ّ
ذلت میافتند اما این بدان معنا نیست که امتحاناا حعطی شده اسـت بلکـه همانگونـه کـه
آیاا و معجزاا در این دوره «شهودی» است ،ابلیا و اه طغیان نیز در این سرفص  ،بـه
ایجاد شبهاحی اقدام میکنند که از سنخ امور شهودی است .حسح روایـاا ،پـا از نـدای
حضرا ولیعصر(عج) برای دعوا مردم در صبحگاه ،نـدای ابلـیا در شـح نیـز حوسـط
همهی افراد بشر شنیده شده و موجح حردید و کفر برری از آنها میشود .عالوه بر ایـن ،هـم
گروه هایی از منمنین در دوران ظهور و رجعت زنده میشوند و هم کفار و منافقین و اشقیائی
ّ ً
که مشمو عذابهای حکوینی نشدهاند ،مجددا به دنیا بـاز میگردنـد و بـهعنوان لشـگریان
ابلیا در مقاب ّ
ائمهی هدی و شیعیان آنها صفآرایی میکنند .آن دسته از مـنمنینی کـه در
دنیا به مرگ طبیعی درگذشتهاند ،در این جنگها به شهادا میرسند اما شیعیانی که در دنیا
به شهادا رسیده اند ،احیاء شـده و پـا از زنـدگی در جـوار معصـومین بـه مـرگ طبیعـی
میمیرند .لذا برری افراد دو بار در این دنیا زندگی میکنند و دو بـار بـر آنهـا احمـام حجـت
َ
َ
میشود کما اینکه قرآن کریم به این حقیقت اشاره کردهَ « :ر َّب َنا آ َم َّت َنا اث َن َتین َوآح َیی َت َنا اث َن َتین».1
ِ
ِ
همچنین در روایاا ذکر شده که حمـامی انبیـای سـلف زنـده میشـوند و در رکـاب پیـامبر
ّ ً
اکرم(ص) و امیرالمنمنین(ع) با کفاری که مجددا زنده شـدهاند ،میجنگنـد و بـه شـهادا
میرسند .البته کفر و حردید بر اثر شبهاا شهودی ،مخصـوص کفـار و منـافقینی اسـت کـه
دوباره در آن دوران زنده شدهاند یا ممکن است شام منمنینی شود که بـرای اولـین بـار ،در
سرفص سوم حاریخ به دنیا آمدهاند .اما منمنینی که در سرفص او و دوم زندگی کردهانـد و
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از امتحاناا آن زمان سربلند بیرون آمدهاند و بهدلی طلح نسبت به زندگی با معصومین در
ً
سرفص سوم حاریخ ،مجددا زنده شدهاند ،ححت حأثیر این شبهاا قرار نخواهند گرفت بلکـه
حیاا مجدد آنها ،ابزاری برای ارحقای درجاا ایمانی در همراهی با ّ
ائمهی هدی است.
پا در سرفص سوم حاریخ و علیرغم غلبهی اه ایمان ،امتحانـاا حعطیـ نمیشـود
بلکه با زندهشدن برری منمنین و طاغیان ،جنگهای بزرگ و شـدیدی در میگیـرد کـه هـم
حجت را بر اشقیا حمام میکند و هـم موجـح ارحقـای مـنمنین میشـود .کمـا اینکـه طبـع
َ
روایاا ،ابلیا در عالم رجعت دوازده بار زنده شده و حوسط هر یـک از دوازده امـام کشـته
رواهد شد و پا از مدا کوحاهی کـه از کشتهشـدن او حوسـط آرـرین معصـوم میگـذرد،
قیامت برپا رواهد شد.
« .1/1عمومیشدنِ کرامات انبیا ،اصال وضعیت تکوینی عالم ،طهوالنیتهرین مرحلهه
تاریخ عالم» بهعنوان سه ویژگی سرفصل سوم تاریخ

بر حسح روایاا ،ویژگیهای راصی برای زندگی در سرفص سوم حاریخ ذکر شده :بـا
ابر وضا عادی ارحقا رواهد
عنایت حضرا ولیعصر(عج) به منمنین ،عقو آنان به چه بر ِ

یافت و بانوان رانهدار حربیت فرزندان رود را بر اساس قرآن انجام رواهنـد داد کـه ایـن بـه
ّ
معنای رسیدن درجاا معرفت آنان در حد علمای عارف است .همچنین طبـع نقـ  ،مـردم
طلح و حقاضایی نسبت به طال و زیورآالا ـ که از سوی حضرا ولیعصـر(عج) بـه آنـان
عرضه میشود ـ ندارند و ارذ سود در هنگام فـروش کـاالی حجـاری ـ کـه در دوران فعلـی
حال است ـ ربا محسوب رواهد شد .این بـدان معناسـت کـه بـازار در آن دوران ،ماهیـت
دیگری رواهد یافت زیرا برای حأمین نیازهای مـادی از شـیوههای فعلـی و گذشـته اسـتفاده
نخواهد شد .عالوه بر این ،بهدلی هماهنگی امور حکوینی در جهان با والیت ّ
ائمهی هـدی،
آثار حکوینی گناهان بشر که موجح درندگی یا موذیشـدن حیوانـااّ ،
سمیشـدن گیاهـان،
ِ
حغییر وضا آب و هوا و راک و زمین و رورشید یا پدیدآمدن زلزله و آحشفشان شده ،از بـین
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رواهد رفت و حمامی رساراحی که در طو حاریخ بر طبیعـت وارد آمـده ،در سرفصـ سـوم
حاریخ رفا رواهد شد و همهی پدیدههای حکوین به مدار رود باز رواهند گشت که این همه
بهدلی ححقع والیت اه بیت عصمت و طهارا بر روی کرهی زمین است.
َ
اجتهاد پیرامون این نوع روایاا ،سبک زندگی در عالم ظهور و رجعت را معین میکند و
میحوان این جمابندی را از این روایاا مطرح کرد که در آن دوره ،کراماا انبیای سـلف در
میان مردم عادی جریان مییابد و سبک زندگی اسالمی در آن عصر ،بر ایـن اسـاس اسـتوار
میشود .البته انبیا و اوصیا که حسلیم ارادهی الهی شدند ،همواره دارای زنـدگی رارقالعـاده
بودند و با مدیریت الهی و همنشینی با مالئکه ،حمامی نیازهـای آنـان بهصـورا اعجـازآمیز
حأمین می شد و این در حالی بود که حیاا آنها در سرفص او یا دوم حاریخ رقم رورده بـود
و دوران غلبهی منمنین زندگی نمیکردند .اما در سرفص سوم حاریخ ،از آنجـا کـه ظرفیـت
منمنین به مرحبهای رسیده که والیت امامان معصوم را بپذیرند و زندگی در سـایهی حضـور و
ّ
اعجازآمیز انبیا به امری عمومی حبـدی
و
الهی
زندگی
کنند،
قبو
ا
ر
س
مقد
مدیریت آن انوار
ِ
ّ
رواهد شد .در واقا حمدن اسالمی در سرفص سوم حاریخ ،به معنای حیاا در ظ والیـت
جسمی بشریت به برکـت آن بزرگـواران
معصومین و حأمین همهی نیازهای روحی و فکری و
ِ

است.

 .1/5ضرورت اجتهاد پیرامون خصوصیات سرفصل سوم تاریخ با هدف ارتقای ظرفیت
و انگی ش جامعه دینی در این مرحله

البته نکاا فوق ،اشاراحی بسیار اجمالی پیرامون نحوهی زندگی در عالم ظهور و رجعت
بود و لذا این حقایع باید موضوع بررسی و فکر و حأم در مقیاس هزاران پایاننامه قرار گیـرد
و ابعاد مختلف حیاا در آن دوران به دقت حبیین شود حا عموم مردم بـه زنـدگی در آن عصـر
رغبت پیدا کنند و طلح و رواستی واقعی برای حضور در آن ّایام داشته باشـند .همچنانکـه
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این معارف باید بهعنوان مبنای طراحی سیر آرمانها و افعها و چشماندازها در نظام اسالمی
ّ
حلقی شود حا از اهداف و افعهای مادی در اسناد باالدستی احتراز گردد.
« .5احکامِ بتشکنی»؛ شاخصه اصلیِ والیت تهاریخی در برنامههریه ی خهدای
متعال و ت بیق آن بر مأموریتهای انبیای الهی

ً
اما برای مرور آنچه از والیت حاریخی در قرون گذشته محقع شده ،ابتدائا باید به اصو و

مدیریت بتشـکنی»
قواعد عام در رفتار انبیا و اوصیای الهی حوجه کرد که میحوان از آن به «
ِ

حعبیر نمود 1.یکی از آثار این مدیریت آن است که ایـن بزرگـواران ،کفـر و نفـاق را حـا زمـان
معینی ّ
ححم میکنند؛ همانگونه که حضرا نوح (ع) بهعنوان اولین پیـامبری کـه بـر ضـد
جامعه ی کفر قیام کرد ،پذیرفت حا نهصدوپنجاه سا با کفار زندگی کنـد و حضـرا هـود و
صالح علیهماالسالم نیز مداهای مدیدی در همین وضعیت به سـر بردنـد .پـا از بعثـت
نبیاکرم(ص) نیز زندگی با کفار غیرحربی و اه کتاب از مسیحیان و یهودیان نیز حوسـط آن
حضرا ححم شد؛ با وجود آنکه رسو گرامی اسالم صاحح قدرا بودند و میحوانسـتند
آنها را از بین ببرند .البته پا از إحمام مهلت معین ،ردای متعا قدرا رود را به طغیانگران
نشان میدهد و لذا در سرفص او حاریخ ،عذابهای حکوینی ناز شـده و ایـن عـذاب در
سرفص دوم حاریخ ،از طریع شمشیر پیامبر اکرم و امیرالمنمنین علیهمـا و آلهماالسـالم بـه
کافران چشانده شده است .البته عذاب شمشیر برای منـافقین در قالـح حفرقـه و دشـمنی در
میان آنها جریان یافته؛ همانگونه قرآن کریم که بر حداوم حفرقه و دشمنی در میـان مسـیحیان
حصریح کرده است.
« .5/4فلسفه مصیبت»؛ رکن حیات پرچمداران توحید برای هدایت امتها به سوی بهشت

بالگـردان همـهی بنـدگان میشـوند حـا بـا
همچنین پرچمداران حوحید برای بتشـکنی،
ِ
 .6رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی؛ فص او  ،گفتار او  ،مبحث دوم و سوم.
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ظلـم
شکستن ارادههای ائمهی کفر و نفاق ،موجباا بیداری برای منمنین و رهایی عمـوم از ِ
اه طغیان را فراهم آورند .از اینرو شهادا و غربت و مظلومیت و اسارا و حبعیدهایی که
برای انبیا و فرزندان آنان و ائمهی معصومین و علمـا و شـهدا واقـا شـده ،نشـانهای بـر ایـن
حقیقت است که بالگردانی از رصوصیاا مـدیریت بتشـکنی در طـو حـاریخ اسـت .از
دیگر ویژگیهای این مدیریت ،حأمین نیازهای سران طغیان است حـا حخلیـهی شـهواا آنـان
باعث شود به حدریج از کفر محض فاصله بگیرند و کمکم به یـک زنـدگی انسـانی (نفـاق)
نزدیک شوند و در مراح بعدی ،زمینهای برای ایمانآوردن آنها به زندگی الهی (ایمان) فـراهم
آید .بهعنوان نمونه ،نبیاکرم به کفار ربر میدادند که نهضت ایشان منجر به حاکمیت بر عرب
و عجم رواهد شد حا قری به این امید از زندگی حیوانی کفر دست بردارند و به امید قـدرا و
ریاست ،در ظاهر به اسالم بگروند؛ همچنان که به ازدوا محارم رود با ّ
ائمهی نفاق رضـایت
دادند حا شاید از این طریع ،راهی برای هـدایت و نجـاا آنـان فـراهم گـردد .نمونـهی دیگـر،
بخشیدن سهم رود از غنائم جنگی به اشقیائی همانند ابوسفیان ،معاویـه و ...اسـت حـا شـاید
ّ
دچار انفعا شوند و از درجاا پستحر از حیوانیت (ب هم اض ) رار گردند 1.همچنان که
در قرآن کریم به موارد مشابهی از این دست ،با حعبیر « َوال ُم َن َّل َفة ُق ُل ُ
وب ُهم» 2اشاره شده است.
ِ
« .5/2تقیه برای حفظ و انتقال نسهل پیهامبران و امامهان» ،بههعنهوان اولهین حکهم
خداپرستی برای حضرت آدم و اوصیای ایشان

گفته شد که در مرحلهی او حاریخ ،غلبه با حکومتهای کفر است و این بدان معناست
که با قدراگرفتن ّ
ائمهی کفرَ ،پستحرین نطفهها بر سرنوشت امتها حاکم شدند امـا آنـان
حنها به سلطنت در وهله راضی نمیشوند بلکه به دنبا بقاء قدرا در نس و راندان رود در
حاریخ هستند و به نطفهی پلید رود قداست میبخشند و حاکمیت موروثی را طلح میکنند.
 .6طباطبایی اردکانی ،محمود ،حاریخ ححلیلی اسالم ،صفحه .917

 .9سوره حوبه ،آیه .12

  760سبک زندگی

این در حالی است که حنها نطفهی ّ
مطهر نبیاکرم و امیرالمنمنین علیهماالسالم دارای چنـین
ّ
حکم روایاا ذی سورهی علع و احادیثی همچون «آنا
به
س
مقد
شأنی هستند زیرا آن ذواا
ِ
و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتی» ،از جنا نطفهی سایر انسانها ـ کـه
از آبی ناپاک و بدبو رلع شدهاند ـ پدید نیامدهاند؛ همانگونه که روایاا مربوط بـه کیفیـت
حولد حضرا صدیقهی کبری علیهاالسالم و انعقاد نطفهی آن مخـدره از سـیح بهشـتی کـه
حوسط پیامبر حناو شده بود ،به همین حقیقت اشاره دارد .بر این اسـاس ،مأموریـت انبیـا از
زمان حضرا آدم حا زمان حضرا نوح آن است که نطفهی پاک نبیاکـرم(ص) را بـه نسـ
بعدی منتق کنند و به این صورا ،وظیفهی حاریخی رود را در مقابلـه بـا حاکمـان ظلـم و
جور که در حقیقت واجد هی شأنی برای حاکمیت موروثی نیستند ،انجام دهند.
« .5/7درگیری با جامعه کفر» بهعنوان اولین حکم خداپرستی برای حضرت نهو (ع) و
حضرت ابراهیم(ع)

هنگامی که کفر به قدرا اجتماعی دست یافت و به بتپرستی و معبدسازی روی آورد و
ارادهها و عق ها و جسمهای بندگان ردا را در قالح یک جامعه ححت سلطهی رود گرفت،
ردای متعا به انبیا رود دستور داد حا برای رهایی عباد از این اساراها در مقاب جامعـهی
کفر قیام کنند و اولین پیامبری که این مأموریت را آغاز کرد ،حضرا نوح علیهالسـالم بـود.
البته بت پرستی به یک فرهنگ حاکم حبدی شده بود و لذا مبارزاا رسـوالن بعـدی هماننـد
بـودن اکثـر
حضرا ابراهیم علیهالسالم در همین راستا قرار گرفت .در واقا با حوجه به کـافر
ِ

امتها در ابتدای حاریخ میحوان به این نتیجه رسید در برنامهی ردای متعا بـرای مـدیریت
َ
َ
عالم اینگونه حقدیر شده که کفار در مرحلهی او حاریخ امداد شوند و نطفههایی که در عالم
مدیریت بتشـکنی انبیـا و
ّذر به کفر گرای داشتند ،در این مرحله به دنیا بیایند و در مقاب
ِ
قدرا الهی آنان قرار بگیرند و حا مدا معینی به آنان مهلت داده شود .سـپا عـذاب الهـی
ناز میشود حا بندگان ردا نجاا پیدا کنند و با حبعیت از انبیا به راحتی و آسای و سعادا
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و آزادی برسند .این روند بارها در مرحلهی او حاریخ حکرار شد حا این مطلح به یک وجدان
عمومی حبدی گردد که دستگاه کفر و فرهنگ شهوا حاصلی جز رسارا ،فساد ،ررافاا،
اوهام ،بردهداری و چپـاو امـوا و نـوامیا نـدارد .در ایـن دوره ،حقـایقی ماننـد مـاجرای
ُ
حضرا ع َز یر و اصحاب کهف نیز رخ داده حا برپاشدن قیامـت بهصـورا عینـی در مقابـ
همگان به نمای گذاشته شود و حجتهای الهی در برابر بنـدگان بـه واضـححرین صـورا
بدررشد و این گزارههای سخیفی مانند «چه کسی به آن دنیا رفته و عالم آرـرا را دیـده؟»
ابطا شود.
 .5/1تحلیل تاریخی از قیام ذوالقرنین و بهحکومترسیدن حضرت یوس (ع)

مسألهی دیگر در دورهی او حاریخ ،شک گیری حکومتهاست که اولین آن ،حکومـت
ِ
حضرا ذوالقرنین در زمان حضرا ابراهیم است .البته این حکومت بر اسـاس جماشـدن
مردم بر محور ّ
نبی الهی و پذیرش ارتیاری نسبت به فرستادگان رـدای متعـا ایجـاد نشـد
بلکه مبتنی بر «اسباب» و اعطاء قدرا الهی به ذوالقرنین برای لشگرکشی به شـرق و غـرب
عالم بود .به این صورا و برای اولین بار ،قدرا قاهرهی ردای متعـا از طریـع حکومـت
حضرا ذوالقرنین به همگان چشانده شد و اثباا گردید که حضرا حع جلت عظمته هـر
گاه اراده کند ،ظالمان را نابود رواهد کرد و این واقعه در زمانی روی داد کـه هـی کـا بـه
حضرا ابراهیم ایمان نیاورده بود .البته این نمونه از حکومت دینی ـ که مبتنی بر اسباب بود
ـ حوسط ردای متعا ادامه نیافت حا بشریت بفهمد که ّ
سنت الهـی بـر ایـن قـرار گرفتـه کـه
حاکمیت فرستادگان ردا با می و ارتیار و پذیرش مردم محقع گردد و نه با اسـباب .امـا در
ّ
هر حا حکومت ذوالقرنین ،سدی در برابر طوفان شهواا کفر ایجـاد کـرد و حـوقفی در آن
پدید آورد بدون آنکه مردم حو محور ایمان جما شده باشند.
همانگونه که حکومت حضرا یوسف بـر همـین منـوا بـود و علـیرغم حضـور قـوم
ً
بنیاسرائی در کنعان ،حضرا یعقوب به قدرا نمیرسند (رصوصا با حوجـه بـه اینکـه آن
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قوم دارای وحدا کلمه نبودند و حسادا باعث شد حا حصمیم به قتـ بـرادر رـود بگیرنـد)
بلکه این حضرا یوسف هستند که با معجزهی ویژهی الهی به حکومت میرسند .بنـابراین
ردای متعا در مرکز امپراطوری کفر ،فرستادهی رود را بدون آنکه یک امت از او پشتیبانی
کنند به حاکمیت میرساند و ارادهی نافذ و اقتدار بیمنتهای رود را در برابـر چشـم بنـدگان
قرار میدهد حا ثابت شود که ردای متعا بر همه چیز قادر است اما ّ
سنت الهی بر این قـرار
گرفته که حاکمیت حع بر اساس ارتیار و پذیرش بنـدگان پدیـد آیـد و لـذا ایـن انسـانها و
امتها هستند که نسبت به حـع پـذیرش ندارنـد و نمیرواهنـد از قهرمانـان یکتاپرسـتی و
پرچمداران حوحید حبعیت کنند .به همین دلی مـردم همـواره در حـا ححمـ رسـاراهای
همهجانبهای بوده و هستند که از سوی ّ
ائمهی کفر و نفاق بر آنـان وارد میشـود و مجبورنـد
اهواء اشقیا صرف کنند و با رفت و رواری به بردگی و
همهی مقدوراا رود را در راه ححقع ِ
رسـیدن حضـرا یوسـف،
بیگاری برای آنان حن دهند .این در حالی است که با بـه قـدرا
ِ

حدابیر الهی و انسانی آن پیامبر بزرگوار باعث شد حا اموا حصاححشده حوسـط زورمـداران و
زرساالران دوباره به مردم باز گردد و روشن شد که زندگی در ظـ والیـت انبیـا و اوصـیای
الهی ،آسای و راحتی در همین دار بالء را به دنبا رواهد آورد .بـا ایـن وجـود حتـی قـوم

بنی اسرائی و راندان حضرا یوسف نیز به اوامر ایشان حوجهی نکردند و همانگونـه کـه آن
ً
حضرا در وصیت رود پی بینی کرده بود ،قبطیان مجددا بر بنیاسرائی حاکمیت یافتند و
قوم یهود ناچار به انتظاری طوالنی برای ظهور حضرا موسی و نجاا از ظلم فراعنه شدند.
 .5/5تشریع احکامِ «حفظ وحدت کلمه در امت دینی» در دوران حضرت موسی(ع)

اما حشکی یک قوم و امت دینی بـر محـور یـک فرسـتادهی الهـی ،اولـین بـار در زمـان
حضرا موسی علیهالسالم و با جما شدن قوم بنیاسرائی حـو آن حضـرا ،بـه واقعیـت
میپیوندد و به این صورا ،فرمانی که برای از بین بردن جامعهی کفر و ایجاد جامعه دینی از
زمان حضرا نوح حوسط ردای متعا حشریا شد ،در آن زمان ححقع مییابـد و در نتیجـه،
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قوم بنیاسرائی بر حسح آیاا قرآن بر امتهـای گذشـته حفضـی و برحـری پیـدا میکننـد.
همزمان با این دستاورد و برای اولین بار« ،نفاق» و ادبیاا و جامعهی متناسح بـا آن نیـز در
قوم بنیاسرائی شک میگیرد و این در حـالی بـود کـه حـا قبـ از بعثـت حضـرا موسـی،
ظلماا و شهواا به کفر علنی منحصر میشد .اما با ایجاد جامعه دینی ،دستیابی به همـان
شهواا از طریع ححریف کتاب الهی و حأوی ادبیاا مذهح به نفا اهداف کفرآمیز جریـان
یافت .این وضعیت نشان میدهد که حشکی جامعه و امت دینی بر اساس ارتیـاراا مـردم،
پایان راه نیست بلکه الزاماحی دارد که از جملـهی آن ،ایجـاد حاکمیـت اسـالمی و سـارت
حمدن الهی است .از اینرو دستور ردای متعا به بنیاسرائی برای حرکت به سـوی شـام و
بیتالمقدس ،در راستای ایجاد حاکمیت اسالمی و حمدن الهی ارزیابی میشود زیرا در غیر
اینصورا ،بازگشت از رود نی به سوی مصر و بهرهگیری کامـ از حمـدن مـادی فراعنـه و
حمامی امکاناا آن که بهصورا سـالم و آمـادهی اسـتفاده بـاقی مانـده بـود ،کنـار گذاشـته
نمی شد .اما آن قوم پا از عبور از رود نی و در غیبت حضـرا موسـی ،بـه گوسالهپرسـتی
روی میآورند و زیر بار حضرا هارون بهعنوان ّ
وصی پیامبر رود نمیروند و برای ورود بـه

بیتالمقدس از فرمان ّ
نبی ردا مبنی بر انجام جنگ و جهاد حبعیـت نمیکننـد و لـذا دچـار
سرگردانی چه ساله در صحرای سینا میشوند .آنان حنها زمانی حوراا را میپذیرند و عهد و
میثاق و پیمان می بندند که ردای متعا  ،کوه طور را بر باالی سر آنان قرار داد که همهی این
موارد ،اولین نمونهها از ظهور و بروز جامعهی نفاق در طو حاریخ است.
« .5/6تبیین انحرافات نفاق در قوم بنیاسرائیل» با قیام حضرت عیسی(ع)

لذا حضرا عیسی پا از آنکه بـه پیـامبری مبعـو شـدند بـه افشـای دسـتگاه نفـاق
پردارتند و در همین راستا انجی بهعنوان کتاب آسمانی مسـیحیان ،کفـری را کـه در قالـح
ادبیاا نفاق در قوم بنی اسرائی جریان یافته بود ،رسوا نمود .در نتیجه ،آن پیامبر اولوالعزم با
قوم یهود بهعنوان قوم منافع درگیر میشود و با دشمنی شدید آنان مواجـه میشـود امـا رـط
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نفاق از بین نمیرود و رداپرستی و حوحید رالص امنیت پیدا نمیکند .زیرا دین مسـیح نیـز
حوسط دیگر منافقین به انحراف کشیده میشود و آنـان بـا هـدف دسـتیابی بـه اهـواء رـود،
حضرا مسیح را بهعنوان فرزند ردا معرفی میکنند حا در گام بعد ،مردم را مجبور به سجده
در برابر روی نمایند.
.5/3تحلیل تاریخی از «فلسفه جههاد»« ،حکومهت حضهرت داوود(ع)» و «حکومهت
حضرت سلیمان(ع)»

البته بر اثر نفاق و درگیریها و ارتالفاا و نزاعهای حاص از آن ،قوم بنـی اسـرائی بـه
ّ
حدریج دچار ضعف شدند و حکومتهای کفر بر آنان غلبه پیدا کردند و آنـان را بـه ذلـت و
بیچارگی کشاندند .لذا آنان از پیامبران رود ،نصرا الهی در برابر کفار را طلح کردنـد و در
نتیجه ،ردای متعا حضرا طالوا را برای فرماندهی جهاد با کفـار در میـان بنیاسـرائی
مبعو فرمود .به این صورا بود که بنیاسرائی  ،با پشت سر گذاشـتن امتحانـاحی رـاص،
حوسط حضرا داوود(ع) بر کفـار پیـروز شـدند و برکـت حکـم جهـاد و آثـار نـورانی آن را
ً
ّ ُ ّ
چشیدند و ثابت شد که اگر امت دینی حقیقتا اه حوحید باشد ،حتی با ِعده و عـدهی قلیـ
نیز به پیروزی رواهد رسید .پا از حضرا داوود ،رـدای متعـا حضـرا سـلیمان را بـه

نحوی اعجازآمیز به حکومت میرساند و انواع منابا و مقدوراا بهصـورا معجزهگـون بـه
حسخیر ایشان در میآید؛ یعنی آن پیـامبر گرامـی عـالوه بـر رهبـری امـت دینـی و مـدیریت
حکومت اسالمی ،نمونهای از یک حمدن الهی را به ّ
منصهی ظهور میرسانند که حـاکنون در
دستگاه ایمان ،نظیر و مانندی نداشته است .در واقـا شـک گیری ایـن حمـدن ،طلیعـهای از
َ
زندگی در آررالزمان و دعوا به حمدن الهی حقیقی در عالم رجعت است حا منمنان با دقت
و حدبر در حکومت حضرا سلیمان ،از قدراهایی که در دوران رجعت معصومین نصـیح
آنها رواهد شد درک پیدا کنند و به طمأنینه و یقین بیشتری نسـبت بـه ایـن حقیقـت نـورانی
دست یابند.
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 .5/8تحلیل تاریخی از بعثت نبیاکرم( ) بر محور سه مأموریت4 :ه برچیهدن بسهاط
بتپرستی و شرک جلی 2ه ختم نبوت 7ه تقیه نسبت به حکومتهای نفاق

با بعثت نبیاکرم(ص) و قیام و مجاهداا بینظیر ایشان ،کلمهی حوحید و رداپرستی برای
اولین بار در برابر هجمههای دستگاه کفر امنیت پیدا میکند و این مهم بهعنوان اولین مأموریت
ایشان ححقع مییابد و بساط کفر ّ
جلـی و بتپرسـتی پـا از  1522از کـرهی زمـین برچیـده
میشود .مأموریت دوم آن پیامبر گرامی ،رتم نبوا و حعیین حکلیف دربارهی راه حکام بشریت
حناسباا این حکام برای افراد ،رانوادهها ،اصـناف ،امتهـا ،حکومتهـا،
است که احکام و
ِ
حمدنها در قرآن کریم حشریا شده و بیان گردیده است .یعنی زندگی آرمانی و حیـاا ّ
طیبـهای
َ
که با ظهور حضرا ولیعصر(عج) و پا از آن در عـالم رجعـت محقـع میشـود ،در دوران
بعثت نبیاکرم حشریا شد اما بدلی عدم پذیرش مردم و سلطهی منافقین ححقع نیافت.
کـردن
در واقا نرمافزارهای پرورش ارتیار و به حبا آن ،ایجاد امنیت بـرای حقـوا و منزوی ِ
کفر و نفاق در بعثت حشریا گردید زیرا حمام فراز و فرودهای حاریخی به این دلی اسـت کـه
بشر در نهایت ،با مالحظهی مظالم و فجایعی که از فرهنگ شهواا و دنیاپرستی برمیریزد،
از آن متنفر شود و به ردای متعا و فرستادگان او ـ که بـهدلی زهـد بـه دنیـا و غنـای رـود
هی گاه به دنبا استعمار بندگان نیستند ـ رو بیاورد و با طیح راطر و ارتیار رود بـه دنبـا
رشد و حکام الهی برود و بر اساس محبت (و نه حطمیا یا رشـونت) بـه حشـکی جامعـه و
ایجاد حکومت و سارت حمدن دینی بپردازد و اال قدرا قاهرهی الهی به حنهایی بر انجام هر
کاری حواناست؛ همانگونه که به وسیلهی پشهای ،نمرود را که صاحح یک حکومت جهانی
بود از پای درآورد .اما با حصرف منافقین در احکـام نمـاز و روزه و حـج و حأویـ و حغییـر و
ححریف در این نرمافزارهای نورانی که برای پرورش انسانها و امتها و صعود بـه بـاالحرین
انسانی متناسح با برنامهی الهی حربیت نشد.
درجاا ایمانی ناز شدهاند ،نیروی
ِ
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« .5/4حفظ فرهنگ کفرستی ی به عنوان رکن بعثت»« ،حفهظ اسهالم نهاب و معهارف
قرآنی به ترجمان معصومین»« ،تقیه در برابر دولتهای نفاق»؛ سه مأموریت اصلی ائمه
معصومین(ع) پس از رحلت پیامبراکرم( )

بر همین اساسّ ،
ائمهی معصومین صلواااللهعلیهماجمعین سه مأموریـت مهـم را پـی

گرفتند؛ اولین مأموریت حفظ فرهنگ بعثت در برابر کفار بود که با مجاهداا نبیاکرم(ص)
حاص شده بود و اوصیای ایشان موظف بودنـد از بازگشـت کفـر ّ
جلـی جلـوگیری کننـد و
نگذارند دستاوردی که در سیر حکام حاریخ برای دستگاه ایمان به دست آمده از بـین بـرود.
ّ
دومین مأموریت ،حفظ اسالم ناب و معارف حقهی الهـی بـود؛ یعنـی قـرآن کـریم در ایـن
مدا ،حوسط ّ
ائمهی هدی در حمام ابعاد مورد حرجمه و حفسیر قرار گرفت و هر آنچه مقتضای
اکما دین و ابالغ حشریا و رتم نبوا بود ،محقع گردیـد کـه او ایـن حبیـین و حشـریح در
جریان جنگ فرهنگی با دستگاه رلفا ـ که از دوران امامت حضرا باقرالعلوم(ع) آغاز شد و
ّ
جواداالئمه(ع) و آغاز وصایت امام علیالنقی(ع) ادامـه یافـت ـ رخ
حا پایان امامت حضرا
داد .مأموریت سوم ،رعایت اص حقیه در برابر منافقین بـود حـا از ایـن طریـع ،انتقـا نسـ
حضرا مهدی عج اللهحعالیفرجه بهعنوان منجـی بشـریت و آغازکننـدهی سرفصـ سـوم
حاریخ امکانپذیر گردد؛ همانگونه که حضرا آدم برای انتقا نطفهی پاک پیامبر اسـالم بـه
انبیا بعدی ،موظف به حقیه در برابر کفر شده بود .همچنین حوجه به اص حقیه باعث شد حا با
آغاز غیبت امام دوازدهم ،امنیت سیاسی و فرهنگی برای شیعیان و ّ
محبین اه بیت عصـمت
و طهارا بدست آید.
 .5/40تحلیل تاریخی از سیره ائمه معصومین(ع) در ایجاد امنیت برای حیات امت محمهد و
آلمحمد با هدف ظرفیتسازی برای تحقق مأموریتهای تشریعشده در بعثت نبیاکرم

گفته شد که مأموریت سوم نبیاکرم(ص)ّ « ،
حقیه» است زیرا در علم ربوبی و مدیریت و

برنامه ی الهی مشخص شده بود که در سرفص دوم حاریخ ،غلبه با حکومتهای نفاق است
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که اجازهی حضور دین حقیقی در شروناا بشر را نمیدهند بلکه با حیله و نیرنگ و حزویـر،
سلح ارتیارا ا و غارا اموا و نوامیا را در پوش دین و ادبیاا مذهح بر مردم ححمیـ
میکنند .لذا با پایان امامت حضرا سجاد علیهالسالم امنیت سیاسی بـرای امـت محمـد و
آ محمد فراهم میشود؛ 1یعنی با وجود آنکه پا از رحلت پیامبراکرم حنها سه یا پنج نفر بر
دین حع باقی ماندند ،مقاومت حضراا معصومین و جاذبـهی آن بزرگـواران باعـث شـد حـا
محبین و شیعیان پدید آید و امتی بر محـور ّ
جمعی از ّ
حـح اه بیـت ایجـاد شـود .زیـرا در
دوره ی دوم حاریخ ،بزرگترین آیاا الهی ،از سنخ انسانی است و نه از جـنا کشـتی و عصـا
و ....پا گرچه ّ
ائمهی اه بیت وار حمامی معجزاا انبیای سلف نیز بودهاند اما حصرفاا
ّ
ّ
نظیر آن انوار مقـدس حجلـی مییافـت و عمـوم
ردای متعا و معجزاا در رفتار و افعا بی ِ
نفا نفیا پیامبر و اوصیای ایشان امتحان میشدند .از اینرو نور پیامبر اسـالم و
بندگان به ِ
فرزندان پاک ایشان بود که بر ارادهها و روحها و عق ها و جسمها میحابیـد و بهمثابـه آیـاا

حـاریخی بیانشـده،
الهی ،همگان را به ردای متعا دعوا میکـرد حـا طبـع سرفصـ های
ِ

عقالنیت بشری در دورهی دوم حاریخ از ضاللت و گمراهی نجاا یابد.

در واقا قیام بنیعباس و حکیهی آنان به شعار «الرضا من آ محمد» برای کسح قـدرا،
نشاندهندهی این حقیقت است که امنیت سیاسـی بـرای شـیعیان و ّ
محبـین فـراهم شـده و
حالشهای شجرهی ربیثهی بنیامیه برای رشکاندن ریشهی اه بیت و نابودی این راندان و
پیروان آنان دچار شکست قطعی شده و حداق آن است که این حوطرهها و جنایتها باید در
ً
رفا و بهصورا غیرعلنی پیگیری شود .بنابراین حاریخ در مقاطا مختلف حتما سیر حکاملی
را ّ
طی میکند و همانگونه که مجاهداا نبیاکرم(ص) باعث ریشهکنشدن کفر جلی شـد،
ّ
مامت امام چهارم موجباا ایجاد امنیـت سیاسـی بـرای
رفتار ائمهی معصومین(ع) حا پایان ا ِ
 .6در این میان ،ححلی از قیام امام حسین(ع) و جایگاه آن در فلسفه حاریخ انبیا ،بحث بسیار مهمـی اسـت
که در کتاب گفتمان انقالب اسالمی در گفتار سوم از فص او  ،به آن پردارته شده است.
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امت محمد و آ محمد را در کشـاک فشـارهای بیامـان منـافقین فـراهم آورد .در نتیجـه،
علنی اه بیت را از دست دادنـد و بـرای
بنیعباس در شرایطی قرار گرفتند که حوانایی حذف ِ
حفظ حکومت رود ،مجبور به آغاز هجمه و جنگ فرهنگی بر ضد ّ
ائمهی هدی شـدند .بـا
مقاومتی که از زمان امام باقر حا دوران امام هادی علیهماالسالم امتداد یافت ،یک صفآرایی
حمام عیار و یک جنگ فرهنگی شک گرفـت حـا ادبیـاا کفرآمیـز امپراطـوری ایـران و روم و
ادبیاا نفاقآلود موجود در جامعه اسالمی که در حد یک حمـدن همهجانبـه گسـترش یافتـه
بود ،شکسته شود زیرا از مالحظهی روایاا نیز روشن میشود که سناالحی که در برابر ّ
ائمهی
معصومین(ع) قرار میگرفت ،محدود به فقه و کالم نبود بلکه عرصـهها و علـومی همچـون
ّ
طح ،نجوم ،فلسفه و ...را نیز شام میشد .به عبـارا دیگـر امامـان شـیعه در برابـر ابعـاد
مختلف حمدن ایران و روم و ادبیاا و فرهنگ منافقین که حوسط دولتهای نفـاق در جامعـه
ِ
اسالمی روا یافته بود ،موضاگیری فرهنگی کردند و در مقابله با آن ،به حبیین اسالم نـاب و
حفظ آن پردارتند .لذا ححو در شرایط دستگاه کفر و نفاق و هجمههای نوین آنها بـود کـه
احی حضراا معصومین شک بگیرد
موجح شد از زمان امام باقر(ع) ،حغییراحی در رط مبارز ِ
و در نهایت ،به شهادا آن بزرگواران منجر شود.

این روند حا دوران امامت حضرا هادی(ع) حداوم یافـت امـا بـا قـدراگرفتن شـیعه از
ّ
یکسو و علم حکام جور به نزدیکشدن والدا حضرا مهدی(عج) بهعنوان نابود کنندهی
ظلم و ستم از سوی دیگر ،فشارها و محرومیتها دوباره شدا گرفت .این رفتـار در حـاریخ
ّ
ً
نزدیکی حولد کودکی که بساط
از
اطالع
با
فرعون
و
نمرود
ا
ر
زی
بود
شده
ار
ر
حک
قبال
اه طغیان
ِ
سلطنت آنها را بر هم رواهد زد ،روا عادی زندگی مردم را در سرزمین رود بر هم زدنـد و
زنان را از مردان جدا کردند حا نطفهای منعقد نشود و رطر ریشهکن گردد .بـه همـین دلیـ ،
محدودیتهای شدیدی حوسط رلفاء بر امام هادی و امام عسـکری علیهماالسـالم ححمیـ
ّ
شد حا از انعقاد نطفهی نورانی حضرا ولیعصر(عج) و حولد مبارک آن امام جلوگیری شـود
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که این روند در ادامه به غیبت صغری و غیبت کبری منتهی گردید.
 .5/44تبیین فلسفه غیبت در سرفصل دوم تاریخ :ظرفیهتسهازی در امهت محمهد و
آلمحمد برای قبول مسؤولیت در س

«امت ،حاکمیت و تمدنسازی»

راطر رلفای جور از حفظ حکومت رود ـ کـه در پـی طوالنیشـدن
سپا با آسودگی
ِ

غیبت امام زمان و عدم حضور ایشان در جامعه اسالمی به وجود آمد ـ امنیت فرهنگـی نیـز
برای شیعیان و ّ
محبین پدید آمد و علیرغم فشارهای دولتهای نفاق بـر علمـای شـیعه ،آن
بزرگواران حوانستند اربار و روایاا و معارف اه بیت را حفظ کنند و نشر دهند و به حأسـیا
حوزههای شیعی اقدام کنند و به دریافت وجوهاا مبادرا نمایند .لذا پیرامـون سـیر ّ
حطـور
فقاهت می حوان به این نکته اشاره کرد که در قرون اولیه ،به حفظ اسناد و منابا پردارته شـده
و سپا با ورود منطع و عقالنیت ارسطویی به فرهنگ مذهح ،فهم از دین و رطاباا عمع
یافته و قاعدهمند و رودآگاه شده و به استنباط احکام فـردی بـر اسـاس علـم اصـو منتهـی
گردیده است .در واقا ارحکازاا عرفی و عقلی و عقالیی که در زمـان رلفـای بنیعبـاس از
یونان وارد فرهنگ امت اسالم شد ،کارآمدیهایی برای جامعهی شـیعه ـ کـه در انـزوا قـرار
داشت و ناچار به زندگی مبارزاحی و چریکی بود ـ داشت و بکارگیری این ادراکاا بهصورا
اسالمی ،برکاحی همچون حعیین حکلیف افراد به دنبا آورد اما ایـن ارحکـازاا در سـیر ّ
حطـور

فقاهت ،باید ارحقاء پیـدا کنـد و ّ
حعبـد در آنهـا جـاری شـود و حکلیـف نظـام و سـارتارهای
اجتماعی را حعیین نماید و در ظرفیتی متناسح با سارت امت و حکومت و حمدن مقاومتی ـ

که مبتنی بر عقالنیت نواب عام حضرا ولیعصر رواهد بود ـ قرار گیـرد و بلـوغ شـیعه در
ردمتگزاری به آستان ّ
ائمه و آمادگی آنـان را بـرای بهرهمنـدی مسـتقیم از معصـوم در دوران
ظهور و رجعت به نمای بگذارد و بررالف دورهی او و دوم حاریخ ،غلبـه در دورهی سـوم
حاریخ با اه ایمان باشد.
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 .6تبیین «فلسفه امداد» به نظام کفر و نفاق :ارتقای ظرفیت دستگاه ایمان برای
تقرب آنها به من لت علم نبوی و علوی

بنابراین اگر از سیصد و سیزده نفر یار و همراه برای قیام حضرا ولیعصـر(عج) سـخن
گفته می شود به این معناست که حبعیت بشر از علم نبـوی و علـوی ،بـه یـک ظرفیتسـازی
حاریخی حوسط عناصر حاریخی نیازمند است .زیرا عظمت این علم به نحوی است که حسح
روایاا ،به حضرا موسی و حضرا رضر نیز ابالغ شد که حمام علم آن دو بزرگوار بهمثابه
ّ
قطرهی آبی از اقیانوس علوم اه بیت حلقی می شود و این در حـالی بـود کـه علـم حضـرا
ّ
موسی در حدی بود که سلطنت فرعون را در هم شکست و به قوم بنیاسرائی بهعنوان برحرین
قوم در میان اقوام سلف ّ
عزا بخشید .لذا چنین حصوری در راطر آن ّ
نبی بزرگوار پدید آمـد
که به باالحرین درجاا رسیدهاند و به همین دلی  ،به حضرا رضر و علـم ایشـان امتحـان
شدند؛ همچنان که طبع احادیث برای آنکه امت محمد و آ محمـد بـهعنوان قـوم برحـر در
حاریخ به حضرا موسی معرفی شود ،شیعیان و ّ
محبین بهصورحی که در عالم ّذر بودند و بـه
ذکر لبیک بهعنوان یکی از مناسک حج مشغو بودند ،در مقاب چشـمان آن حضـرا قـرار
گرفتند .در واقا ماجرای حضرا موسی و حضرا رضر به معنای دعـوا رـدا از بنـدگان
ّ
رود برای ارحزاق از علم معصومین و زندگی در ظ مقاماا آن بزرگواران است؛ مقاماحی که
َ
حقیقت آن ،مدیریت یک حمدن الهی در عالم رجعـت اسـت کـه همـهی حـوائج روحـی و
فکری و جسمی بشر را بهصورا همهجانبه حأمین میکند و به جـای محوریتبخشـیدن بـه
نیازهای مادی  ،افراد و جواما را به جایگاه حقیقی آنها که ارحقاء روحی و علمـی و ارالقـی
است میرساند .لذا هنگامی که این آرمان دینی و وعدهی الهی ححقع یابد ،کراماا انبیـا در
میان عموم مردم حعمیم پیدا میکند و طیاالرض و رفتوآمـد بـه آسـمانها و همنشـینی بـا
مالئکه و فرشتگان و ...به امری متداو حبدی میشود .البته نیـ بـه ایـن زنـدگی معنـوی و
حیاا ّ
طیبه ،مستلزم آن است که شیعه از امتحاناا امـروزین در ابـتالء بـه حمـدن مـدرن و
عوارض آن به سالمت عبور کند و در رال آن ،وفای رود به قرآن و اه بیـت را بـه اثبـاا
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برساند و در عم به این نتیجـه برسـد کـه بـرای گـذر از عقبـههای پیچیـده در امـر ادارهی
ّ
حکومت ،باید به علم نبوی و علوی پناه برد و از این معارف حقه استضائه کرد.
 .3جمعبندی از فلسفه تاریخ الهی« :مدیریت بتشکنی» بهعنوان نسبیت عهام
و جریان آن در مأموریتهای انبیا به تبع موازنه قدرت بین سه نظام «کفر ،نفاق،
ایمان» (نسبیت خا )

بر مبنای حوضیحاا فـوق ،آنچـه از زمـان حضـرا آدم حـا امـروز حـداوم داشـته و دارد،
َ
برنامهی الهی برای جریان رداپرستی در عالم بوده که از طریع مـدیریت بتشـکنی ححقـع
یافته و این مدیریت بر اساس ایجاد موازنه میان دستگاه طغیان (کفر و نفاق) و دستگاه ایمان
شک گرفتـه اسـت .پـا نسـبیت عـامی کـه حـاکم بـر حـاریخ زنـدگی در ایـن دنیاسـت،
«بتشکنی» و مقابله با سجده بر ابلیا و دعوا به سجده بر ردای متعا است که شک و
قدرا کفر و نفاق و ایمان حفاوا پیدا
قالح آن در هر دوره و مقطعی از حاریخ و به حبا میزان
ِ

می کند .یعنی بر اساس حوازن قدرا بین دستگاه حع و دستگاه باط  ،مأموریتی راص برای
فرستادگان الهی از حضرا آدم و حضـرا نـوح و حضـرا ابـراهیم حـا حضـرا موسـی و
حضرا عیسی و نبیاکرم و هر یک از ّ
ائمهی هدی صلواااللهعلیهماجمعین معین شده که
در نکاا فوق ،گمانههایی قاعدهمند پیرامون این مأموریتها مطرح گردید .در روایاا نیز به
این مطلح حصریح شده که مأموریـت هـر یـک از امامـان در صـحیفهای ُمهـر شـده بـه آن
بزرگواران ارائه میشده و سپا حوسط این ذواا مقدس مورد عم قرار میگرفتـه؛ همچنـان
که به حفاواهایی که میان این مأموریتها وجود داشـته نیـز اشـاراحی شـده اسـت .بـه نظـر
میرسد این حفاواها ناشی از حغییر در آرای و جبههگیری ّ
ائمهی کفر و نفـاق بـوده کـه در
ِ
مقاب آن ،حدبیرهای جدیدی در دستگاه ایمان صورا میگرفته و لـذا ایـن مأموریتهـا بـه
ایط حاکم بر سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان ـ که ححت مدیریت ردای متعا قرار
حسح شر ِ

داشته ـ متغیر بوده است .از اینرو همانگونه که به سیر حکام در دستگاه ایمان اشاره شـد،
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باید به سیر بلوغ در نظام کفر و نفاق نیز پردارته شود و فلسفهی امداد الهی به اه طغیان و
ابعاد آن در طو حاریخ حبیین گردد .در دوران کنونی نیز فقهای عظام شیعه بهعنوان نواب عام
شکنی متناسح با ایـن دورهی حـاریخی
حضرا ولیعصر و پرچمداران حوحید ،مأمور به بت ِ
هستند؛ دورهای که موضوع امتحان در آن «عقالنیت» است و علـوم و سـارتارهای مـدرن،
ّ
هجمهای عینی ـ و نه ذهنی ـ بر ضد اعتقاداا حقه ساماندهی کردهاند.

7
منزلت فقهای شیعه بهعنوان نواب عام حضرت ولیعصر در اقامه
کلمه حق و عبور از امتحانات عقالنی در دوره غیبت کبری

 .4عقل؛ به عنوان موضوع امتحهان در دوره دوم تهاریخ و تبهدیل آن بهه ابه ار
تحری

دین توسط ائمه نفاق

در روایتی از امام هادی علیهالسالم وارد شـده کـه در دوران پیـامبری حضـرا موسـی،
سحر و ساحری بهمثابه منشأ قدرا در جامعهی کفر بود و در زمان بعثت حضـرا عیسـی،
علم پزشکی چنین جایگاهی داشت .لذا معجزاا این دو فرستادهی الهی نیز در حناسـح بـا
وضــعیت اجتمــاعی ،همــین دو مقولــه را بــه چــال میکشــید .همچنــین هنگــامی کــه
نبیاکرم(ص) به پیامبری مبعو شد ،کالم و رطبه و شعر دارای همین حأثیر و جایگاه بـود؛
یعنی بیشترین نق را در حهیـیج و ححریـک عمـوم بـه سـوی شـهواا داشـت و در نتیجـه،
حضرا رسو با حکیه به ادبیاا قرآن به مبارزه با کفر و شرک پردارت و حجـت را بـر آنـان
حمام کرد .در پایان روایت ،امام هادی(ع) در پاسخ به سوا راوی که میپرسد« :امروزه چـه
حجتی بر مخلوقاا وجود دارد؟» ،میفرمایند« :حجت در این دوران ،عقـ اسـت کـه بـه
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وسیلهی آن کسی که بر ردا دروغ میبندد از کسی که صادق است ،شنارته میشود».

1

در حناسح با همین روایت شریف گفته شد که در سرفصـ دوم حـاریخ ،عقـ بـهعنـوان
موضوع امتحاناا مردم قرار میگیرد همچنان که معجزاا و عذابهای الهـی نیـز از سـنخ
امور عقالنی است .زیرا حاریخ پا از ّ
طی دورهی او رود ،از مرحلهی کودکی عبور کرده و
به دوران بلوغ رسیده است؛ همانند یک فرد انسانی که در ّ
سن بلوغ از قوهی ارتیـار و قـوهی
عق و قوهی زادولد بهرهمند می شود .در نتیجه ،بزرگترین طغیانی که در ایـن دوره از حـاریخ
محقع میشود ،ریشه در دستگاه نفاق دارد که با حکیه بر عقالنیت شیطنتآمیز به ححریف و
حأوی کتاب ردا و کالم الهـی میپـردازد و از ایـنرو ،غلبـهی قـدراها و حاکمیتهـا در
ّ
جلـی و
سرفص دوم حاریخ با دولتهای نفـاق اسـت .یعنـی بـا برچیدهشـدن بسـاط کفـر
بتپرستی حسی از کرهی زمین حوسط نبیاکرم(ص) ،منافقین بر ایـن مـو سـوار شـدند و
عقالنی رود را آغاز کردنـد و در نقـابی از دیـن و دیـنداری ،مـردم را بـه ضـاللت
شرارا
ِ
کشیدند و کفری را که در ّحمدن ایران و روم جریان داشت در پوششی از مذهح پنهان کردند
و آن را بر مسلمین ححمی نمودند و حاکمیت رود را بـر مبنـای ارـالق حجـاوز و غـارا و
چپاو ِ ارتیاراا و اموا و نوامیا حداوم بخشیدند.
َ
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اس ِإلی الط ِّح فأح ُاهم ِمن ِعن ِد الل ِه ِب َما لم َیکن ِعند ُهم ِمثل ُـه َو ِب َمـا آح َیـا
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َ
َ
َ َ َ
َ
َّ َّ
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َّ َ َ
ل ُه ُم ال َموحی َو آب َرآ اْل ک َم َه َو اْلب َر َص ِب ِإذ ِن الل ِه َو آث َبت ِب ِه الحجة علی ِهم َو ِإن الل َه َب َعث محمدا ص ِفي َوقت
َّ
ََ
ُ َ
َ َ َ
َ ُ َ َ ِّ َ َ َ
َ
ََ َ َ
کان الغ ِال ُح علی آه عص ِر ِه الخط َح َو الکال َم َو آظ ُّن ُه قا الشع َر فأح ُاهم ِمن ِعن ِد الل ِه ِمن َم َو ِاع ِظ ِه َو ِحک ِم ِه
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َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ ِّ َ َّ
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یت حالل ِه َما َرآیت ِمثلك قط ف َما الحجة علی
َما آبط ِب ِه قول ُهم َو آث َبت ِب ِه الحجة علی ِهم قا فقا ابن السک
ِ
َّ ُ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َ َ
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ُ
الخل ِع ال َیو َم قا فقا ع ال َعق ُیع َرف ِب ِه الص ِادق علی الل ِه فیصدقه و الک ِاذب علی الل ِه فیکذبه قـا فقـا
ُ ِّ ِّ َ َ َ َّ
الله ُه َو ال َج َو ُ
اب( .الکافی؛ کتاب العق و الجه ،روایت )92
یت هذا و ِ
ابن السک ِ
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 .2سپردن پرچمداری توحید و رهبری امت محمد و آل محمد در دوران غیبهت
به نواب عام حضرت ولی عصهر (عقالنیهت غیرمعصهوم) بهرای تقهوّم «والیهت
اجتماعی» به «والیت تاریخی»

همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد ،روند فوق حا پایان امامـت حضـرا عسـکری
علیهالسالم حداوم یافت .در مقاب و با بسترسازی حضراا معصومین ،دوران بسیار حسـاس
و مهمی آغاز شد که ّ
طی آن ،پرچمداری حوحید در ظاهر بر عهـدهی غیرمعصـومین (نـواب
عام) قرار گرفت و عصر غیبت آغاز شـد .در ایـن عصـر ،مـردم دیگـر نمیحوانسـتند شـاهد
کراماحی که متعلع به ّ
ائمهی هدی بود ،باشند و عالوه بر این ،با فقدان ظاهری معصـوم ـ کـه
علم الهی را بهصورا مداوم و از طریع استقرار روحالقدس در وجود مبارک رـود دریافـت
میکرد ـ رابطهی بندگان با علم رطاناپذیر منقطا شد و امکان ارحباط مستقیم با آن بزرگواران
از بین رفت .از اینرو بسیاری از برکاا و نعماحی که با حضور حجتهای ّ
حع بـه بشـریت
َ
َ
االر ُض َو ُمن َعـت َّ
الس ُ
ـملء» محقـع گردیـد
میرسید ،دور از دسترس قرار گرفت و «ضـاق ِت
ِ ِ
همچنانکه برری آثار مترحح بر عباداا ححقع نیافت و حفرقه حعمیم پیدا کرد و نشانههایی از
این وضعیت دردناک حتی در میان ّ
محبین اه بیت نیز به وقوع پیوسـت و ِفـرق مختلفـی از
جمله شیعیان چهار امامی و ش امامی و هفت امامی و ...پدید آمد.
با گرفتار شدن بشر به چنین وضعیت و شرایطی ،باید چارچوبی برای عق حعریف شـود
که بر اساس آن بتوان به فهم صحیح از دین مبادرا کرد زیرا آنچه واسطهی بین ما و رـدای
متعا است ،آثار مکتوب از کالم وحی و بیاناا معصومین است .گرچه این کلماا و فهـم
از آنها ححت نظارا و حصرفاا حضرا ولیعصر(عج) است اما از آنجا که این هـدایتها
ً
از پا پردهی غیبت إعما میشود ،نمیحوان احراز حجیت را صرفا بر اساس آن سامان داد.
بلکه آنچه در «حجیت» موضوعیت پیدا میکند ،اثباا « ّ
حعبد در فهم از دین» بـه وسـیلهی
ِ
«عق » است؛ به نحوی که این مطلح قاب انتقا بـه غیـر (دیگـر فقهـا) باشـد .بـر همـین
اساس ،علما و فقهای شیعه بهعنوان نواب عـام حضـرا ولیعصـر حوانسـتند بـه مقابلـه بـا
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راههای انحرافی مانند قیاس و استحسان و استصالح و حأوی و ...کـه حوسـط علمـای اهـ
ّ
سنت در فهم از قرآن و روایاا پدید آمده بـود ،بپردازنـد و بـه فهـم صـحیح و قاعدهمنـد از
بیاناا شارع مقدس مبادرا کنند و سینه به سینه ،دین سالم و رالص را به نس های بعـدی
منتق نمایند .البته در ادامه ،ححریف و حأوی دین صوراهای جدیدی پیدا کرد و در قالـح
روشنفکری و دینامیزم قرآن حداوم یافت و امروزه با پیروزی انقالب اسالمی ،ایـن انحرافـاا
در عرصهی ححقع دین (اداره کشور و مد های آن) امت دینی را حهدید میکند .در نتیجـه و
همزمان با حـداوم سـیر حـاریخ در دورهی دوم آن ،امتحانـاا عقالنـی سـختحر و پیچیـدهحر
میشود .لذا حسح روایاا ،زندگی منمنانه قبـ از ظهـور حضـرا ولیعصـر(عج) دارای
اجری مضاعف است زیرا محرومیتهای زیاد و پیچیدگیهای مختلفی در این دوران وجود
دارد که دینداری را به امری بسیار سخت حبدی میکند.
از اینرو در گفتارهای قبلـی بیـان شـد کـه «دیـنداری» و «ایمـان» بـه «عمـ کردن در
جاذبهی مافوق» حعریف می شود زیرا مافوق در اثـر ارحبـاط بیشـتر بـا رـدای متعـا  ،دارای
قدرا باالحری در دعا و دررواست است؛ یعنی همانگونه که در اصناف و مشاغ مختلف،
قدرا بیشتر در درجاا باالحر اقرار میکنند و برای ارحقاء ،پیوند
درجاا پایینحر به حوانایی و ِ
رود را با آنان مستحکم مینمایند و اال در کار رود موفع نخواهند شد؛ در مقولهی «ایمان»

رعح حمامی کفـار و منـافقین از رفتـار نـواب عـام
نیز باید همین مسیر را پیمود .لذا حرس و ِ

حضرا ولیعصر در گذشته و حا  ،نشان میدهد که چه ایمانی برحـر اسـت و چـه ارادهی

است که مسـتحکمحر از فـوالد ،در مقابـ فشـارها و هجمـههای همهجانبـهی دنیاپرسـتان
مقاومت کرده و حاب آورده است؛ در حالیکه بسیاری از مـنمنین نمیحواننـد فشـارهایی بـه
مراحح کمتر از این را ححم کنند .در واقا هنگامی که حضراا معصومین و نواب عام آنـان
دارای چنین قدراها و حصرفاحی هسـتند ،دیگـران بایـد ایمـان رـود را از طریـع زیـاراا و
حوسالا به ایمان آنان گره بزنند .در نتیجه ،همانگونه کـه ّ
ائمـهی هـدی بـه مقـام «والیـت
حاریخی» نائ آمدند ،علما و شهدا و امت پیـرو آن بزرگـواران بـه «عضـو حـاریخی» حبـدی
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انی موالی رود ،دیگـران را از منزلتـی حـاریخی یـاری و
میشوند و با احصا به اراده ًهای نور ِ
دستگیری مینمایند .اساسا کسانی ّ
شأنی ِت «حکومت بر ارادهها» را دارنـد کـه بـه والیـت
حاریخی معصومین متص شـوند و ارادهی رـود را حـابا ذواا مقدسـی قـرار دهنـد کـه بـا
ِ
گستردگی و شمو ِ ارادهی رود ،بر حاریخ حاکم شدهاند.
بر اساس آنچه گذشت ،حوسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان حداوم در طو حاریخ را
داشته باشد ،از آزمون و رطا حاص نمی شـود و ریشـه در درون جامعـه و امـوری از قبیـ
دموکراسی ندارد بلکه حوسعهی جامعه و احکام آن به امـری بیرونـی بـاز میگـردد؛ یعنـی از
ّ
«هماهنگی با حاریخ» و «حولی به والیت حاریخی» بدست میآید .در نتیجه« ،پرورش عناصر
حاریخی» هدف سارت جامعه اسالمی است زیرا جامعه و احکام آن باید به حاریخ و احکام
آن متقوم شود .همچنانکه والیت مطلقه فقیه بهمثابه والیتی که پرسـت اجتمـاعی را بـرای
حـاریخی حضـرا ولیعصـر(عج)
امت دینی حفظ کرده و ارحقاء میدهد ،باید بـه والیـت
ِ
متقوم گردد که این ّ
ّ
حقوم و هماهنگی در شح قدر حاص میشود.
 .7عرفانِ «اشک ،خون ،تفقه» بهعنوان مراحل گه ینش و انتخهاب نهواب عهام
حضرت ولیعصر(عج)

ّ
در واقا صاحح دین و اعتقاداا حقه ،حضرا ولیعصر عج الله حعالیفرجه هستند و

معارف قرآن را متناسح با مراح حکام حاریخی ،بـه نـواب عـام رـود إعطـا میکننـد .امـا
رسیدن به مقام نیابت عامه ،مشروط به سه شرط است که میحـوان از آن بـه «عرفـان اشـک،
ّ
عرفان رون و عرفان حفقه» حعبیر کرد .یعنی اولین شرط ،حساسیت و موضاگیری نسـبت بـه
ّ
مظالم است که باالحرین ظهـور و بـروز آن در اشـک بـر مصـائح صـدیقهی کبـری(س) و
اباعبداللهالحسین(ع) و اه بیت عصمت و طهارا است و کسی کـه اهـ اشـک بـر ایـن
مصیبتهای راحبه نباشد ،ضوابط حداقلی برای فقاهت و نیابت را ندارد .زیرا ایـن اشـک بـه
ظلمت هوای نفا و حوجه به نور الهی است و زمینـه را بـرای فهـم معـارف
معنای ضربه به
ِ
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وحیانی فراهم میکند و اال نفا ّاماره ،مانا درک حقایع رواهد شد .پـا از حساسـیت در
َ
برابر مظالم ،باید به مقابله و مبارزه با مراکز حولید ظلم پردارت و اال مظالم و مفاسد ،عـالم
را به آح رواهـد کشـید و بنـدگان بـه کفـر و نفـاق دچـار رواهنـد شـد .لـذا شـرط دوم،
شهاداطلبی و جان برکف بودن و آمادگی برای فدا کردن جان و ما و رانواده و آبـرو در راه
اه بیت است و حنها در این صورا است که میحوان از ّ
مححبودن عبـور کـرد و فقاهـت را
ّ
ّ
آغاز نمود و به اعتقاداا حقهی صاحح دین ،حقرب جست و به عرفان حفقه دست یافت کـه
این امر بدون « ّ
حهور در گمانهزنی ،ابتها در گزین و استظهار در پردازش» میسـر نیسـت.
ً
اساسا همهی حاریخ بستری برای حقرب معرفتی به وجود مبارک چهارده معصوم علیهمالسالم
است و میزان مسیر ّ
طیشده و راه باقیمانده برای بشریت بر این اسـاس معـین میشـود .بـه
همین دلی است که یوسف ّنبی علیرغم اسارا در زندان فرعون ،بـرای رهـایی رـود دعـا
نمیکند بلکه همانند سایر انبیای عظام ،فر محمد و آ محمد را از ردای متعا میطلبـد
حا به رزق بیشتری از ایمان و یقین و معرفت دست پیدا کند.
 .1تحلیل تاریخی از مدیریت نظام طغیان توسط ابلیس و ائمه نفاق در سرفصهل
دوم تاریخ و شکلگیری «بتپرستی مدرن» در شرایط فعلی

باید حوجه داشت که بعد از بعثت نبیاکـرم(ص) ،شـیطان از رفتوآمـد در آسـمانهای
هفتگانه منا شد و قدراهای آسمانی از او سلح گردید و ابلـیا دچـار محـدودیتهای
جدید و بیسابقهای شد .لذا با پایانیافتن امتحاناا حسـی در سرفصـ او حـاریخ و آغـاز
محدودیت های فوق ،حمام قوای ابلیا در موضوع عقالنیت حمرکز یافت و از طریع فرهنـگ
کفر امپراطوری ایران و روم به حقایع دینی حملهور گردید .یعنی هـم در «عرصـهی فهـم از
ِ

دین» ،راه های انحرافی از قبی قیاس و استحسان و استصالح و حأوی و ...را به دستگاه نفاق
الهام کرد و هم در «عرصهی ححقع» حوانست با استفاده از قدراهای زمینی ،شهواا کفر را
شدن حمامی علوم و فلسـفههای مضـاف از
وارد فرهنگ دینداران نماید .در نتیجه ،با حرجمه ِ
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قبی فیزیک ،زیستّ ،
طح ،نجوم و ...و ورود آنها به دنیای اسالم ،این دان ها حوسعه یافت
و جبههی فرهنگی بزرگی پدید آمد که ححت عنوان «حمـدن اسـالمی» و حوسـط دولتهـای
نفاق حرویج می شد .پا از گذشت چند قرن ،نظام طغیان مورد امداد الهی قرار گرفـت و بـا
حوسعه در مقیاس شهوا و رقمروردن رنسانا ،قدرا از شرق به غرب انتقا یافت که این
روند نیز با مدیریت ابلیا محقع شده است.
 .5قیام فقهای شیعه در مقابل کفر عقالنی در فرهنگ مدرنیتهه؛ بهرای «حفهظ
فرهنگ کفرستی ی به عنوان رکن بعثهت»« ،حفهظ وحهدت کلمهه اسهالمی» و
«ارتقای ظرفیت شیعه از فقه مکل

به فقه فرج»

(اعم از شیعه و ّ
لذا کفر بار دیگر وارد صحنهی زندگی امت دینی ّ
سـنی) شـده و حمـامی
ِ

فرقــههای هفتادوســهگانهی اســالم را مــورد هجمــه ق ـرار داده و دیــنداری را بــهعنوان یــک
ُ
رردهفرهنگ و زاییدهی جواما ححلی میکند و در عرصه مـدیریت عینـی ،آن را در فرهنـگ
حوسعهی پایدار و همهجانبه منح مینماید .بنابراین فقهای شیعه در صدوپنجاه سا گذشته
با شرایطی مواجه شدند که همانند شرایط قیام امام حسین علیهالسالم بود و اساس اسـالم و
اص دین و فرهنگ کفرستیزی را که بهمثابه رکن بعثت بود ،در معرض رطر نابودی دیدند و
به همین دلی قیام رود را آغاز کردند که در روند حکاملی رود ،به پیروزی انقالب اسالمی و
حشکی نظام مبارک جمهوری اسالمی منتهی شده که حبیین این مطلح و استدال بـر آن ،در
کتاب «گفتمان انقالب اسالمی» آمده است .از اینرو امت دینـی و فقهـای شـیعه بـهعنوان
پرچمداران حوحید در عصر غیبت ،امروز در برابر کفر عقالنـی قـرار گرفتهانـد کـه در علـوم
پیچیده ی مدرنیته حجلی یافته و حوانسته شهوا و هوای نفا را حروریزه کنـد و آن را در ابعـاد
ّ
حمدنی و حاکمیتی جریان دهد .با این حفاوا که کفار در دوران قب از رنسانا ،بر «علیـت
مطلقه» سجده میکردند اما جهان امروز به سجده در برابر «عل و معالیـ نسـبی» گرفتـار
شده و آنچه «سازمان مل » در بخ سیاسی« ،روش ححقیع جدیـد» در بخـ فرهنگـی و
«دالر» در بخ اقتصادی بر بشریت ححمی کرده ،شعبههایی از مبنای «نسـبیت مـادی» و
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عل و معالی نسبی است .البته کیفیت مدیریت در ایـن حمـدن ،هماننـد فرهنـگ مولویـت
قدیمی کفر در به بردگیکشیدن انسانها
نیست و ظاهری رشونتبار ندارد اما همان ارالق
ِ
و غارا اموا و نوامیا آنها را در پی گرفته و لذا درک و فهم از این استعمار نوین و حبیـین

آن برای عموم مردم ،ضرورحی اساسی است.
بنابراین متناظر با ظرفیتی که کفر به آن دست پیدا کرده ،باید ایمان اسالمی را به صـحنه
َ
َ
َّ
َ
آورد؛ همانگونه که حعبیر قرآن کریم به « َو َما آر َسل َنا ِمن َر ُسو ِإال ِب ِل َس ِان قو ِم ِـه ِل ُی َب ِّـی َن ل ُهـم»
منح صر در زبان عربی ،عبری و ...نیست بلکه به این معنا اشعار دارد که هدایتهای انبیـای

1

الهی ،متناسح با وضعیت کفرآمیزی بوده که امتهـا بـه آن مبـتال بودهانـد .لـذا جمهـوری
ً
اسالمی مأموریت دارد اوال حجت را بر کفار حمام کند و با حکیه به وجدانی کـه بـرای عمـوم
مردم دنیا در حا شک گیری است ،برای آنان حبیـین کنـد کـه حمـدن مـدرن بـه نـام رفـاه و
حکنولوژی ،بشریت را به اسارا درآورده و آنان را به فقر و محرومیـت و حجـاوز مبـتال کـرده
ً
ثانیا باید امت اسالم و اه ّ
حسنن را به وحدا بر مبنای فرهنگ بعثـت (کفرسـتیزی و
است.
ً
نفی حسلط کفار) دعوا کند و ثالثا قب از ظهور حضـرا ولیعصـر(عج) ،مسـیر حرکـت
شیعیان و ّ
محبین اه بیت عصمت و طهارا را به سوی ارحقای ظرفیت فراهم نماید که ایـن
مهم از طریع ارحقای فقه مکلف به فقه حکومت و حمدن (فقه فر ) امکانپذیر رواهد بـود.
در واقا برنامه ی ردای متعا در این مرحله از حاریخ آن است که ایمـان حـا چنـین مقیاسـی
حروریزه شود و وفای جامعهی شیعه نسبت به حضراا معصـومین در ایـن سـطح بـه اثبـاا
برسد .این برنامه زمانی ححقع مییابد که نواب عام حضرا ولیعصر بـهعنوان پرچمـداران
ّ
حوحید در عصر غیبت بدون واهمه از کفر جهانی و نفاق منطقهای و با حکیه بر ذواا مقدس
معصومین ،رزق معرفتی برای ّ
طی این راه پرپی و رم را به دست آورند و شجاعانه در مقاب
کردن حقـوی در برابـر هـوی ،مسـیر را
حدابیر همهجانبهی کفار و منافقین بایستند و با حروریزه ِ
 .6سوره ابراهیم ،آیه « :4و ما هی رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم؛ حا بر آنها بیان کند».
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ّ
امـت پیـامبر از
برای عموم محبین معین نمایند و به همین دلی است که در روایـاا ،علمـا ِ

انبیا بنیاسرائی برحر دانسته شدهاند.

1
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مبادی قرآنی و روایی سبک زندگی اسالمی :شبکهی «تولید،

توزیع ،مصرف» معنویت با محوریت نماز ،بهعنوان موضوع سبک
زندگی اسالمی و نقش محوری نماز معصومین در آن

 .4ضرورت تبیین جایگاه عبادات از منظر حاکمیت به وسیله اسهتنباط احکهامِ
«توسعه ،تعادل و نظم» الهی؛ برای ارتقهای ظرفیهت نظهام مبهارک جمههوری
اسالمی در مقابله با سبک زندگی غربی

همانگونه که ّ
ائمهی هدی در نظام رلقت و در مدیریت حاریخی بین سه دستگاه ایمان و

کفر و نفاق محوریت دارند ،نق اصلی و محـوری در امـر والیـت اجتمـاعی و هـدایت و
شبکهی معنویت نیز بر عهده ی آن بزرگواران است .در واقا منمنین به میزان حضور رود در
برابر جبههی کفار و منافقین و وفای عهد به اولیا رود در این معرکه ،میحوانند از نمـاز بهـره
ببرند زیرا فرصتی که به حضرا موسی در کوه طور برای مناجـاا و سـخنگفتن بـا رـدای
متعا فراهم شد ،به امت محمد و آ محمد حعمیم داده شده و این نعمت بـزرگ بـا حشـریا
نماز در ارتیار آنان قرار گرفته است .پا «حوسعه ،حعاد و نظم» در دستگاه ایمان و زنـدگی
الهی ،با مدیریت حضرا ولیعصر(عج) واقا میشود و به میزانی که نظام اسالمی به وجود
مبارک ایشان متکی نباشد ،به همان نسبت منمنین به زندگی نورانی دست نخواهنـد یافـت و
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ظـاهری آنهـا ،از «احکـام حعـاد » و «احکـام
«احکام نظم» در نماز و عبـاداا و صـورا
ِ
حوسعه» منقطا رواهد شد .علت و فلسفهی غیبت نیز به این مسأله باز میگردد و گناهان در
سطوح اصلی رود به همین مقوله رجوع میکند و برای رهـایی از ایـن وضـا ،بایـد سـطح
استضائه از قرآن و روایاا ارحقاء یابد حا استنباط احکام حوسـعه و حعـاد و نظـم امکانپـذیر
گردد .یعنی در عصر غیبت و عدم دسترسی مستقیم به معصوم ،حعیین نظمهـا و حعاد هـایی
که بستر حوسعهی ایمان را فراهم میآورد ،به حولید هزاران پایاننامه نیازمند است که محصو ِ
ّ
یک شبکه ححقیقاا عظیم باشد .ایـن شـبکه ححقیقـاا در بخـ احکـام حوسـعه بـا حفق ِـه
ّ
اسالمی ِت
سازمانی هزاران فقیه شک میگیرد و در بخ احکام حعاد  ،منوط به دستیابی به
ِ
معادالا کاربردی در دانشگاههاست و در بخ احکام نظم ،از طریـع حولیـد مـد ادارهی
اسالمی ـ ایرانی محقع میشود.
البته باید حوجه داشت حمامی برکاحی که نصیح شیعه شده ،ناشی از فقه بـوده کـه بـدون
انحراف و بر اساس حعبد به شارع مقدس و با حالشهای فقهای عظیمالشأن شـیعه (بـهعنوان
پرچمداران حوحید در عصر غیبت) حاص شده اما فقه موجود ـ که بر مبنای فهم استاحیک و
منطع انتزاعی شک گرفته ـ در سطح احکام نظم قرار میگیرد و لـذا ایـن دسـتاورد مبـارک،
برای حرکت جامعهی شیعه به سوی فر حضـرا ولیعصـر عج اللهحعالیفرجـه کفایـت
ً
نمیکند .رصوصا وقتی به این واقعیت حوجه شود که دستگاه ایمان در مقاب حجم وسـیعی
از عناد و انکار و حجاوز و شیطنت و طغیان قرار گرفته و حفظ آن در برابر این رطـر بـزرگ و
مداوم ،به سادگی امکانپذیر نیست.
برای حوضیح بیشتر باید حوجه داشت که جریان نور نبیاکـرم (محـور نظـام رلقـت) در
حمامی ابعاد حیاا بشری ممکن نیست مگر از طریـع ّ
ححمـ حضـرا ولیعصـر(عج) در
َ
برابر رساراحی که حوسط کفر و نفاق به بـواطن و ظـواهر ایـن عـالم وارد میشـود .در واقـا
هجمههای وحشیانهی دستگاه طغیـان بـه اه بیـت عصـمت و طهـارا و حقـایع قرآنـی،
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مصیبت و بال و درد و فشارهای سنگینی را به وجود امام زمان وارد میکند و آن حضـرا بـا
همین حالت وارد نماز میشوند و رابطهی ویژهای با ردای متعـا برقـرار مینماینـد .یعنـی
انسان ساکن کرهی زمین با حیلههای ابلیا در «شفاجرف الهلکاا»
هنگامی که میلیاردها
ِ
قرار گرفتهاندّ ،ائمهی هدی بهعنوان مدیران نظام رلقت با حمام قوای رود حالش میکننـد حـا
آنها را از جهنم نجاا دهند .همین ضاللت و گرفتاری در فرهنگ شـهوا اسـت کـه انـواع
مختلفی از عذابهای حکوینی (از قبی زلزله ،سی  ،آحشفشان و )...و عذابهای اجتماعی
را رقم می زند همانند جنگ جهانی او و دوم که نزاع در آن بر سر دین نبـود ،بلکـه درگیـری
بین اه دنیا میلیونها انسان را به کام مرگ فرستاد .لـذا همانگونـه کـه در بحـث از سـبک
زندگی غربی ،به نرمافزارهای موجود در حمدن مادی برای گزین اشقیا اشـاره شـد1،چنـین
حصمیماا دیوانهواری که نگـونبختی میلیونهـا نفـر را بـه دنبـا دارد ،حوسـط زنازادگـان و
شقاوحمندانی ارذ میشود که در سارتارهای راصی حربیت شدهاند و بـه مـدیریت جوامـا
الحادی و التقاطی دست یافتهاند.
پا حفاظت از کلمهی حوحید در مقاب این حهدیداا و حصـمیمگیری بـرای سرنوشـت
اه ایمان که امروزه بخ بزرگی از منطقهی غرب آسیا را حشکی میدهند ،محتا درجاا
ّ
باالیی از مسنولیتپذیری و ایمان و یقین و اعتقاد به معارف حقه است و در گزین مدیران
و حصمیمگیران نباید به ضوابط متداو اکتفاء نمود .بر همین اسـاس ،حبیـین جایگـاه نمـاز و
سایر عباداا و حقایع دینی از منظر حاکمیت و اقامهی دین ،باید نقشی اساسی در طراحـی
سندهای باالدستی نظام (همانند چشمانداز ،سیاستهای کلی ،برنامههای حوسعه و )...پیدا
کند و قانون اساسی را ـ که به حوفیع و هدایت الهی و هوشمندی ربرگان ،کلیاحی از اسالم در
آن گنجانده شده ـ حکام بخشد؛ یعنی قانون اساسی در افع سارت حمـدن نـوین اسـالمی
بهینه شود حا سارتارهای دینـی وارد عرصـهی مـدیریت کشـور شـده و نمـاز و روزه و حـج
 .6فص او  ،گفتار هشتم.
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بهعنوان موضوع اصلی در فعالیتهای نظام جمهوری اسالمی قرار گیرد.
در این صورا و به طریـع اولـی روشـن میشـود کـه نبایـد نمـاز و عبـاداا حضـرا
ولیعصر(عج) را به حاالا و ادراکاا و عباداا عوامانـه فروکاسـت بلکـه نحـوهی ورود و
ررو حضرا ولیعصر(عج) در نماز بهعنوان کسی است که مـدیریت عـالم بـر عهـدهی
ِ
اوست و آن وجود مبارک در چنین حالت و نسبیتی ،در برابر رـدای متعـا میایسـتد حـا در
ً
انجام وظیفهی جهانی و حاریخی و اجتماعی رود ،دقیقا بر طبع ارادهی الهـی رفتـار کنـد و
ّ
بدون ّذرهای رل و ذل  ،بهمثابه «محا مشیتالله» قرار گیرد .در واقا اوصافی مانند یدالله
و ُا ُذنالله و عینالله و جنحالله و ...که ّ
ائمهی معصومین به آنها حوصـیف شـدهاند ،از بـاب
ّ
مجاز و استعاره و کنایه نیستند بلکه از این حقیقت حکایت میکنند که ایـن ذواا مقـدس،
َ
مدیریت حمامی ابعاد عالم رلقت را قب از رلقت حضرا آدم حا رلود در نشأهی آررا را
بر عهده گرفتهاند .البته ادراکاا ابتدائی از شرون اه بیت عصمت و طهارا در زمان ظهور
ـت ایــن مقامـاا حتــی در بهشـت نیــز بـرای
و عـالم رجعــت محقـع میشــود ولـی حقیقـ ِ
غیرمعصومین منکشف نخواهد شد.

عدم حوجه به این حقایع ،به معنای عز دین از اشـراف ححلیلـی بـر حـوادثی اسـت کـه
سرنوشت دنیا را رقم میزند و مالزم با انکار شـح قـدر اسـت کـه در آن «کـ امـر» نـاز
ّ
میشود .زیرا نمیحوان گفت حیاا و مماا و رزق انسانهای عادی در چنـین شـبی مقـدر
َ
میشود اما جنگ و صلح در عالم و حوازن قدرا بین کفر و نفاق و ایمان ،ارحباطی بـه شـح
قدر ندارد .از اینرو ،همانگونه که حضرا نوح نهصدوپنجاه سا در میان کفار زندگی کرد
و حمام بضاعت رود را برای هدایت آنان بکار گرفت ،امام زمان نیز در عم به فرهنگ انبیا و
اوصیا از وضعیت جهان کناره نگرفتهاند بلکه از پا پردهی غیبـت ،بـه والیـت حـاریخی در
حوازن بین نظام کفر و نظام نفاق و نظام ایمان ادامـه میدهنـد و در حـا عمـ بـه حـدابیری
هستند که بر کفار و منافقین احمام حجت کند و موجح ارحقـای ظرفیـت شـیعیان و محبـین
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شود .در همین راستا ،قیام حضرا امام و حشکی نظام مبارک جمهـوری اسـالمی ناشـی از

ارادهی ردای متعا و عنایت راصهی حضرا ولیعصر(عج) بوده است 1.زیرا بتشـکنی
و دعوا به پرست ردای متعا حوسط پرچمداران حوحید ،بایـد متناسـح بـا شـرایط زمـان
باشد و دستگاه طغیان را که در هر عصر ،حیلهی جدیدی را طراحی میکند ،رسـوا سـازد و
َ
َ
َّ
َ
آیهی « َو َما آر َسل َنا ِمن َر ُسو ِإال ِب ِل َس ِان قو ِم ِه ِل ُی َب ِّی َن ل ُهم» 2نیز بایـد در همـین چـارچوب معنـا
شود .در عصر حاضر نیز بتپرستی به شک و قالبی مدرن درآمده و طبع مباحـث پیشـین،
این بتپرستی بر اساس «حخصیص انسان به طبیعت» استوار شده است .یعنی اگر سـه نـوع
ارحباط یعنی «رابطهی انسان با ردا»« ،رابطهی انسان با انسان» و «رابطهی انسان با طبیعت»
در نظر گرفته شود ،در سبک زندگی غربی رابطهی انسان با ردا حذف شده و رابطهی انسان
با انسان نیز به حبا رابطهی انسان با طبیعت حروریزه شده و در این رابطه نیز به جای آنکه آثار
مادی طبیعت در ردمت بشر قرار گیرد ،انسان است که به اسارا آثار ماده درآمده است .به
عبارا دیگر ،حمدن غربی سختافزارمحور است و نرمافزارها و فرهنگ و ارالق را به حبعیت
از حکنولوژی و آثار ماده حعریف میکند .پا گرچه در دنیای امروز ،بتکدهها جایی ندارنـد
و پرستیدن بت های چوبی و سنگی منسوخ شده؛ اما مدرنیته بشریت را به سجده بر آثار ماده
دعوا میکند و از طریع رفاه دائمالتزاید ـ کـه رهـین علـم و حکنولـوژی اسـت ـ همگـان را
مسحور رود کرده است.
اما در سبک زندگی اسالمی ،ارحباط با ردا باید بهعنوان متغیر اصلی قرار گیرد زیرا طبع
فرهنگ دینی ،هر کا رابطهی رود را بـا رـدا اصـالح کنـد ،رداونـد رابطـهی او بـا سـایر
انسانها و طبیعت را اصالح میکند .پا علت بحث و بررسی پیرامون نماز و سایر عباداا
در این سلسله مباحث ،آن است که اگر انسانها و امتها به درستی حربیت نشوند و قـدرا
 .6استدال بر این مطلح ،در کتاب «گفتمان انقالب اسالمی» بهصورا مبسوط ذکر شده است.
 .9سوره ابراهیم ،آیه .4
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کن تر هوای نفا رود را به دست نیاورند ،به جای دستیابی به یـک زنـدگی متعـاد دچـار
جنون و دیوانگی رواهند شد و حولید قدرا و حولید اطالع و حولید ثروا حوسط آنان ،ثمرهای
جز فساد نخواهد داشت .نشانههای بارز این حقیقت حلخ در زندگی امـروزین ـ کـه حوسـط
سیاسی این حمدن و نخبگان و مترفین و ثروحمنـدان آن رقـم رـورده ـ قابـ مشـاهده
مدیران
ِ
است؛ یعنی بیستوهفت سرفصلی که بهعنوان محورهای سبک زندگی غربـی بیـان شـد،

1

حعمیم ارالق رذیله در حمامی ابعاد حیاا بشری است که معنایی جز دیوانگی محض ندارد.
همچنانکه پا از رحلت نبیاکرم (ص) همین احفاق برای امت اسالمی رخ داد امـا امـروزه
مردم ایران عالقهمند هستند حا به یک زندگی معنوی زیر سایهی دین ردا دست پیـدا کننـد و
آن را به عنوان یک الگو به مردم دنیا هدیـه نماینـد .ححقـع ایـن هـدف ،وابسـته بـه شکسـتن
ُ
بـت
بتهای عقالنی و مفهومی است حا بر این اساس ،بـ ِت «دالر» در عرصـهی اقتصـاد و ِ
بـت «سـازمان ملـ » در عرصـهی سیاسـت نیـز
«روشهای حسی» در عرصهی فرهنگ و ِ
سرنگون شود.

 .2ضرورت تئوری هکردن پرستش خدای متعال از من لت اقامه توحید در مقابل
تئوری هشدن پرستش ابلیس از من لت اقامه شهوات در شرایط فعلی

در یک نگاه شام به شیوههای مدیریت در حاکمیتهای مختلف میحوان آنها را در سه
شیوهی «مدیریت شهوا»« ،مدیریت غضح» و «مدیریت محبت» ـ که منحصر به دستگاه
الهی است ـ جمابندی کرد .پا از رنسانا ،مدیریت غضح در حکومت اححـاد جمـاهیر
شوروی و مدیریت شهوا در غرب نمایان شده بود که با فروپاشی بلوک شرق ،بشـریت در
برابر مدیریت شهوا قرار گرفته و این نوع مدیریت در سبک زندگی غربی بروز و ظهور یافته
و رقیبی در مقاب رود نمیبیند .لذا اگر نخبگان به این مهم پی ببرند که انسـانها و امتهـا
در مقاب مدیریت شهوا به سجده و حالت انقطاع افتاده و در یوغ بردهداری مـدرن گرفتـار
 .6در فص او ِ کتاب حاضر.
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آمدهانـد ،بــه قیــام علمــی موظـف میشــوند حــا بــا حرـوریزهکردن ایمــان و حقــوی در مقابـ
حروریزهشدن شهوا ،کفار را نجاا دهند و امت اسـالمی را بـه وحـدا دعـوا کننـد و از
طریع جایگزینی فقه فر با فقه مکلفین ،ظرفیت شـیعیان و ّ
محبـین را ارحقـاء بخشـند و بـا
ایجاد حکومت دینی و حمدن مقاومتی ،بستر ظهور حضرا ولیعصر(عج) را فراهم آورند.
گام او در حرکت به سوی حروریزهکردن حقوی و ایمان ،آن است که «شبکهی معنویت»
ّ
از منزلت حاکمیت حبیین شود :حرمهای شریفه در مکه و مدینه و نجف و قم که منبا و مرکز
ّ
همهی این اماکن مقدس ،حرم مطهر سیدالشهداء در کربالست ،منشأ سازماندهی شـبکهی
معنویت در قالح نمازهای جمعه و جماعاا هستند که ایـن رونـد در طـو سـا قمـری و
مکـانی معنویـت
ماهها و هفتهها و ّایام آن جریان مییابد و مدیریت این شبکههای زمانی و
ِ
در ارتیار حضرا ولیعصر (عج) است.
 .7واگذاری قوای «اختیار ،عقل ،زادولد» به پرچمهداران توحیهد بهرای رشهد و
ارتقای ظرفیت افراد و جوامع

اصلی انسان برای زندگی در این دنیا ،سه
برای حوضیح بیشتر باید حوجه داشت که دارایی
ِ

قوهی «ارتیار ،عق  ،زادولد» است و این قوای نورانی به همهی بندگان ردا که عهد حوحید و
ایمان اشخاص ،حفـاوحی
نبوا و والیت بر آنها عرضه گردیده ،اعطاء میشود و کفر ،نفاق یا ِ
ً
در اینکه اص این نعمت و نورانیت به او داده شود ،ایجاد نخواهد کرد؛ گرچه بعدا حوسط او
ضایا گردد .در واقا همه ی افراد یا از صلح پدر و مادر کافر یا از صلح پدر و مادر منافع و
یا از صلح پدر و مادر منمن به دنیا آمدهاند و حا ّ
پـرورش همـین
سن بلـوغ ححـت حربیـت و
ِ
والدین بودهاند که هر یک از این وضعیتها متناسح با فاعلیتی بوده کـه در عـالم ّذر از هـر
شخص صادر شده و رود را در زمرهی «اصحاب یمـین» یـا «اصـحاب شـما » قـرار داده
است .اما اعطاء این سه قوه در سن بلوغ ،به معنای آن است که حدبیر الهی بر این قرار گرفتـه
که انسانها از والیت والـدین رـود رـار شـوند و ارادهی رـود را در ارتیـار «سـابقون و
ِ
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ّ
زمان رود واگذار کنند حا امکان رشد آنها در دنیای
مقربین» قرار دهند و قوای رود را به امام ِ

آغشته به ظلماا و شهواا فراهم شود و از طریع سـوار شـدن بـر کشـتی نجـاا ،عبـور از

جنود
پرحگاههای گمراهی و ضاللت میسر گردد .در این مسیر ،هم «عق » و هم «جسم» از ِ
ارتیار هستند و لذا کافری که ایمان بیاورد و دسـتگاه حـع را ارتیـار کنـد ،جسـم او طـاهر
رواهد شد و از سویی ،شخصی که بهدلی زادهشدن از پدر و مادر منمن محکوم بـه حکـم
طهارا است ،در صورا ارحداد حکم نجاست بر او بار رواهد شد.
 .1بررسی شبکه زمانی و شبکه مکانیِ معنویت برای تئهوری هکهردن ایمهان در
سبک زندگی اسالمی

شدن ایمان از طریع واگذاری این ارادهها به حجـت حـع و امـام
روشن است که حروریزه ِ

معصـوم ـ کـه در ایـن دوران حضـرا ولیعصـر(عج) هسـتند ـ بـه ابزارهـا و نرمافزارهـا و
شــبکههای مــدیریتی محتــا اســت .در مباحــث گذشــته حوضــیحاحی پیرامــون شــبکهی
طریـع آن شـبکه،
«کاررانه»« ،حزب» و «رسانه» در سبک زندگی غربی ذکر گردید کـه از
ِ
مکان حروریزهشدن «شهوا» حبیین شد؛ متناظر بـا ایـن مطلـح بایـد «نسـبیت عـام
زمان و ِ

معنویت» و زمان و مکان های مربوط بـه آن را بیـان کـرد حـا از ایـن طریـع ،چارچوبهـای
احی سه حروری «حولید ثروا ،قدرا و اطالع الهی» پدیـد آیـد .در اینبـاره
اساسی برای طر ِ
ِ
باید حوجه داشت که معنویت دارای یک برنامهی روزانه است که شـام پـنج وعـده نمـاز و
حعقیباا هر یک ،دعای روز و زیارا روز میشود و برنامهی هفتگی آن نیز در اعما شح و
ّ
روز جمعه بهعنوان برحرین روز هفته و روز عید حجلی مییابد .سپا ماههای قمـری مطـرح
میشود که به مناسبت هر یک ،اعما و ادعیهی راصی وارد شده است .بنـابراین در سـبک
زندگی اسالمی ،سالی که بهمثابه مبنای برنامهریزی حوسعه قرار میگیرد ،سا قمری است که
زمان
روز متناسح با رود را داراست و ِ
بهعنوان سا عبادا محسوب میشود و ماه و هفته و ِ
آغاز و پایان هر یک از روز و هفته و ماه و سا نیز در آن معین شده است .همچنین در سـا
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قمری ،اعیاد چهارگانهای مشخص شده است که شام جمعهها ،عید فطر ،عید قربان و عید
غدیر میشود .لذا مدیریت حضرا ولیعصر(عج) و نایح عام ایشان نسبت به امت دینـی،
بر اساس همین زمانها انجـام میشـود .بـه عبـارا دیگـر ،حعریـف زنـدگی در حاکمیـت
اسالمی ،به هدایت (بتشکنی و سجده بر ردای متعا ) بـاز میگـردد و در امـر هـدایت،
زمانهای پی گفته موضوعیت دارند .لذا سا و ماه و هفتـه و روز ،نبایـد بـر مبنـای حوجیـه
اقتصادی حعیین شود؛ بررالف برری کشورهای اسالمی که به همین دلی  ،از حقویم میالدی
استفاده می کنند و حعطیالا رسمی رود را از جمعه به یکشنبه حغییر دادهاند.
مکانی آن نیز پردارتـه
پا از اشاره به شبکهی زمانی برای معنویت ،باید به بیان شبکهی
ِ
ّ
شود .در اینباره باید گفت که هر سه سرفص حاریخ در فلسفهی حـاریخ انبیـا از مکـه آغـاز
ِ
میشود :هبوط حضرا آدم در ابتدای مرحلهی او حاریخ ،بعثت نبیاکـرم(ص) در ابتـدای
مرحلهی دوم حاریخ و ظهور حضرا ولیعصر(عج) در ابتدای مرحلهی سوم حاریخ در ایـن
ّ
روایـاا
شهر مقدس و در کنار رانهی ردا رخ میدهد .بر اساس مباحثی که در ححلیـ از
ِ
مربوط به هبوط عنوان شد ،آنچه در بیتاللهالحرام و مناسک حج محقـع میشـود ،حوبـه از
گناه و حقصیر نسبت به مقام والیت و عم به حشریفاا بیعت با ّ
ولی الهی است حا انسانها و
امت ها به رهبران هدایت پیوند بخورند و اراده و ایمان رود را حجدید و حقویت کنند .لـذا بـر
ّ
حسح روایاا ،روزانه هفتاد هزار فرشته از آسمان به مکه نـاز میشـوند و رانـهی رـدا را
طواف میکنند و سپا برای زیارا نبیاکرم(ص) به مدینه ّ
مشرف میشوند و پا از آن برای
زیارا امیرالمنمنین(ع) به نجف میروند و سپا وارد کربال میشوند و حا غروب به زیارا
اباعبداللهالحسین(ع) و عزاداری برای آن حضرا میپردازند و به آسمان باز میگردنـد و در
روز بعد ،هفتاد هزار فرشتهی دیگر همین کار را حکرار میکنند و این روند ادامـه دارد 1.ایـن
َ
بدان معناست که چنین ّ
رویههایی برای استمرار نظم حکوینی در عالم ضرورا دارد و بـدون
 .6آمالی طوسی ،جلد  ،6صفحه 965؛ بشارة المصطفی ،صفحه .625
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این نرمافزارها حعاد جهان رلقت حداوم نخواهد یافت و از بین رواهد رفت .در واقـا عـالم
ّ
حکوین نسبت به مدیریت الهی و برگزیدگان او دارای می و کش و حمای و حعلـع اسـت و
لذا نق شده که با ورود امیرالمنمنین(ع) به این دنیا و د حنگی مالئکه برای رؤیـت ایشـان،
ردای متعا فرشتهای را بهصورا آن ذاا مقـدس رلـع کـرد حـا مالئکـه بـا دیـدن آن آرام
بگیرند 1.از اینرو فرشتگان به زیارا حرمهای شریفه و ذواا مقدس معصومین و عزاداری
ّ
برای سیدالشهداء نیازمندند و در صورا عدم دسترسی به این اماکن مقدس دچار حالطـم و
اضطراب میشوند.
 .1/4من لت «مکه ،حرمهای شریفه و مساجد» در شبکه معنویت

ّ
پا مدیریت ردای متعا نسبت به امور حکوینی از مکه آغاز میگـردد و بـا طـواف بـر

بیتاللهالحرام و استالم حجراالسود ،بیعت با حضرا ولیعصـر(عج) در سـطح حـاریخ و
اجتماع حکرار و حجدید میشود که این به معنای آن است که در موسم حج ،غدیر حعمیم پیدا
کرده است .لذا اگر دیگر مذاهح به انکار این حقایع بپردازند اما شیعیان باید متوجه باشـند
که محور حکوین و حاریخ و اجتماع ،وجود مبارک امـام معصـوم در هـر زمـان اسـت و ادای
مناسک حج و حضور در این کنگرهی عظیم برای دستیابی به حا معنوی نیست بلکه بـرای
حجدید بیعت با حجت ردا بر روی زمین است .به همین دلی است کـه در روایـاا حأکیـد
شده که حج به هی وجه نباید حعطی شود و اال عذاب الهی به بندگان مهلـت نخواهـد داد.
ّ
مکانی معنویت مبتنی بر این حرمهای شریفه است :مکه کـه حـرم الهـی
در نتیجه ،شبکهی
ِ

است ،مدینه که حرم نبوی است و نجف که حرم علوی است و قم که طبع بررـی روایـاا،
ّ
حرم ّ
ائمهی معصومین است .اما حرم اباعبداللهالحسین در کـربالی معلـی بهمثابـه محـور
حمامی این حرمها و مرکز «انگیزش» و به حرکتدرآوردن ارادههـا محسـوب میشـود .زیـرا
ِ

موضوع اساسی در حکومت دینی ،ارحقای ایمان برای عموم مردم و «پرورش» و «گـزین »
 .6کنز الفوائد ،جلد ،9صفحه 649؛ مأة منقبة ،صفحه99؛ بحاراالنوار ،جلد  ،65صفحه .922
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شهروندان عادی در این مسیر است و نه پردارتن بـه درجـاا در عبـاداا .در واقـا موحـور
ّ
محرکهی حاریخ الهی برای گذشتگان و آیندگان ،حادثـهی عاشوراسـت و در مقابـ  ،موحـور
ّ
محرکه برای کفار و منافقین ،شهواحی از قبی ریاست و امور جنسی و رورد و روراک و ...و
ایجاد جاذبه و حنوع مداوم در این موضوعاا برای حسلیم انسـانها و امتهاسـت حـا از ایـن
طریع ،به سارت حمدن مادی و حوسعهی آن مبادرا شود .امـا حکومـت دینـی بـا طراحـی
سبک زندکی اسالمی به دنبا احمام حجت با کفار و منافقین و هدایت منمنین است و رفـاه
را هدف رود قرار نداده بلکه میرواهد حولید قدرا و اطالع و ثروا را بر اساس «هدایت»
معنا کند.
مکانی معنویت در درجهی او به حرمهای پی گفته باز میگردد و مزار
بنابراین شبکهی
ِ

امامزادگان و مصالهای نمـاز جمعـه و مسـاجد بـهعنوان بخ هـای بعـدی از ایـن شـبکه
ّ
محسوب میشوند زیرا حرویج اماکن مقدسی همانند مسجد ،از فرهنگهای بیبدیلی بـوده
که در رتم نبوا حشریا شده و در مدیریت نبیاکرم(ص) بـر جامعـه اسـالمی موضـوعیت
داشته و از نرمافزارهای ارحقاء ایمان به شمار میرود .بـر همـین اسـاس ،سلسـله مراحـح در
ّ
دوران غیبت برای مدیریت در موضوع هدایت ،متشـک از «نایـح عـام»« ،ائمـه جمعـه» و
سپا «ائمه جماعاا» است که از نظـر مکـانی بـه حرمهـای پنجگانـه فوقالـذکر متصـ
میشوند.
« .1/2زیارات ،تالوت قرآن ،عبادات» به عنوان سه رکن اساسی بهرای تئهوری هشهدن
ایمان در سبک زندگی اسالمی

البته در کنار احکام و «عباداا» ،باید به «زیارا» و «حالوا» نیز بهعنوان ارکان شبکهی
انیت «قوهی ارتیار ،قـوهی عقـ و قـوهی
معنویت حوجه شود چون این سه مقوله ،باعث نور ِ

زادولد» میشوند؛ همان قوایی که بهعنوان یک نعمت عمومی به همهی انسانها عطا شده و
باید موضوع مدیریت و برنامهریزی اجتمـاعی قـرار گیـرد .یعنـی سـبک زنـدگی در منزلـت
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جسم» انسان بـر محـور
حاکمیت و حمدن ،باید به دنبا این هدف باشد که «روح و عق و ِ
ارتیار» او پرورش یابد .در همین راستا زیارا موجح «حطهیـر روح»،
نورانیشدن «اراده و
ِ

حالوا قرآن عام «حزکیهی عق » و عبادا باعث «پاکشدن جسم» اسـت .البتـه ایـن سـه
مقوله در هم حرکیح میشوند و قاب حفکیک از یکدیگر نیستند و از ایـنرو در اعمـا روز و
ماه و سا و مناسک وارد شده برای اماکن زیارحی ،حرکیحهـای مختلفـی از ایـن سـه مقولـه
حوصیه شده است .همچنانکه در نماز بهعنوان یک عبادا ،ححو روحـی و فکـری نیـز رخ
میدهد یا در زیارا ،حطهیر جسمی و حزکیهی عقلی محقع میشود .لـذا آنچـه گفتـه شـد،
اشاره به نسبتهای اصلی بود که بر «عبادا ،حالوا و زیارا» حاکم است .در مقاب و در
سبک زندگی غربی ،بی از همه چیز به جسم و حخلیهی شهواا آن حوجه میشـود و جسـم
بهعنوان مبنایی برای پرورش عق و حربیت روح قرار میگیـرد و ارتیـار نفـی شـده و انسـان
حابعی از جبر محیط دانسته میشود.
 .5تبیین جایگاه «عبادات» از من لت حاکمیت بههعنهوان «نهرمافه ار اقامههی
پرستش خدای متعال»

مکانی معنویت ،باید به بحث حفصـیلی پیرامـون عبـاداحی
بعد از حبیین شبکهی زمانی و
ِ

همچون نماز و روزه و حج پردارت حا معلوم شود ردای متعا چگونه بـه وسـیلهی امامـان
معصوم و احکامی که حوسط آنان حشریا شده ،به حربیت افـراد و اصـناف و اقـوام و سـارت
امت و حکومت و حمدن میپردازند .یعنی گام دوم برای حرـوریزهکردن ایمـان و دسـتیابی بـه
مدیریت محبت و مقابله با مدیریت شهوا ،حبیین جایگاه عباداا از منزلت اقامهی احکـام
(و نه از منزلت حکلیف فردی) است .یعنی همانگونه که در سبک زندگی غربی ،سارتارها و
بسترهایی برای حخلیهی شهواا مختلف طراحی شده حا افراد در ابتـدای ّ
سـن بلـوغ بـر ایـن
اساس پرورش پیدا کنند و از این طریع ،نیـرو و انـرژی بگیرنـد و نقـ رـود در جامعـه و
حاکمیت را ایفا نمایند ،در سبک زندگی اسالمی سازوکاری طراحی شده حا در دار امتحـان،
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نجاا و هدایت برای همهی بشر محقع گردد و لذا احکام و عباداا بهمثابه ابـزار مـدیریت
ردای متعا برای هدایت ارتیاراا و ارادههای انسانی است .پا فارغ از احکـام مکلفـین
که حوسط فقهای عظیمالشأن شیعه استنباط شده و افراد به آن عم میکنند ،باید روشن شود
که حاکمیتها در این رابطه چه وظایفی دارند .در واقا مدیریت در سطح حوسعه بـرای یـک
جامعه اسالمی ،مدیریتی است که حوسعهی پرست ردای متعا را وجههی همت رود قرار
میدهد و به دنبا «اقامهی احکام» است .زیرا عموم مردم گرچـه در اقامـهی احکـام سـهم
دارند اما در این عرصه ،مسنو و مدیر نیستند بلکه اقامـهی احکـام ،مسـنولیتی اسـت کـه
بهعهدهی حاکمیتهاست حا از این طریع ،بستر پرست ردای متعا فراهم شود.
هـدایت ارتیـاراا انسـانی از طریـع آنهـا انجـام
از اینرو نرمافزارهایی کـه مـدیریت و
ِ

میشود ،همان عباداا از قبی نماز و روزه و حج و ...در ارحباط با ردا و سایر احکام فقهی
در ارحباط با انسانها هستند .یعنی در منزلت فرد «عمـ بـه احکـام» ضـرورا دارد امـا از
شدن ایمان «اقامهی احکام» است و جریان والیت ردای
منزلت حاکمیت ،نرمافزار حروریزه ِ
متعا ـ که در شح قدر و از طریع نزو «ک امر» بر حضرا ولیعصر(عج) و الهام ایشان

به نایح عام رود محقع میشود ـ از این طریع محقع میگـردد .بـه عبـارا دیگـر اقامـهی
احکام (فقه) ـ که در نهایت به اقامهی کلمهی حوحید و پرست رـدای متعـا (اعتقـاداا)
منجر میشود ـ نرمافز ِار مدیریت حضرا ولیعصر(عج) برای ارحقای ارادههـا و ایمانهـا و
ّ
ً
کردن ایمان ابتدائا باید بـه بیـان قلـههای
پرورش عناصر حاریخی است .در واقا برای حروریزه ِ
باالی ایمان و مراحح اعالی ردمتگزاری به آسـتان معصـومین ـ کـه از طریـع حضـور در
مدیریت جامعهی منمنین و والیت اجتماعی حاص می شـود ـ پردارـت و سـپا بـر ایـن
اساس ،سایر درجاا و مراحح ایمانی را آرای داد.
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 .6بررسی «تولید ،توزیع ،مصرفِ» معنویت و من لت محوری نمهاز در آن بهرای
طراحی سبک زندگی اسالمی

این نرمافزارها از «نماز» آغاز میشود و همانگونه که اه هوی به دنبا شهواا میروند
َ
و شعبههایی از ظلماا را در عالم جاری میکنند ،منمنین نیز با به جاآوردن نماز ،جویها و
نهرهایی از نورانیت و معنویت پدید میآورند .این نهرها در ادامه به هـم میپیوندنـد و یـک
رود را حشکی میدهند که مکان آن« ،مسجد» است .سپا با حعطیلی نمازهای جماعت در
روز جمعه و اجتماع نمازگزاران حمامی مساجد در یک مکـان واحـد ،ایـن رودهـا در «نمـاز
جمعه» به هم میرسند و یک شهر را متحو میکنند؛ همانند رودرانهی بزرگی که به سوی
دریا روان میشود .اما این جویها و رودها و رودرانههای معنویت زمـانی بـه دریـا حبـدی
میگردد که منمنین پا از یک ماه روزه داری در ماه مبارک رمضان ،نماز عید فطر را بـه جـا
میآورند .این دریاها هنگامی به هـم متصـ میشـوند و اقیانوسـی از معنویـت را حشـکی
میدهند که مسلمین از سراسر جهـان در موسـم حـج گـردهم میآینـد و قـدرا حوحیـد را
بهصورا عینی و کاربردی در مراسم برائت از مشرکین به نمای میگذارند .لذا موعد انجام
مناسک حج در پایان سا قمری قرار گرفته حا راندمان یک سـا عبـادا در اجتمـاع بـزرگ
ّ
موحدین در روز عید قربان مشخص شود و به این صورا ،میزان قدرا دستگاه ایمان معین
گردد .همهی این مراح از آن جهت ضرورا دارد که دستگاه ظلمت و شبکهی شهوا نیـز
جوی ها و رودها و دریاهای ضاللت را به اقیانوسی از طغیان و گمراهی حبـدی میکنـد و در
چنین مقیاسی به جنگ دسـتگاه الهـی مـیرود و بـا ایجـاد اجتماعـاا بـزرگ در جامهـای
جهانی ،مسابقاا المپیک ،رونمایی از ّ
فنآوریها و محصوالا جدید ،اجـالس سـالیانهی
مجما عمومی سازمان مل و ...قدرا رود را به رخ جهانیان میکشد و به وسیلهی علـم و
حکنولوژی ،همهی جهان را مسحور کرده و به سوی رود جذب میکند.
پا روند مدیریتی برای حروریزهشدن ایمان و ارحقا آن از نمـاز آغـاز میشـود زیـرا نمـاز
حیاحیحرین مسأله در سبک زندگی اسالمی است و زندگی ایمانی ما به نماز بـاز میگـردد و
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زندگی عینی منمنین از باطن حا ظاهر و از روح و عق حا جسم و بدن به نماز نیازمند اسـت.
از اینرو در سبک زندگی اسالمی« ،رانه» به محلی برای رـوردن و روابیـدن و اسـتراحت
و ...حعریف نمیشود بلکه رانه محلی برای پرست ردای متعـا در سـه قالـح عبـادا و
ّ
حالوا و زیارا حلقی میگردد .لذا در روایاا وارد شده که رانهای که در آن به حالوا قرآن
پردارته می شود ،از آفاا و مصیباا متعددی مصـون شـده و نـور از آن بـه آسـمان سـاطا
میشود و مالئکه در آن رفتوآمد میکنند 1.در نتیجه ،هنگامی که انسان منمن به ّ
سن بلـوغ
میرسد از او رواسته میشود حا نماز به جا بیاورد در حالیکه اولین حکم برای فـرد بـالغ در
سبک زندگی غربی ،و دعوا او به رابطه با جنا مخالف از طریع ایجاد سارتارهایی بـرای
ً
ارضاء شهوا جنسی است حا انسانها حدریجا به حخلیهی شهواا عادا کنند و حریمهـای
ً
دینی و الهی عمال شکسته شود .این در حالی است کـه مـنمنین حـاکنون نتوانسـتهاند قـوای
ارتیار و عق و زادولد را موضوع برنامهریزی قرار دهند و به سارتارسازی برای هدایت قوای
فوق در جهت نورانیت و ایمان بپردازند .اگر این قوای نورانی در مسیر متناسح قـرار گیرنـد،
دیگر نیازی به مبنا قراردادن نیازهای مادی در برنامهریزی و حمرکز همـهی مقـدوراا کشـور
برای حأمین آنها نیست بلکه ایجاد حعـاد روحـی و عقلـی و جسـمی ،موجـح روانشـدن و
حسهی در حأمین نیازهای مادی رواهد شد و از پیچیدگیهای آن ـ که ناشی از اصـالتدادن
به دنیا و کنار گذاشتن آررا است ـ رواهد کاست.

بنابراین نباید مسأله را به این حصور محدود کرد که فرد پا از رسـیدن بـه ّ
سـن بلـوغ بـه

سراغ رسالههای عملیه میرود و بر این اساس به رواندن نماز مبادرا میکند زیرا قب از هر
ً
حکوینا حصرفی در انسان واقا میشود که ّ
طی آن ،سه قوه به او عطـا میشـود و پـا از
چیز،
ارتیار دستگاه حع ،این فرد در شبکهای از معنویت قرار میگیرد که صاحح و مدیری دارد و
حناسح ایمان امام جماعت آن ،جمعی از مالئکه هستند که به آن مسجد
 .6همچنانکه برای هر مسجدی به
ِ
ارتصاص یافتهاند و به آن امامجماعت اقتدا میکنند.
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ً
او در حا مدیریت دستگاه ایمان است؛ گرچه قبال به این حقایع حوجـه نشـده باشـد یـا بـه
حازگی به امری رودآگاه حبدی شده باشد و در کتح متداو اثری از این نگاه دیده نشـود .در
واقا سخنان و نوشتههای زیادی پیرامون نماز مطرح شده اما هی گاه از منزلـت «اقامـه» بـه
این عبادا مهم (و سایر عباداا و زیاراا) پردارته نشده و بهمثابه یک شبکه که در رآس آن
به حضرا ولیعصر(عج) متص است ،مورد حوجه قرار نگرفته است 1.پا نمـاز در میـان
عباداا ،دارای جایگاهی محوری است؛ اما باید حوجه داشت که از منزلت حاکمیـت ،سـه
مسألهی اساسی قاب طرح است« :حولید معنویت ،حوزیا معنویـت و مصـرف معنویـت» و
جایگـاه «مصـرف
استنباط احکام نماز و ابالغ آن به مکلفین و عم مردم به این ضـوابط در
ِ

معنویت» قرار میگیرد .لذا اگر از منزلت حاکمیت ،ارحباط «مصرف معنویت» با «حولیـد و
حوزیا معنویت» مورد حوجه واقـا نشـود ،عبـاداحی پدیـد رواهـد آمـد کـه هـی حـأثیری در
سرنوشت امت پیامبر ندارد که نمونهی آن در عباداا منافقین و حتی بخشی از شیعیان قابـ
مشاهده است و در بیاناا مقام معظم رهبری از آن بهعنوان « ّ
سـنی امریکـایی» و «شـیعهی
انگلیسی» و «مسجد سکوالر» حعبیر شده است.
 .3تقوم شبکهی اقامه نماز به نماز امام زمان(عج) برای جلب «هدایت الهی»

از اینرو برای اقامهی نماز از منزلت حاکمیت و حبیین جایگاه آن در شـبکهی معنویـت،
بایــد بــه مرکــز حولیــد معنویــت یعنــی نمــاز نبیاکــرم(ص) در مع ـرا و نمــاز حضــرا
جزئیاا مباحث فوق متوقف ماند؛ زیرا نکاا پی گفته با هدف حوجهدادن به این
 .6به نظر میرسد نباید در
ِ
حوانایی مـدیریت
مطلح ذکر شد که نواب عام حضرا ولیعصر باید به این ظرفیت از فهم دین برسند حا
ِ
حکومت دینی و سارت حمدن الهی را بدست آورند .البته مدیریت ردای متعا و انبیا و اوصـیای الهـی
از همین سنخ بوده و ظرفیتی در مقیاس حمدنسازی و حاکمیت داشته ،ولی موانعی باعث شده که از این
حقایع غفلت شود .گرچه با پیروزی انقالب اسالمی و حشکی نظام مبارک جمهوری اسالمی ،فضاهای
جدیدی در فهم از دین پدید آمده که در بیاناا حضرا امام و مقام معظم رهبری انعکـاس یافتـه و ایـن
سلسله مباحث ،به دنبا حبیین حخصصی از این فهم جدید و طرح پشتوانهی علمی برای آن است.
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ولیعصر(عج) در زمین حوجـه کـرد .یعنـی همانگونـه کـه طبـع مباحـث گذشـته ،همـهی
ّ
مخلوقاا در اص «رلقت» و حکوین رود وابسـته و متعلـع بـه ذواا مقـدس معصـومین
هستند ،همین روند در امر «ربوبیت» و «هدایت» نیز جریان دارد .به عبارا دیگر موضـوع
هدایت ،سه قوهی «ارتیار» و «عق » و «زادولد» است که در ّ
سن بلوغ بهعنوان یک نعمـت
نورانی به انسان عطا میشوند .اما انسان میحوانـد بـا سـوء ارتیـار رـود ،دسـتگاه باطـ را
انتخاب کند و به عضوی از شبکهی ظلمت حبدی شود و این نعمتها را ضایا نمایـد .زیـرا
دستگاه باط نیز دارای شبکهی حولید و حوزیا و مصرف برای ظلمت و شهوا است و مرکـز
حولید آن ،ابلیا و ّ
ائمهی کفر و اصحاب چاه فلـع هسـتند کـه پـا از پیریـزی هندسـهی
رف عـوام از اهـ کفـر و نفـاق میرسـانند.
طغیان ،با وسایطی آن را حوزیا کـرده و بـه مصـ ِ
همچنین انسان بالغ قادر است حا با ارتیار صحیح ،به دستگاه حع بپیوندد و ایـن سـه قـوه را

نورانی کند .لذا این قوا برای هدایت و نجاا باید به شبکهی معنویت متص شوند؛ شبکهای
که در رآس آن اه بیت عصمت و طهارا قرار گرفتهاند .در نتیجه ،هی مخلوقی نمیحوانـد
می و کششی نسبت به نماز و سایر عباداا داشته باشد مگر آنکـه از شـعاع نـور حضـرا
ولیعصر(عج) و حرکت ایشان برای اقامهی نماز بهرهمنـد شـود و در پرحـو آن قـرار بگیـرد؛
ّ
همانطور که در زندگی امروزین نور یک المح هی گاه نمیحواند منقطا و منفک از شبکهی
حولید و حوزیا برق باشد بلکه آن شبکهی پیچیده است که علـت روشـنی میلیاردهـا رانـه و
اداره و کاررانه میشود .حوصیه به حالوا سورهی مبارکهی اسراء در هر شـح جمعـه نیـز بـا
حقیقت فوق حناسح دارد زیرا طبع روایاا ،معرا نبیاکرم (ص) و سیر آن ذاا مقـدس در
هیأا نماز را پدید آورده و مشاهدهی برری آیاا عظـیم الهـی
حجح نور بوده که کیفیت و ِ
حوسط حضرا رسو بوده که موجح قرارگرفتن ایشان در حالت رکوع و سجده و حشهد شده

و مناسک صاله را رقم زده است .همچنـان کـه حسـح احادیـث ،اوقـاا پنجگانـهی نمـاز
متناسح با حاالا مختلفی بوده که برای حضـرا آدم و حضـرا حـوا در هنگـام ورود بـه
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بهشت ،حخلف آنها در حناو از دررت ممنوعه و هبوط به زمـین و ...واقـا شـده اسـت .بـا
اا انسانها در نماز،
مالحظهی مجموعهی این روایاا به نظر میرسد که نورانیشدن ارتیار ِ
ناشی از حصرف ردای متعا در نفـا نفـیا نبیاکـرم(ص) و سـایر ّ
ائمـهی هـدی(ع) در
هنگام اقامهی نماز حوسط آن بزرگواران است .یعنی نماز بهمثابه نرمافز ِار اعطاء نعمـت الهـی

به اه بیت عصمت و طهارا در دار بالء است و لذا اگر حکبیر و حهلی و حسبیح و ححمید و

حشهد افراد به نماز حضرا ولیعصر(عج) ـ که معدن رکوع و سجود
رکوع و سجود و قیام و ِ
ً
و حکبیر و حهلی و ...است ـ متص نشود ،اساسا عبادحی واقا نشده و از اینرو ،ریراحـی کـه
در آنها حوجهی به ساحت مقدس معصومین نباشد ،مقبو نخواهد بود .در روایاا وارد شده
ّ
که قبولی نماز به ذکر صلواا بر محمد و آ محمد پا از نماز وابسته است 1و ارحقا درجهی
نماز نیز به حسبیحاا حضرا زهرا سالماللهعلیها منوط شده است؛ 2همـان مخـدرهای کـه
نماز ایشان موجح حغییر رنگ دیوارهای شهر مدینه به سه رنگ سفید و زرد و سرخ میشد به
ایی این وضا سوا میکردنـد و
نحوی که مردم سرآسیمه ردمت پیامبر میرسیدند و از چر ِ
ّ
آن جناب ،حاالا صدیقهی طاهره در نماز را بهعنوان علت این حغییراا معرفی میفرمودند.
عبـاداا هـر فـرد بایـد بـه
این احادیث و معارف نورانی به این حقیقت اشاره دارد که نماز و
ِ

سرپرستان آن متص شود و آن بزرگواران هستند که موجح حرکت سـایر
شبکهی معنویت و
ِ
مخلوقاا به سوی عبودیت و پرست ردای متعا میشوند.

 .8جریان یقین اجتماعی در جامعه اسالمی از طریق شبکه معنویت برای مقابله
با طوفان شهواتِ ناشی از نظام طغیان

در واقا نماز نبیاکرم و سایر معصومین صلواااللهعلیهماجمعین ایمـان و یقـین حولیـد
میکند و این عباداا ،نرمافزاری برای ارحقای اعتقاد و پرست و بهمثابـه طاعـت و حعظـیم و
 .6اصو کافی ،جلد  ،9صفحه .987
 .9ثواب االعما شیخ صدوق ،صفحه .914
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عبودیت نسبت به ردای متعا است و شخص را در مقامی قرار میدهد کـه حضـرا حـع
جلتعظمته در ارادهی انسان حصرف کند و این حصرف در منمنین و ّ
محبین و شیعیان ،به حبا
حصرفی است که ردای متعا در هنگام نماز در وجود مبارک حضرا ولیعصر(عج) انجام
امام حمامی
میدهد .لذا حسح روایاا وارده نبیاکرم(عج) در آسمانها و در هنگام معرا ِ ،
پیامبران مرس و مالئکهی ّ
مقرب بودهانـد و همـهی آن بزرگـواران در نمـاز بـه ایشـان اقتـدا
حوجه بسیاری
کردهاند؛ همچنان که نماز حضرا ولیعصر(عج) بر روی زمین ،قبله و مرکز ِ

از منمنینی است که به نماز میایستند .پا در نماز ،حوان و ظرفیت اراده ارحقا پیدا میکند که

کیفیت این ارحقا ،متناسح با درگیری با هوای نفا و مقابله با دستگاه ابلیا است اما کسانی
در برابر این نظام اهریمنی ایستادگی میکنند و نسبت به کلمهی حوحید غیرحمند هستند که با
اوصافی از قبی یدالله ،عیناللهُ ،ا ُذنالله ،جنحالله و ...حوصیف شدهاند و حمام ّ
همت رـود
را بر حفاظت از دستگاه ایمان در مقابله با طوفان حمالا کفر و نفاق متمرکز نمودهانـد .از
اینرو امام زمان بهعنوان حجت الهی در هر نماز ایمان و قدرحی را به دست میآورد که بتوان
با آن در مقاب قدرا کفر و نفاق و حوانایی آنان در دشمنی و عناد و انکار ایستاد .در نتیجـه،
قدرا برآمده از نماز ـ که حاص حصرف ردای متعـا در وجـود مبـارک حضـرا
ایمان و ِ
ِ
ولیعصر(عج) است ـ در یک شبکه جریان یافته و در میان نواب عـام 1و شـیعیان و ّ
محبـین
حوزیا میشود که مکان آن ،مساجد و نمازهای جمعه است.
 .4بیان تمثیلی برای درک از شبکه معنویت و مقایسهه آن بها زیرسهاختههای
شبکه خدماترسانیِ مادی در زندگی غربی

به بیان حمثیلی ،کسی که نماز میرواند همانند شخصی است که بـا مراجعـه بـه اداراا
 .6در همین جاست که فاصله ی بین نماز ما و نماز بزرگانی چون امام رمینی و مقام معظم رهبری و ارزش
عباداا این فقهای عظیمالشأن روشن میشود؛ نمازها و عباداحی کـه موجـح کارآمـدحرین مبـارزاا بـا
دستگاه کفر و فرهنگ شهوا شده و بیشترین امنیت را برای امت دینی در پی آورده است.

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی104 

مربوطه ،به ارذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی و امکاناا ردماحی (ماننـد انشـعاب آب و
شهروند یـک شـهر معنـوی حبـدی شـده
برق و گاز) مبادرا کرده و با به جا آوردن نماز ،به
ِ

است .یعنی بررالف روابطی که سبک زنـدگی غربـی در شـهرها پدیـد آورده ،شـهروند در

سبک زندگی اسالمی کسی است که اه نماز و مسجد و نماز جمعه باشد .زیرا با این رفتار
رود ،به کسح حوان و قدرا و نیرو از مرکز معنویت پردارته و ایمان و یقین و اعتقاداا رود
را هر روز و در پنج وعده به صاحبان آن متص کرده و به این صورا ،ارادهی رود را نـورانی
مینماید و ارتیار رود را به مجرایی برای جریان ّ
مشیت الهی در حیطهی ححت حصرف رود
حبدی می کند .به همین دلی  ،نمازی که به دستگاه الهی و آستان مقـدس معصـومین وصـ
نشود ،نه حنها نماز محسوب نمی شود بلکه همانند عباداا منافقین موجح ظلمت و حاریکی
رواهد شد و حرکتی بر ضد اعتقاداا را سامان رواهد داد و افـراد و امتهـا را بـه رـدمت
کفار و منافا آنان دررواهد آورد؛ همانند فردی که انشعاب آب و برق و گاز در منز او قطا
ّ
روزمرهی رود و رانوادهاش در مانده و برای ادامـهی حیـاا بـا
شده و لذا در حأمین نیازهای
مشکالا جدی مواجه شده است .اما از منزلت اقامهی احکام و حاکمیت دینی ،نمازی که
با اعتقاد به امر والیت همراه شـده ،علـیرغم نـواقص آن پذیرفتـه اسـت و برپادارنـدهی آن
بهعنوان شهروند حکومت دینی (و در حالت حداقلی ،سیاهیلشگر برای دستگاه ایمان) بـه
حساب میآید و از این طریع ،احصا او به شبکهی معنویت محقع میگردد؛ همانند کسـی
که با احصا به شبکهی آب و برق و گاز ،میحواند زنده بماند و به حیاا رـود ادامـه دهـد و
نیازهای اولیهی رود و رانوادهاش را برآورده سازد.
 .40ظرفیت معصومین(ع) در اقامه شبکه معنویت و تعلق شدید آنهان بهه نمهاز
برای هدایت تاریخی و نجات آحاد بندگان و سوقدادن آنها به سوی بهشت

پا ایمان و معنویت مقولهای نیست که با حکیه بر بحثهای نظری یا ریاضاا نفسـانی
به دست بیاید بلکه با نماز بهعنوان مظهر احصا به شبکهی معنویـت پدیـد میآیـد و حولیـد
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معنویت و ایجاد شبکه برای آن نیز به نماز معصومین وابسته است .در این صورا است کـه
میحوان به فهمی ابتدایی از حجم بیسابقهی عباداا ّ
ائمـهی هـدی (هماننـد اقامـهی هـزار
ِ
ّ
رکعت نماز در هر شح حوسط امیرالمنمنین(ع) یا حـورم پاهـای مبـارک حضـرا صـدیقهی
طاهره(س) بر اثر کثرا اشتغا به نماز) دست یافت و درکی اجمـالی از علـت محبوبیـت
نماز برای آن بزرگواران ،ارتصاص بخ بزرگی از زندگی آن ذواا مقدس به این عبـادا و
معنای روایاا عجیبی که دربارهی حضور قلح بینظیر آن حضـراا در هنگـام انجـام ایـن
عم نق شده ،پیدا کرد .زیرا حقیقت هدایت و راهبری دینی و جلح حمامی قوای الزم برای
ّ
حاکمیت و امت ،از طریع نماز حاصـ میشـود .یعنـی اگـر
ححقع آن در عرصهی حمدن و
نماز بهمثابه رکن دین معرفی شده ،مقصود از آن پی از هر چیز ،نمـازی اسـت کـه حوسـط
حضراا معصومین اقامه میشود .چرا که اگر دین بـه پرسـت رـدای متعـا معنـا شـود و
پرست ردا هم به معنای حوجه به جریان فع (و نه ذاا) باشد ،آنگاه جریان فع الهـی در
عرصه ی هدایت و حشریا و جلح قدرا ردا برای درگیری با هوای نفـا و دسـتگاه کفـر و
نفاق ،در نماز واقا میشود .به عبارا دیگر کسی که مسنو هدایت حمامی بنـدگان اسـت،
معنوی الزم برای انجـام ایـن مسـنولیت سـنگین را در نمـاز دریافـت
همهی قوای ایمانی و
ِ

میکند و همین ایمان و یقین و قدرا است که در میان نواب عام و مراجـا و فضـال و ائمـه
معنویت امام جماعت مسجد و اثر نماز او ،در میان
جمعه و ائمه جماعاا حوزیا میشود و
ِ

مأمومین جریان مییابـد و در هـر محلـه ،عمـوم اهـالی مسـجد را بهرهمنـد میکنـد .البتـه
حوضیحاا فوق از منزلت مدیریت جامعه اسالمی و با رویکرد اقامـهی نمـاز مطـرح شـد و
ناظر بر به جا آوردن نماز و عباداا حوسط افراد و ابالغ احکام آن به مکلفین نیست.

 .44موضوع سبک زندگی اسالمی :هدایت مهردم بهرای دسهتیابی بهه «ایمهان،
معرفت و هدایت» در دار بالء و دنیا با نرماف ار شبکه معنویت

هنگامی که ّ
معنوی رود را از طریع نماز
محبین اه بیت عصمت و طهارا اص حیاا
ِ
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حفظ کردند ،آنگاه باید این مسیر را با روزه و حج و سایر عباداا ـ که در ادامهی مباحث بـه
حبیین آنها نیز پردارته رواهد شد ـ حکمی کنند .یعنی پا از حصرف ردای متعا در انسانی
که نماز را به جا آورده و اعطاء ایمان به او در نماز ،ایـن ایمـان در گامهـای بعـدی بایـد بـه
فرهنگ و معرفت حبدی شود و موجباا فهم از قرآن و حطبیع آن بر زندگی فردی و اجتماعی
امروز را فراهم آورد و قدرا ححلی از شـرایط را ایجـاد کنـد .در واقـا بایـد سـبک زنـدگی
اسالمی را بر اساس نماز و عبادا و زیارا و حالوا استوار کرد و به این صورا ،امت دینی
را بیمه نمود .چرا که از منظر حاکمیت و اقامهی احکام ،ایـن مناسـک نـورانی حنهـا بهمثابـه
ّ
ّ
مستحباا حلقی نمی شوند بلکه اص حیاا معنوی بـه ایـن امـور بـاز میگـردد و
یکسری
شناسایی وضا موجود و نقاط ضعف و ّقوا آن و حرکت به سوی وضا مطلوب باید با حکیه
به همین مناسک انجام گیرد .حقیقت آن است که نماز نباید بهعنوان حکلیفی که در صـورا
عدم انجام آن به عذاب دچار رواهیم شد ،به جا آورده شود بلکه ابـزاری بـرای معرفـت بـه
رضایت حضرا حع و ححصی آن است .اما حا زمانی که به جای مشارکت همگـان در امـر
هدایت و سعادا ارـروی ،حـأمین نیازهـای مـادی و دنیـوی بـهعنوان موضـوع حاکمیـت و
ّ
برنامهریزی و مدیریت حوسعه قرار گرفته باشد ،چنین آثاری بر نماز و سـایر عبـاداا مترحـح
نخواهد شد .لذا این شبکه باید موضوع برنامههای حوسعه قرار گیرد و ضعفهای موجود در
راه حرکت به سوی آن برطرف شود و این رویکرد در جامعه به پذیرش برسـد و نرمافزارهـا و
سختافزارهای متناسح با آن حولید گردد و بر این اساس و در بلندمـدا ،بـه حغییـر ابعـاد و
شیوهی حأمین نیازمندیهای مادی مبادرا شود.
 .42بررسی تکبیهرهاإلحهرام ،قرائهت ،تشههد ،سهالم و ...در نمهاز ،بهه عنهوان
پیچیدهترین مناسک برای هدایت مردم

مقدماا آن ـ از جمله وضو که باعـث ریـزش گناهـان
اما دربارهی اجزاء نماز و فارغ از
ِ
ً
میشود ـ ابتدائا باید به حبیین معنای ّنیت و قصد قربت بهعنوان اولین رکن آن پردارـت زیـرا
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برای اقامهی نماز از منظر حاکمیت نمیحوان به مجهوالا حکیه کرد .به نظر میرسـد قصـد
قربت زمانی به درستی معنا رواهد شد که از یکسـو بـه قـوهی ارتیـار و ارادهی هـر فـرد و
َ
جریان آن در عالم حوجه شود و از سوی دیگر ،جریان شبکهی معنویت کـه ناشـی از ارادهی
حضرا ولیعصر(عج) است ،مدنظر قرار گیرد .در این صـورا ،قصـد قربـت بـر اسـاس
نزدیکی ارتیار انسان به دستگاه الهی و آیاا او حعریف میشود .یعنی قصـد قربـت
حقرب و
ِ
َ
در نماز به معنای قصد نزدیکی به جریان آیاا الهی در عالم رواهد بود و البته آیـاا الهـی
بهعنوان مقصد ُقربّ ،
اعم آیاا غیبی (عرش و مالئکه و )...و آیاا حسی (رورشـید و مـاه
و )...و در رآس آنها آیاا انسانی (حضراا معصومین) است .در نتیجه ،حو و قوهی الهی
موجح ارحقای ظرفیت انسانی میشود و علم رطاناپذیر ربوبی باعث رشد ادراکاا عقالنی
میگردد و اعما و رفتار جمعی را هماهنگ میکند.
بنابراین در نماز ،ارادهی انسان و جنود آن ّ
(اعم از روح و عق و جسم) به سوی شـبکه و
نظام والیت الهی سیر و سلوک مییابد و از آنجا که ارتیار و ارادهی انسانی در عینیت جریان
دارد و با امور مختلفی درگیر می شود و یک امـر انتزاعـی و ذهنـی نیسـت ،در هـر وعـده از
نمازهای پنجگانه نیز دارای یک نسبیت راص است .لـذا احفاقـاحی کـه در بـین هـر یـک از
نوبت ها رخ داده و هیأا راصی که برای اراده و جنود آن پدید آمده ،نحوهی ورود و رـرو
انسان در نماز و وضعیت قصد و ّنیت و میزان قـرب او را معـین میکنـد .البتـه عمـوم مـردم
بهدلی آنکه که مسنولیتی در امر هدایت ندارند و مصرفکنندهی معنویت و نماز محسـوب
میشوند ،حفاوا چندانی بین نمازهای یومیه احساس نمیکنند اما کسـی کـه امـام هـدایت
است ،همواره دغدغهی حوزیا معنویت و نورانیت در میان همهی شیعیان و ّ
محبـین را دارد و
ّ
به همین دلی  ،در هر یک از اوقاا نماز دچار حقلح احوا است و حاالا مختلفی برای او
جسمی مـدیرانی
حاص میشود .برای حقریح به ذهن میحوان به وضعیت روحی و فکری و
ِ

اشاره کرد که در سرمای زمستان و فشار باالی مصـرف بـر شـبکهی گازرسـانی ،مسـنولیت
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رساندن گاز به اقصی نقاط کشور و حأمین گرمای مناز مردم و انرژی مورد نیاز کاررانجاا
را بر عهده دارند .پا وضعیت اراده در نماز ،حابا میزان قبو مسـنولیت در دسـتگاه ایمـان
است و جلح قوای معنوی و دررواست استعانت الهی با ذکر «ایاک نعبد و ایاک نستعین»،
وابسته به مسنولیت و شرایط و نسبیتی است که هر شخص در آن قرار گرفته است .یعنـی از
اجتماعی امت دینی در برابر نظام طغیـان را بـر
ولیفقیه که مسنولیت حفاظت از اعتقاداا
ِ
عهده دارد حا فردی که مسنولیت حأمین نفقهی رانواده بر دوش اوست ،هر یـک بـا حالـت و

ارادهی معطوف به موضوع مسنولیت رود وارد نماز شده و از آن رار میشود .البته میـزان
ِ
ّ
حقانیت و ّ
صح ِت وضعیتی که هر شخص در آن قرار دارد ،بر این اساس مشخص میگـردد
که شبکهی معنویت در چه نقطهای با دستگاه ابلیا درگیر شده و این شخص چه نسبتی بـا
این شبکه و نقطه درگیری آن با دستگاه ابلیا برقرار کرده است.
لذا قصد قربت و حقرب در نماز بـه معنـای افـزای ظرفیـت در مسـنولیتپذیری بـرای
ردمتگزاری به آستان مقدس معصومین است که این حقیقت در نماز رخ میدهد .در واقـا
سیر و سلوک ،برآیندی از سه محور «هوای نفا از درون»« ،دستگاه کفر و نفاق از بیـرون»
و «شبکهی معنویت در دستگاه الهی» است و آنچه در این میـان ،راه را مشـخص میکنـد و
ایمان و عزم و اعتقاد راسخ برای ّ
طی مسیر را فراهم میآورد ،نمـازی اسـت کـه در راسـتای
طریع اماکن فوق بهعنوان مراکز حوزیـا
«مسجد ،نماز جمعه و حرمهای شریفه» قرار گیرد و از ِ
مصرف معنویت ،به نماز حضرا ولیعصر(عج) بهعنوان امام و حجت الهی و مرکـز حولیـد
و
ِ
معنویت متص شود .البته این رویکـرد بـه نمـاز در درجـهی او مربـوط بـه مسـنوالن نظـام

اسالمی و نخبگان و کارشناسان و سایر عناصری اسـت کـه در طراحـی و اجـرای برنامـههای
ّ
کیفـی کاالهـا و
کمـی و
حوسعه مشارکت دارند حا معلوم شود که موضوع برنامهریزی ،افـزای
ِ
حأمین نیازمندیهای مادی نیست بلکه ارحقای ظرفیت در عباداا مردم علیالخصوص در نماز
باید جایگزین آن شود .زیرا کارکرد عباداا و نماز ،حـأمین ایمـان الزم در جهـت دسـتیابی بـه
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هدف حکومت دینی است کـه در نجـاا و هـدایت حمـامی بنـدگان رـدای متعـا رالصـه
میشود.
دومین رکن نماز ،حکبیرهاالحرام است کـه ذکـر «اللـهاکبر» در آن محوریـت دارد .البتـه
برری منمنین سادهاندی این ذکر مقدس را در هنگام مواجهه با دستاوردهای حمـدن مـادی
بر زبان میآورند اما آنچه باید بزرگتر و باالحر از هر حوصیفی دانسته شود ،جریان آیاا الهـی
معنای «اللهاکبر» در نزد نبیاکرم(ص) باید مورد حوجه قرار گیرد؛ ذاا
است .در همین راستا
ِ
ّ
مقدسی که ُ
شرف بر هدایت عباد در حمامی مراح حاریخی اسـت و علـیرغم هجمـههای
م
ِ
سنگین دستگاه کفر و نفاق و ضربههای متعدد و سهمگین آنان به وجـود مبـارک ایشـان ،بـا
شدیدحرین حالت روحی به دنبا هدایت بندگان رداست و در نتیجه ،بزرگترین حصـرفاا و
امدادهای ردای متعا را در رود برای انجام این مسنولیت میچشـد و در چنـین منزلتـی،
ذکر شریف اللهاکبر را بر زبان میآورد و باز هم ردای متعا را بزرگتر و برحر از آن حصـرفاا
ّ ً
ّ
عظیم میداند و حتی در معرا که شاهد بزرگترین آیاا الهی است ،مرحبا به این ذکر مقدس
ّ
مترنم میشود .اما اللهاکبر در نزد غیرمعصوم به معنای حوجه به عنایت الهی است که منمنان
طوفان هوای نفا و دستگاه طغیان ،حفظ میکند و نجاا میدهـد .زیـرا اولـین
را در برابر
ِ
قدم در حروریزهشدن ایمان آن است که هوای نفا به نحوی سرکوب شود که از عم به نفـا
دستگاه طغیان و جاسوسی برای آن دست بردارد حا ارتیار نورانی شود و حوانایی برای حرکت
در مسیر رشد را به دست آورد.
در همین راستا ،با «بسماللهالرحمن الرحیم» باید معرفـت بـه مقـام رالقیـت (اللـه) و
ربوبیت (الرحمان) و هدایت الهی (الرحیم) حاص شود و با سورهی حمد ،حوفیع سـتای
ردای متعا از طریع پیامبر(ص) و ّ
ائمهی معصومین(ع) به دست میآیـد .از سـوی دیگـر
همانگونه که اغلح زیاراا شـام «سـالم» و «شـهادا» و «دعـا» هسـتند ،در نمـاز نیـز
«حسبیح و ححمید و حهلی و حکبیر» وجود دارد که علت آمرزش گناهان میشوند و «حشـهد»
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باعث معرفت میشود و با اسـتعانت و طلـح هـدایت« ،دعـا» محقـع میشـود و نمـاز بـا
«سالم» پایان می یابد .یعنی ابعاد گوناگون نماز ،انسان را در مقاماا مختلف به گـردش در
میآورد و او را با حسبیح و ححمید و ...آشنا میکند حا با حکیه بر آن ،هوای نفا سرکوب شود.
بهعنوان نمونه ،هوای نفا در حعارض با حسبیح است زیرا نفا به دنبا منتسحکردن مظالم
و شرور و مصیبتها و بالیا و بدیها و ناکامیها به دستگاه الهی است و انسان باید در اولین
قدم ،ردا را از این نسبتها حسبیح کند و ّ
بیماری نفسانی قب از هـر
منزه بشمارد .یعنی این
ِ
چیز ،در نماز و در احصا به شبکهی معنویت درمان میشود زیرا در این جایگـاه اسـت کـه
انسان میحواند حسبیح رود را به حسبیح حضرا ولیعصر(عج) گره بزند.
 .47ائمه اطهار؛ بهعنوان مربّیان عبادت و دارای من لت محهوری در اقامهه نمهاز
عباد

به عبارا دیگر نماز از پیچیدهحرین عباداا است و بهرهمندی از آن بدون عنایـت ذواا
ّ
معلم و ّ
مربی حسبیح و حهلی و ححمید و حکبیر هستند ،ممکن نیسـت.
مقدس معصومین که
در واقا اگر بشر در اموری مادی چون بازی و ورزش نیز به ّ
مربـی نیازمنـد اسـت ،در امـور
معنوی نیز نمیحوان نیاز به این منصح را انکار کرد .بلکه ّ
مربی عباداا ،امیرالمنمنین هستند

که می حوانند از طریع نماز ،منمنین را حربیت کنند و حسبیح و حهلی و ححمید و رکوع و سجود
ّ
آنان را ارحقاء بخشند و اال ذکر و چلهنشینی در این زمینه اثری نخواهـد داشـت زیـرا عرفـان
اسالمی مبتنی بر نماز و سایر عباداا در ایام و اوقاا مخصوص است که به حوضیح آنهـا از
منزلت اقامه پردارته شد .بنابراین منمنین حنها زمانی میحوانند به رشـد معنـوی دسـت پیـدا
کنند که حمام حوجه رود را به نور و نعماحی معطوف نمایند که به معصومین در نمـاز و سـایر
عباداا اعطا میشود و اال کسی با پای رود به جایی نخواهد رسید .به همین دلی است که
منمنین در زیارا آ یاسین ،باید بر حسبیح و حهلی و ححمیـد و حکبیـر و اسـتغفار و رکـوع و
مـرزوق
قنوا حضرا ولیعصر(عج) سالم کنند و به این صورا نشان دهند کـه
سجود و ِ
ِ
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عباداا ّ
ائمهی هدی هستند و همین حالت را در نماز نیز به دست بیاورند.
ِ

البته نم از دارای انواعی است که حبیـین هـر یـک از آنهـا بحثـی گسـترده و ضـروری در

عرصهی اقامه ی احکام است :نمازهای یومیه ،نمازهای نافله ،نماز جمعه ،نمـاز مـاه ،نمـاز
ّایام راص ،نماز زیاراا ،نماز در مسجدالحرام ،نماز در مسجدالنبی ،نماز در مسجد کوفـه
و مقاماا آن ،نماز پشت مقام ابراهیم ،نماز پا از حجدید وضو ،نماز نبیاکرم(ص) و سایر
معصومین ،نماز جعفر ،نماز سلمان و ...که هر یک عالوه بر بحثهای عـامی کـه پیرامـون
نماز ذکر شد ،دارای قیود راص و ویژهای هستند که باید به آنها پردارته شود.
بنابراین شبکهی معنویت ،دارای یـک دسـتگاه انگیزشـی بـرای حهـذیح روح و حکامـ
ارتیار است همچنان که دستگاه فرهنگی آن ،بـر ارسـا رسـ و انـزا کتـح و مجاهـداا
ّ
ائمهی معصومین و سایر انبیا و اوصیای الهی برای ححقع دین ردا مبتنی شـده و لـذا «دیـن
َّ
محقع» در ادعیهی مأثورهای که از آن بزرگواران به ما رسیده ،انعکاس یافتـه اسـت .دسـتگاه
اقتصادی در این شبکه ی معنوی ،وضعیت حوزیا رزق یا فقر ،عافیت یا بیماری ،نعمـاا یـا
نقماا و ...را معین می کند .پیرامون نماز نیز گفته شد قصد قربت ،موضوع کار ارتیار است
ّ
و در حمد 1و سوره ،معرفت نسبت به مجموعهی اعتقاداا حقه بهینه شده و از کفر و نفـاق
فاصله میگیرد و به شهود در حوحید و نبوا و والیت میرسد .بهینهی رفتـار نیـز در رکـوع و
سجود واقا میشود زیرا حا زمانی که انسـان دسـتگاه الهـی را از ظلـم و سـتم ّ
منـزه ندانـد،
نمی حواند وارد محیط حقوی و رشد شود و طـواف بـر محـور معصـومین بپـردازد .البتـه ایـن
مباحث ،ناشی از رویکرد حاکمیتی به نماز و اقامهی این عبادا نورانی است که بدون حوجه
به آن ،مقابله و ایستادگی در برابر شبکهی ظلمت و شهوا امکانپذیر نخواهد بود.

 .6برای حفصی بحث پیرامون سورهی حمد ،میحوان به جزوه «منزلـت سـورهی حمـد در حکـوین ،حـاریخ،
جامعه» از انتشاراا حسینهی اندیشه مراجعه کرد.

9

تحلیل از جایگاه «روزه»ی ماه مبارک رمضان و منزلت «شب قدر»
در اقامه کلمه حق

 .4تحلیل از «روزه»ی ماه مبارک رمضان به اب ار ظرفیهتسهازی و خودارزیهابی
برای جامعه اسالمی؛ در مقابل طوفان شهواتِ ناشی از سبک زندگی مادی

قبال بیان شد که با فرارسیدن ّ
سن بلوغ ،سه قوهی «ارتیار ،عقـ و زادولـد» بـه انسـانها

عطا میشود که نورانیشدن این قوا به نماز وابسته است و نماز نیز باید در کنـار روزه در مـاه
مبارک رمضان و حج و مناسک آن در ماه ذیالحجه معنا شود .در اینباره باید گفت که مـاه
مبارک رمضان بستری برای افراد منمن و دستگاه ایمانی فـراهم میکنـد حـا بـه رودارزیـابی
بپردازند؛ بررالف نظاماا متداو در سبک زندگی غربی که از درون فاسد است و به همین
دلی  ،دهها دستگاه نظارحی و بازرسی به وجود میآید حا به کنتر افـراد و نظامـاا مبـادرا
شود .اما دستگاه الهی به دنبا آن است که رودکنترلی برای افراد و نظاماا حاص شود که
ابزار آن در وضا مطلوب ،رانواده و مساجد و نمازهای جمعه و حوزههای علمیه و دسـتگاه
فقاهت و مقام والیت مطلقه فقیه است.
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 .4/4ظرفیتسازی روزه برای تقوای اجتماعی با جلوگیری از تحرک دسهتگاه ابلهیس و
ایجاد فرهنگِ «محاسبه ،مراقبه ،مشارطه» در ماه مبارک رمضان

بنابراین بزرگترین احفاقی که در ماه مبارک رمضان رخ میدهد ،آن است که ردای متعا ،
دستگاه ابلیا را ـ بهعنوان محیط بیرونی که هندسهی گناه و عصیان را پدید آورده ـ از ححرک
باز میدارد و طبع احادیث ،شیاطین را در غ و زنجیر میکشد .این در حالی است که ایـن
دنیا دار بالء و امتحان است و برای آنکه انسان به حکام فوق حکام برسد ،ابلیا و دستگاه
ِ
او اجازهی جوالن و فعالیت یافتهاند ولی رداونـد متعـا در مـاه مبـارک رمضـان ،فرصـتی
طالیی برای منمنین فراهم می نماید و این اجازه را برای یک ماه از سا ملغـی میکنـد .لـذا
حوصیف این ماه مبارک به «ضیافت الهی» باید بر همین اساس ححلی شود زیرا انسان عالوه
بر گرفتاری به هوای نفا از درون ،از بیرون نیز شبانهروز زیر آح مکر و کیـد ابلـیا قـرار
دارد اما در ماه مبارک رمضان ،این آح بیامان متوقف میگردد .پا با زندانی شدن ابلـیا
و جنود او ،فرصتی فراهم می شود حا انسان به این مهم پی ببـرد کـه چـه میـزان از حـاالا و
افکار و رفتار سوئی که به آن مبتالست ،به هوای نفا او باز میگردد و می و کششی کـه بـه
ّ
عباداا و ریراا و مبارزه با دستگاه طغیان دارد ،حا چه حدی است .در واقا ردای متعـا ،
ّ
محاسبه و مراقبه و مشارطه و چلهنشینی را که در عرفانهای متداو مطرح میشود ،در ایـن
سی رو ز قرار داده حا انسان بتواند اولین گام برای حرکت به سـوی عرفـان حقیقـی را بـردارد.
همچنین با حشریا روزه در این ماه مبارک و ممنوعیت رـوردن و نوشـیدن و مجامعـت و،...
فشاری به هوای نفا وارد میشود حا همزمان با حوقف شیطنت در محیط بیرونـی ،شـیطنت
درونی نیز مهار شود.

1

 .6البته امساک از ّ
محرماا روزه ،در مقایسه با زندگی معمولی و عادی ـ که از فرهنگ شهوا حأثیر پذیرفتـه
ـ بهمثابه نوعی فشار محسوب میشود و اال با ّ
طی مراحح عرفان در جهـت حقـرب بـه اه بیـت ،روشـن
می شود که الگوی حغذیه و روابط جنسی و ...در زندگی الهی ،مشابه با وضعیتی است که انسـان روزهدار
ملزم به رعایت آن است و ّ
رویه ی منطقی و حعـاد واقعـی در رـوردن و آشـامیدن و ...بـا انجـام همـین
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 .4/2نقش «تسبیحات ،صلوات ،ادعیه» و تالوت قرآن در ماه مبارک رمضان و تأثیر آن
بر «تهذیب ،بصیرتاف ایی و هماهنگی رفتار اجتماعیِ» امت اسالمی

از سوی دیگر و برای کمک به انسان در این فرصت و میهمانی معنوی ،اعما راصی در
روزهای ماه مبارک وارد شده که یکی از آنها حسبیحاا مخصوصه اسـت .از آنجـا کـه نفـا
انسان همواره روشیها را به دستگاه شهوا و مشکالا و بالیا را به دستگاه الهـی منتسـح
میکند ،این حسبیحاا باعث میشود حا منمن بتواند ردای متعا را از این اوهام ّ
منزه بدانـد
و از ظلماا فاصله بگیرد .حنها با حسبیح است که انسان به مقام حمد میرسد و میفهمد که
ردای متعا زیباحرین و بهترین رفتار را با بندگان و مخلوقاا رـود در پـی گرفتـه اسـت.
جسم چنین انسانی مبادرا میکند ،او
هنگامی که ردای متعا به حصرف در روح و فکر و ِ
در سطح رود به ظرفی برای ححقع آیاا الهی حبدی میشود و باز هم ردا را بزرگتر از ایـن

حصرف میداند و حکبیر میگوید و به این صورا است که این اذکار مقدس ،عینیت یافتـه و
در زندگی کاربرد پیدا میکند.
همچنین صلوااهای وارد شده برای این ماه ،مصائح انسان را به مصائح اه بیت گـره
میزند و ادعیهی مخصوص این ماه ،انسـان را بـه رطرهـا و لغزشهـایی در زنـدگی حوجـه
میدهــد کــه هــوای نفــا و دســتگاه ابلــیا بــر آنهــا حمرکــز کــرده اســت .در ایــن میــان،
امیرالمنمنین(ع) ّ
مرب ِی حسبیح و حهلی و ححمید و حکبیر است کمـا اینکـه در روایـت نبـوی
وارد شده که ردای متعا من را حربیت کرد و من ،علی را حربیت کردم و علی شما را حربیـت
میکند .به عبارا دیگر ،حربیتی که حوسط ّ
ائمهی معصومین(ع) برای پرورش منمنین انجـام
میشود ،همین ادعیه و حسبیحاا و صلوااهاست و در کنار این عباداا ،حـالوا قـرآن در
این ماه و ثوابهای زیادی که برای آن نق شده ،مطرح میشود .این ثوابهـای ویـژه بـدان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضوابط محقع میگردد .لذا با مطالعهی زندگی علماء و بزرگانی کـه بـرای پرچمـداری حوحیـد انتخـاب
شدهاند ،مشاهده میشود که زندگی متداو آنان بر همین اساس استوار شده است.
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ً
معناست که این زمان راص در رشد انسان کامال منثر است زیرا با زنـدانی شـدن ابلـیا و
ً
ححت فشار قرارگرفتن نفا در این سی روز ،عبادا و حالوا و اذکار حقیقتا در قلوب جاری
میشود.

پیرامون قرآن باید حوجه داشت که این کتاب شریفّ ،
مبین برنامهی ردای متعا برای سه

دستگاه کفر ،نفاق و ایمان است و احکام درگیری بین این سه نظام را بیان میکند و با حوضیح
انحرافاحی که انسانها و امتها با ابتالء به آن ،وارد دستگاه کفر و نفاق میشوند ،به بشریت
ّ
حعق و ّ
حدبر دربارهی
هشدار میدهد .پا حالوا قرآن در ماه مبارک رمضان باید انسان را به

این مسائ رهنمون کند و لذا نق شده که ّ
ائمهی هدی در این ماه ،چهـ بـار قـرآن را رـتم
ً
میکردند که آن حالواها مشحون از علم به ک مراح حاریخ بوده و قطعا حفاوحی اساسی با
حالواهای غیرمعصومین دارد .همچنین در شحهای ماه مبـارک ،نمازهـایی وارد شـده کـه
مهمترین آنها صدرکعت نماز در لیالی قدر است و طبـع مباحـث گذشـته ،ایمـان و یقـین و
قدرا معنوی از طریع اقامهی این نمازها حاص میشود.
 .4/7نقش عبادات ،ادعیه و امتحانات در پرورش نیروهای انسانی (خوا ) برای قبهول
مسؤولیتهای سنگین اجتماعی

همچنین در این ماه مبارک رمضان ،ادعیهی ویژهای وارد شده و لذا مناسح است پیرامون
بحث دعا اشاراحی مطرح شود .دعا برای انسان از حعقیباا و ادعیهای آغـاز میشـود کـه بـه
رواندن آنها پا از نمازهای یومیه حوصیه شده و سپا دعای مربوط به روزهـای هفتـه بایـد
مورد حوجه قرار گیرد .درجهی باالحر از دعا ،مربوط به ادعیهی نماز شح است و سطح بعد از
آن ،دعاهایی است که برای مناسبتهای مختلف مانند ماه رجح ،ماه شعبان و ...ذکر شـده
است .پا از این مراح است که انسان از طریع ادعیهی ماه رمضان باید مراحح ایمان رود
را عمع بخشد و و در پایان این سیر ،ادعیهی دههی او ذیالحجه و ادعیهی مناسـک حـج
مطرح میشود؛ از جمله دعای عرفهی سیدالشهداء و بخ هـای پایـانی آن .امـا او دعـا،
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ائمه وارد شده اسـت .البتـه ّ
دعاهایی است که در زیاراا و صلواا بر ّ
عـوام نیـز از روانـدن ایـن
ّ
دعاها بهرههایی میبرند اما این ادعیه زمانی موضوعیت پیدا میکند و میحوان حظ کاملی از آنهـا
برد که درجاا ایمان فرد ارحقا یافته باشد و در سلک اصحاب حضراا معصومین قرار گیرد.
بنابراین ردای متعا اراده کرده حا حمامی بندگان او از ابتدا با ایـن کلمـاا نـورانی انـا
بگیرند ولی ادعیه دارای مراحح مختلفی هستند و نق منثری در مدیریت نظام ایمانی دارند
و در وضا مطلوب ،نحـوهی حعامـ افـراد بـا ادعیـه بایـد بـهعنوان شارصـهای بـرای قبـو
ّ
مسنولیتهای سنگین در نظام حلقی شود .زیرا هجمهها به دستگاه ایمـان در بررـی شـرایط
آنچنان حشدید میشود که حسح آیاا قرآن کریم ،حتی انبیای الهی به ذکر «متی نصـرالله»
مترنم میشدند 1.طبع نق  ،حتی صحابی ممتازی همانند سلمان فارسـی از سـی شـبهاا
دربارهی امیرالمنمنین(ع) به پیامبر(ص) پناه میبرد و از ایشان میرواهد حا با بیان فضائ آن
ً
حضرا ،قلح او را از هجماا مصون بدارد .در واقا حوصیه به ادعیه و صلواا صرفا بـرای
پرورش عناصر «عابد» نبوده و نیست بلکه باید از آنهـا متناسـح بـا مأموریتهـایی کـه در
دستگاه ایمان به افراد سپرده میشود ،بهره برد؛ یعنی عناصر «عاقـ » حربیـت شـوند کـه بـر
اساس رشد عقالنیت و نیازهایی که در ارحباط با ردای متعا و انجـام وظـایف الهـی پیـدا
میکنند ،به ادعیه و زیاراا پناه ببرند و سطح عباداا رود را ارحقا بخشند .یعنی همان گونـه
که ّکفار با حولید نیاز مادی بشریت را مسحور رود کردهاندّ ،
حمسک منمنین به ادعیه نیز باید
جریان آیاا الهی و ارحقای درجاا ایمان و قدرا حسخیر و حصرفاا آنان را در برابر همگان
به نمای بگذارد.
لذا نق شده که اویا قرنی یک شح حا صبح در رکوع بود و شـح دیگـری حـا صـبح در
ّ
سجود بود و وقتی مورد سوا واقا شد ،گفت حظ و لذحی که من از عبادا میبـرم ،حوسـط
شــما درک نخواهــد شــد .البتــه ایــن عبــادا شــبانه ،جهــاد در روز و شــهادا در رکــاب
 .6سوره بقره ،آیه .964
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امیرالمنمنین(ع) را در پی داشت و نه انزوا و گوشهگیری؛ زیـرا مـنمن حقیقـی ،ارحبـاط بـین
عبادا رود و درگیری با شبکهی ظلمت را بـه رـوبی میچشـد و متوجـه اسـت کـه بـرای
نلغزیدن در این معرکهی سخت و پیچیده ،راهی جز پناهبردن به دستگاه الهی ندارد .به همین
دلی  ،علیرغم آنکه سورههی ّمزم یکی از اولین سورههای ناز شده بر پیامبر اسالم است،
ردای متعا در این سوره نمـاز شـح را بـر نبیاکـرم(ص) واجـح میکنـد و از آن جنـاب
میرواهد حا نیمی از شح را به عبـادا بپـردازد 1.از ایـنرو عناصـر حـاریخی کـه بـه دنبـا
همراهی با پیامبر و ّ
ائمهی معصومین در جنگ با دستگاه طغیان و قبو مسـنولیت در نظـام
ایمان هستند ،باید در سطوح باالیی از عبـادا و شـحزندهداری قـرار داشـته باشـند و ایـن
مباحث در درجهی او  ،ناظر به آنهاست .گرچه ردای متعا به بندگان رود ّ
عزا بخشیده
و همگان را به همان نرمافزارهایی (از قبی نماز ،روزه ،حـج و )...دعـوا نمـوده کـه بـرای
پرورش ارکان رلقت یعنی نبیاکرم و امیرالمنمنین و فرزندان آنـان حشـریا کـرده و اینگونـه
عقالنیت سایر مخلوقـاا ،آنـان را بـه انجـام عبـاداا
نبوده که بهدلی پایینحر بودن ایمان و
ِ
رشد عموم مردم ـ کـه از طریـع همـین احکـام و
دیگری دستور دهد .البته کیفیت هدایت و ِ

مناسک محقع میشود ـ باید در بحث از حروری حولید قدرا الهی حبیین گردد.

 .4/1مقدرشدنِ بالها و مصائبِ ناشی از هجمههای کفر و نفاق برای پرچمداران توحیهد
و یاران آنها در شب قدر و ایثار و فداکاری آنان برای تکامل تاریخ و نجات امتها

در ادامهی بحث پیرامون ماه مبارک رمضان باید حوجه داشت «شح قـدر» او ایـن مـاه
ِ
مبارک است که «ک امر» در آن ناز میشود؛ یعنی همانگونه که در مدیریت و برنامهریزی
امروزین و متداو برنامهی ساالنه در قالح الیحهی بودجه ارائـه میشـود ،برنامـهی رـدای
متعا برای سا پی رو در شح قدر معین میشود .البته طبع روایاا ،شـح قـدر از زمـان
هبوط حضرا آدم و سایر انبیای سلف جریان داشته و این در حالی است کـه کفـار پـا از
 .6در آیاا دوم حا چهارم سوره مزم .
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گذشت  1522سا از دورهی او حاریخ و ّ
طی  6422سـا از سرفصـ دوم آن ،بـه حـازگی
برنامهریزی ساالنه برای نظم در کشورداری و مدیریت در دستور کار رود قرار دادهاند .از ایـنرو،
سوره قدر در امر مدیریت دستگاه ایمان و حشریا «امت ،حکومت و حمدن» ـ که در بین رسـوالن
ُ
الهی و امم ماضیه ،به نبیاکرم و امت ایشان ارتصاص دارد ـ موضوعیت دارد.
گرچه همهی امور در این شح مبارک معین میشود اما موضوع اصلی کـه در لیلةالقـدر
ّ
مقدر میشود ،مصائح و بالیایی است که بر اثر حنهایی و غربـت ّ
وفـایی
ائمـهی هـدی و بی
ِ
امتها ،ناز رواهد شد .زیرا دستگاه کفر و دستگاه نفاق پدیدههایی واقعی و عینی هسـتند
که آثار عملکرد جنایتکارانه و وحشیانهی آنـان ،هـر روز در مقابـ دیـدگان بشـریت قـرار
می گیرد .یعنی در شح قدر ،حمام مصائح و بالیایی که حوسط کفار و منافقین در سـا آینـده
کاهلی امت دینی کسی در برابـر آنهـا نمیایسـتد ،بـه
محقع رواهد شد و بهدلی جاهلی یا
ِ
ّ
حضرا ولیعصر(عج) عرضه میشود و آن قلح محزون ،حمامی این مقدراا را میپذیرد حا
د ر حناسح با ظرفیت موجود در دستگاه ایمان ،حاریخ به سمت حکام به پی رود .در نتیجه،
این ّ
عوام از مردم هستند که در شح قدر برای مغفرا سـر بـه آسـتان الهـی میسـایند و اال
کسانی که در درجاا باالی ایمان قرار گرفتهاند و به حدریج موفع شدهاند حا مصائح رـود را
به مصائح ولیاللهاالعظم گره بزنند ،در شح قدر مصیبت و بال طلح میکند به این معنا که
میرواهد در این معرکهی بین کفر و ایمان نقشی ایفا کند و مسنولیتی بپذیرد و بـا حـالش و
ضرباا حکوینی و حاریخی و حمدنی به وجود مقدس
کوش و مجاهدا رود ،از واردشدن
ِ
امام زمان جلوگیری نماید و حوفیع فداکاری در این راه را به دست آورد و بـه جـای حوجـه بـه

چال های معمو زندگی ،حو محور حوائج حضرا ولیعصر(عج) طواف کند .ممکـن
است حصور شود که حعبیر به «سالم هی حتی مطلا الفجر» بررالف حعریف شـح قـدر بـه
شح حقدیر بال و مصیبت است اما باید حوجه داشت که این آیه باید در ایـن چـارچوب معنـا
شود کـه در شـح قـدر ،عبـور از حجـم عظـیم و متنـوع مصـائح ،فشـارها ،جسـاراها و
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هتکحرمتهایی که در مقیاس حمدنی و حاریخی بر وجود مبارک امام زمـان وارد میشـود،
جز با باران سالم و صلواا و نصرا و رحمت الهی بر ّ
ولی رود امکانپذیر نیست.
 .4/5ارتباط ماه مبارک رمضان با کنگره عظیم حج از بُعد مناسک اقامه کلمه حق

با احمام ماه مبارک رمضان ،روز عید فطر فرا میرسد و بخش گناهان و درجـاا بـاالحر
ایمان بهمثابه جـوایز و عطایـای الهـی در بـین مـنمنین حقسـیم میشـود .همچنـین فرهنـگ
محور کمک مالی به فقرا جریان مییابد حا از طریع فطریـه و صـدقه و اطعـام در مـاه
ارالق ِ
مبارک رمضان ،فشارهایی که دستگاه ظلمه بر مستضـعفین وارد کردهانـد ،کاسـته شـود .بـا

پایانیافتن ماه مبارک و ایجاد یک سیر عبادی و معنـوی بـرای اسـتطاعت ،موسـم حـج فـرا
میرسد؛ عبادحی که موضوع آن ،زندگی اه ایمان با امام زمان رـود در ایـن ّایـام معـدود و
درک ابعاد این حیاا نورانی است .یعنی در صورحی که در شح قدر مسنولیت و بـال طلـح
شده باشد و این طلح مورد اجابت واقا شود ،منمنین به زندگی چند روزه با حجت الهی در
موسم حج مشرف میشوند که برای حقریح به ذهن ،میحوان آن را با مانورهایی مقایسه کـرد
که در سبک زندگی غربی ،برای حفظ آمادگی جنگی و ارحقا آن برگزار میشود.

11

1ـ تحلیل جایگاه «حج» و مناسک آن در اقامه کلمه حق 2ـ جریان
آیات الهی برای هدایت انسانها با شروع از «عبادات» و ختم به
«زیارات» در منزلت تمدن اسالمی

 .4تشریع «رمی» ابلیس و برگ اری برائت از مشرکین ،به عنوان شاخصه قهدرت
اسالم و راندمان دستگاه الهی در بتشکنی

بیان شد که سه قوهی «ارتیار ،عق و زادولد» نعمتهایی نورانی هستند که در ّ
سن بلوغ

به بشر عطا میشوند و با کمک دستگاه الهی و پرورشهای راصی که از طریع عباداا برای
رشد این قوا إعما میشود ،انسان میحواند از رطرها و انحرافاحی که در دار بـالء و امتحـان
وجود دارد نجاا پیدا کند .اما احکامی مانند نماز و روزه و حج و ،...حنها به آحـاد مکلفـین
ارتصاص ندارد بلکه حشریا آنها باید از منزلت حاکمیت و اقامـهی کلمـهی حـع (جریـان
پرست ردای متعا ) نیز مورد مالحظه قرار گیرد.
بر همین اساس ،در حج بهعنوان عبادحی که در پایان سا قمری قرار گرفته ،برآیند حمـام
عباداهایی است که نسبت به ردای متعا و دستگاه الهی انجام شـده و در مقابـ برآینـد
همهی سجدههایی که برای دستگاه ابلیا واقا شـده ،قـرار میگیـرد .یعنـی همانگونـه کـه
مکان» راص منوط است
زمان» راصی منحصر شده ،مناسک حج نیز به « ِ
وجوب روزه به « ِ

و ردای متعا بندگان رود را از سرحاسر دنیا دعوا کـرده حـا کسـانی کـه دارای اسـتطاعت
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ّ
ارادی و روحی و فکری و جسمی و مالی هستند ،به سوی آن سرزمین مقدس رهسپار شـوند
و شعائر الهی را بهصورا دسته جمعی به جا بیاورند و با حضور در طواف و مسعی و منی و
مشعر و عرفاا ،نمای

قدرا اسالم را نه با حشریفاا مادی بلکـه از طریـع فهـم و درک و

زبان و فریاد و دعا محقع نمایند.

ً
لذا حعبیر قرآن کریم پیرامون حج به «قیاما للناس» به اجتماع بـزرگ امـت اسـالم بـرای
ّ
برائت از مشرکین و کفار و ححقع بتشکنی اشاره میکند که لعن ابلیا و بیزاری از زشتیها
و سالم بر پاکیها را با رود به همراه دارد .از اینرو در احادیث وارد شده که ابلـیا در روز
عرفه ،در رشمناکحرین حالت رود قرار میگیرد و دستگیر میگـردد و سـپا در روز عیـد
قربان «رمی» میشود .البته فلسفهی حدود و مجازاا در اسالم ،نجاا بندگان است؛ یعنی
ّ
متخلفین در همین دنیا عذاب میشـوند حـا بـه ایـن صـورا ،از عـذاب آرـرا کـه بسـیار
سختحر و دردناکحر است ،نجاا پیدا کنند .بنابراین پا از بعثت نبیاکرم(ع) و با حشـریا
ّ
حج ،این عذاب و حد الهی بـرای ابلـیا در روز عیـد قربـان حشـریا شـد حـا او و اعـوان و
انصارش در همین دنیا مجازاا شده و ّ
متنبه شوند و از عذاب جهنم رهایی یابند اما بـا ایـن
حا  ،عناد و انکار ابلیا و دستگاه او ادامه پیدا میکند و به همین دلی  ،حوفیع حوبه نصـیح
آنان نمیشود.
 .2تحلیل از سه نوع برخورد با حج« :ابراهیمی ،سنتی ،گردشگری»

ً
اساسا حج حقیقی ،همان حج ابراهیمی است که بتشکنی را به دنبـا دارد .در مقابـ
آن ،حج ّ
سنتی قرار دارد که حوسط منافقین ،به مناسکی بیمعنا و حهی از والیت حبدی شده و
ّ
مکه را به معبدی برای سنگپرسـتان ّ
حنـز داده
با جداکردن آن از اعتقاداا و اقامهی حوحید،

است .چال دیگری که در مقاب حج ابراهیمـی قـرار گرفتـه ،حـج گردشـگری اسـت کـه
ً
سیاحت و حفریح و ررید و عبادا را گردهم میآورد! اما حقیقت حج اوال عبادحی است کـه
ً
مکان راص در آن موضوعیت دارد و ثانیا باید به شعار و فریاد و نمای قدرا برای اسـالم
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ً
حبدی شود و ثالثا لعن و برائت نسبت به بدیها و زشتیها ابراز شده و ابلیا بهعنوان محور
زشتیها سنگسار میشود .البته طبع روایـاا ،در َرمـی ابلـیا حنهـا سـنگهای شـیعیان و

ّ
محبین اه بیت به او اصابت میکند و در این میـان ،اگـر حاجیـان پـا از انجـام اعمـا و
بازگشت به وطن دوباره مرحکح گناهان شوند ،زرمهایی که از اصابت سـنگهای آنـان بـر
پیکر ابلیا وارد شده بهبود مییابد .اما آثار َرمی حضرا ولیعصر(عج) و اصحاب راص
آن حضرا که به عصمت اکتسابی رسیدهاند ،در بدن ابلیا باقی میماند.
 .7تحلیل از مناسک حج :پرورش نیروی انسانیِ ایمانی برای تغییهر هویهت بهه
سوی هویت معنوی و عرفان اسالمی

ً
حا باید به حبیین مناسک و اعما حج پردارت رصوصا با حوجه بـه اینکـه گفتـه شـد

عرفان اسالمی در حج واقا میشود .در این باره باید گفـت کسـانی کـه در طـو سـا و از
طریع نماز و روزه به استطاعت معنوی دست یافتهاند ،قرار است با انجام مناسک حـج وارد
یک زندگی معنوی شوند؛ یعنی دست از شغ و هویت و جایگاه اجتمـاعی رـود بردارنـد.
البته کسانی که در این مرحبه قرار نگیرند و بر هویت رود باقی بمانند ،وظیفهی شرعی رـود
را انجام دادهاند و به سیاهی لشگری برای امام زمان حبدی شدهاند و مورد آمرزش و مغفـرا
الهی قرار گرفتهاند .اما عدهای که به باطن حج حوجه پیدا میکنند ،از هویت و جایگاه رـود
رفا ید کرده و شغ رود را به عبادا ردای متعا و دعوا به اسالم و درگیـری بـا کفـار و
منافقین و دفاع از ساحت مقدس ولیاللهاالعظم حغییر میدهند .چنـین افـرادی در حقیقـت
میرواهند حغییری در هویت رود ایجاد کنند و وارد حرم الهی شـوند و زنـدگی جدیـدی را
آغاز نمایند و از اینرو مناسکی که انجام میدهند ،معنادار رواهد شد.
 .1تحلیل از حضور در میقات :لبیک و اعهالم آمهادگی بهرای ورود بهه زنهدگی
نورانی و معنوی

لذا اولین کاری که در حج و در عمـره ضـرورا دارد ،حضـور در میقـاا اسـت .بـرای
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حقریح به ذهن ،میحوان زن و مردی را در نظر گرفت که با حعیین محلی راص و حضـور در
آن ،پیرامون ازدوا با هم صحبت میکنند حا معلوم شود هویـت ایـن مـرد و مسـیر او بـرای
زندگی چیست و آیا این زن حاضر است ارادهی رود را در راه این زنـدگی صـرف نمایـد یـا
ریر .در صورحی که حوافقی در این زمینه حاص شود ،ازدوا واقا رواهد شد که حولد یـک
انسان دیگر را در پی دارد .در حج نیز دستگاه الهی بهمثابه رواسـتگار اسـت و کسـانی کـه
میرواهند به دعوا الهی پاسخ بگویند ،بندگان ردا ّ
اعم از زن و مرد هستند که میرواهند
با ّلبیک ،پذیرش رود را نسبت به این دعوا اعـالم نماینـد .نتیجـهی ایـن فعـ و انفعـا ،

حصرف در ارتیار است؛ به نحوی که این نها از مح قبلی رود رار شـده و در رانـهی
ردا و اه بیت قرار گیرد و حیاا رود را در زمین جدیدی آغاز کنـد .لـذا میقـاا ،محلـی
برای گفتگوی بین رداوند و بندگان پیرامون این موضوع حیاحی محسوب میشـود .هنگـامی
که عبدی این پیوند را بپذیرد و نوکری و ردمت به دستگاه الهی را قبو کنـد و آن را بهمثابـه
شغ رود قرار دهدّ « ،لبیک» رواهد گفت و به این صورا ،پذیرش رـود نسـبت بـه آغـاز
حیاحی نورانی و جدید را اعالم رواهد کرد .البته برای ورود به این زندگی ،از مردان رواسـته
می شود که لباس رود را بیرون آورند و لباس احرام را بپوشـند .زیـرا لبـاس معمـولی افـراد،
لباس ریاست و هویت قبلی آنان است اما جامهی احرام ،بیرنگ و فاقد عنوان و حشـریفاا
مادی است چون لباسی که در دستگاه الهی ارزش دارد ،ارالق و عقالنیت است حا با ارحقاء
این قوا ،انسانها به «لباس حقوی» ّ
متلبا شوند .اما پوشیدن لباس احرام برای زنـان واجـح
ً
نیست زیرا در فرهنگ دینی ،ریاستها و مسنولیتها معموال به مردان سپرده میشود و زنان
در چنین جایگاهی قرار ندارند حا الزم باشد لباس مربوط به آن را از حن بیرون کنند .در واقـا
زنان بهمثابه پشتیبانی برای هویت مردان در زندگی هستند و به همین دلی  ،رانواده در اسالم
دارای هویت مخصوص به رود بوده و هر یک از مرد و زن در آن ،سهم حأثیر راصی دارند.
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 .5تحلیل از جعل محرمات در مناسک حج :جهدا شهدن از زنهدگی ظلمهانی و
پرورش در محیط زندگی نورانی

پا از حلبیه ،اموری از قبی ارحباط با همسر ،نگاهکردن در آینه ،ازالهی مو ،استعما بوی
روش ،استفاده از صابون و ...بر انسان حرام میشود؛ مقوالحی که همگی از رفتارهای اولیـه
ً
ّ
روزمره در زندگی هستند .به نظر میرسد ححریم این رفتارها به چند معنا اشـعار دارد .اوال
و
انسان به این حقیقت حوجه کند که انجام این کارهـا و حـأمین ایـن نیازهـا بـه اذن و اجـازهی
حضرا حع جلت عظمته منوط است که این امر ،آثار ارالقی و ایمانی در پـی دارد .دیگـر
اینکه افراد به این مطلح ّ
حنبه پیدا کنند که در حمامی طو عمر ،به همین امور درگیر بوده و به
آنها اشتغا داشتهاند و این بهرهمندیها بوده که از آنها د میبرده اسـت .در واقـا دوری از
این امور در این مدا کوحاه ،فضایی پرورشی ایجاد میکند حا انسان بر حغییر هویت رـود و
ّ
روزمـره در
حرکت به سوی هویت معنوی متمرکز شـود؛ همانگونـه کـه ححـریم رفتارهـای
روزهی ماه مبارک رمضان ،فشاری بر هوای نفا و شهواا وارد میکند حـا انسـان بـه سـوی
رودسازی گام بردارد.
لذا یکی از آداب ارالقی و ارزشهای اسالمی ،کنار گذاشـتن امـر و نهـی بـه اطرافیـان
است و این در حالی است که حیاا انسانی حتی در یک رـانوادهی کوچـک ،بـدون امـر و
نهی امکانپذیر نیست .امـا رـدای متعـا میرواهـد انسـانها را از فرهنـگ امـر و نهـی و
ریاست رار کند و آنان را به فرهنگ رالفت دعوا نمایـد و نحـوهی مـدیریت انبیـا را بـه
بندگان رود آموزش دهد؛ مدیریتی که بر مبنای ّ
ححم زیردستان و حفویض ارتیـار بـه آنـان
شک گرفته است .لذا از مالکبنانا نق شده که «به یاد ندارم که حتی یکبار پیامبر مرا به
آوردن آب و غذا امر کرده باشد» و این در حالی است که ایـن شـخص ،رـدمتکار رانـهی
نبیاکرم بوده است! یعنی در مدیریت انبیا ،زیردستان باید با عشع و انگیـزهی رـود حـوائج
ّ
مدیران را دنبا کنند و متناسح با میزان حولی و فهمی که دارند ،در این مسیر حرکت نمایند و
پا از انجام کار و امتثا فرمان ،منتظر و مشتاق برای دریافت دستور بعـدی باشـند .چـون
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ً
کسی که ردای متعا را بشناسد و به قدرا و علم بینهایت او ایمان داشته باشـد ،مطمرنـا
رشد رود را در عم به دستور حضرا حع میبیند و این همان حربیت و پرورشی است کـه
رداوند متعا  ،پیامبر اسالم را به آن مفتخـر کـرده و ایشـان ،امیرالمـنمنین را از آن بهرهمنـد
سارته و ّ
ائمهی معصومین ،آن را در مورد اصحاب راص رود إعما کردهاند .البتـه ححقـع
َ
کام این جاذبهی نورانی و حربیت الهی و مدیریت دینـی ،موکـو بـه دوران ظهـور و عـالم
رجعت است.
 .6تبیین فلسفه طواف :تشریفات بیعت با پرچمداران توحید و تبیهین فلسهفه
نماز طواف :هدیه مؤمنین به بتشکنان تاریخ

ّ
پا از حلبیه و ورود به مکه ،اولین عملی که باید انجام گیرد «طواف» نام دارد که حقیقت

حشریفاا «بیعت با حضرا ولیعصر» و گذاشتن دسـت رـود در دسـت آن حضـرا
آن،
ِ
است زیرا طبع روایاا ،عهدی که انا و ّ
جن دربـارهی پـذیرش حوحیـد و نبـوا و امامـت
دادهاند ،بهصورا مکتوب جما شده و در حجراالسود ـ بهعنوان اولین فرشتهای که این عهد
را پذیرفته و به همراه حضرا آدم در صورا یک سنگ به زمین آمده ـ قرار گرفته و همه باید
آن را در هنگام طواف استالم کنند یا با اشاره به آن ،حکیبر بگویند حا عهد و پیمان و میثاقی را
که با دستگاه الهی بستهاند ،به یاد بیاورند و آن را حجدید نمایند 1.در واقا طـواف بـه معنـای
حعمیم غدیر و جریان بیعت با امیرالمنمنین و فرزندان ایشان حا روز قیامت است .لذا هنگامی
که اثر و نفا و فایدهی استالم حجراالسود حوسط برری صحابه زیرسوا رفت ،امیرالمنمنین
حصریح کردند که این استالم در روز قیامت نفا بسیاری به همـراه دارد زیـرا ایـن فرشـته در
قیامت ،دربارهی عهد انسانها نسبت به حوحید و نبوا و امامت ،شهادا و گـواهی رواهـد
داد.

2

 .6اصو کافی ،جلد  ،4صفحه  658و .651
 .9وسائ الشیعة ،جلد  ،69صفحه  992و .996

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی127 

ً
البته این بیعت صرفا به معنای بیعت با فردی که به حبلیغ و ابـالغ اوامـر و نـواهی فقهـی
میپردازد ،نیست بلکه پی از هر چیز به معنای حجدید عهد با بتشکن زمان اسـت کـه در
مقاب دستگاه ابلیا و نظام کفر و نفاق ایستاده حا پرست ردای متعا حداوم یابد .عالوه بر
این ،باید حوجه داشت که طواف یک عم فردی یا محدود به مخلصـین و ّ
مقـربین نیسـت بلکـه
همراه با همهی مردم و در فشار و ازدحام انجام میشود که این وضعیت دارای معـانی راصـی در
ّ
ردمتگزاری به امام زمان است و میحواند به حفاوا بین «ظرفیت حولی غیرمعصوم» بـا «ظرفیـت
والیت معصوم» و فشار حاص از آن ـ که در مناسک درگیری با جبههی باطـ حجلـی مییابـد ـ
اشاره داشته باشد .پا از طواف ،باید دو رکعت نماز طواف پشت مقـام ابـراهیم بـه جـا آورد کـه
هدیهای به بتشکن حاریخ و احیاء فرهنگ بتشکنی محسوب میشود.
 .3تبیین فلسفه سعی :ورود به زندگی معنویِ حرفهای و پذیرش سازمان تربیتِ
«شبکه معنویت»

عملی که پا از طواف باید انجام گیرد« ،سعی» است که به ضرورا سعی و حـالش در
وفای به بیعت و ردمتگزاری به آستان مقدس معصـومین اشـاره دارد؛ سـعی و حالشـی کـه
همانند سعی حضرا هاجر باشد .این مخدره پا از اینکه مورد حسـادا حضـرا سـاره
قرار گرفت ،امر الهی را مبنی بـر دور شـدن از محـ زنـدگی هـووی رـود و ورود بـه وادی
لمیزرع و زندگی در کنار رانهی ردا پذیرفت .در واقا حضرا هاجر برای پـاالی وصـف
ّ
حسادا در حاریخ ،با حضرا ابراهیم بهعنوان ّ
ولی ردا همراه شد و از شام به مکه آمـد .در
ّ
آن زمان ،هی بنیبشری در مکه زندگی نمیکرد اما آن مخدره با ایمان عمیع رود به رـدا و
حبعیت محض از پیامبر او و امید به رحمت الهی در جوار رانهی او ،رضایت داد کـه بـدون
حضرا ابراهیم و همراه بـا فرزنـد رردسـا رـود در آنجـا بمانـد .هنگـامی کـه حضـرا
اسماعی از حشنگی بیحاب میشود ،حضرا هاجر نه حنها اعتراضی به ساحت قدس ربوبی
نمیکند بلکه سعی و دویدن را آغاز میکند حا به آب دست یابد.
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ّ
البته زمین مکه بهعنوان محلی که گسترش زمین و دحواالرض از آنجا آغاز شده ،بسـیار
سخت است و هی گونه آب و چشمه و رودرانهای در آن وجود ندارد اما بـا اعجـاز الهـی،
چشمهی زمزم در رانهی ردا میجوشد و حضرا هاجر و طف او را سیراب میکند .سپا
ّ
قوم جرهم با دیدن آب در مکه ،از حضرا هاجر اجازه میرواهند حا در آنجا ساکن شوند و
ّ
پا از اذن حضرا ابراهیم ،در مکه سکنی میگزینند .حضرا اسماعی نیز با همان قبیلـه
ّ
که قبیلهای موحد بودهاند ،وصلت میکند و به ایـن صـورا ،مـدنیت و شهرنشـینی در ایـن
ّ
سرزمین مقدس آغاز میگردد .در واقا رفتـار ایـن مخـدره ،بسترسـاز وقـایا بزرگـی ماننـد
ّ
شک گیری مدنیت در مکه؛ حضور حضرا ابراهیم و اسماعی در این شهر؛ حجدیـد بنـا و
ّ
حطهیر بیتاللهالحرام؛ دعوا حمامی انسانها به حج و حبدی آن به مرکـز اجتمـاع موحـدین
شد .لذا این رفتار بینظیر بهعنوان یکی از مناسک حج حشریا میشود و مسـعی بـه محلـی
برای استجابت حبدی میگردد حا همگان بدانند که حبعیت از اولیاء ردا باید در چنین سـطح
و مقیاسی انجام گیرد و دشواریهای آن مانند هجرا و ...پذیرفته شود .مقاماا این مخدره
چنان عظیم است که طبع روایاا ،ابلیا در هنگام طواف ایشان حالش میکند حا با ححریک
عواطف مادرانهی حضرا هاجر دربارهی قربانیشدن حضرا اسماعی  ،این مخـدره را در
مقاب حضرا ابراهیم قرار دهد اما آن بانوی بزرگوار بر حبعیت از حضرا ابـراهیم بـهعنوان
رسو الهی حأکید میکند و در برابر وسوسهی ابلیا حسلیم نمیشود.
 .8تبیین فلسفه تقصیر :جریان فرهنگ تقصیر و استغفار در دار بالء به محضهر
دستگاه الهی

پا از سعی ،حجا باید به عم «حقصیر» مبادرا کنند زیرا علیرغم حمامی زحمـاحی
که برای انجام مناسک حج صورا میگیرد ،هوای نفا باعث ایجـاد رلـ و زلـ در ایـن
اعما می شود .لذا باید در پیشگاه الهی عذر حقصیر آورد حـا بـه لطـف و فضـ او ،نـواقص
اعما برطرف گردد .البته طواف نساء و نماز آن ـ که بعد از حقصـیر بـه جـا آورده میشـود ـ

مبادیِ طراحی سبک زندگی اسالمی125 

رار از مناسک حج است اما از آنجا که معاشرا با زنان باالحرین لذا برای عموم مردم به
حساب میآید ،این عم حشریا شده حا این حقیقت روشن گردد که لذاحی باالحر نیـز وجـود
دارد و این لذا به حبا امر والیت حاص میشود.
 .4تبیین فلسفه حجهاإلسالم :زندگی سربازان دستگاه الهی با امام زمان(عج) و
م البهی من لت ایثار و فداکاری در درگیری با اقامه کلمه باطل

آنچه گذشت ،پیرامون عمرهی مفرده بود اما در حج واجح ،طـواف نسـاء و نمـاز آن در
عمرهی ورود به مکه حشریا نشده و لـذا حجـا پـا از حقصـیر و رـرو از احـرام منتظـر
َ
میمانند و در روز هشتم و نهم و در محدودهی حرم ،برای حجةاالسـالم ُمحـرم میشـوند و
لبیک میگویند که این لبیک به معنای اعالم آمادگی بـرای چنـد روز زنـدگی بـا امـام زمـان
است؛ یعنی پا از بیعت با حضرا ولیعصر(عج) در طواف و حالش در این راه در مسعی،
حجا به این حقیقت حوجه داده میشوند که حجت الهی و ولیاللـهاالعظم در ایـن مکـان
حضور دارند و میحوان با آن حضرا در انجام مأموریتی که دارند ،همراه شـد .البتـه سـبک
زندگی انبیا و اوصیای الهی در این دنیا مبتنی بر نهایت زهد نسبت به زرارف دنیا است.
 .40تبیین فلسفه حضور در صحرای عرفات :ضرورت ت کیه و ت هیر برای قبهول
مسؤولیت در کنار رهبری اقامه کلمه حق

لذا در این همراهی ،انسان باید در صحراهایی مانند مشعر و عرفاا و منی حضور پیـدا
کند و با چادرنشینی و بیابانگردی رو بگیرد .در همین راستا اولـین عمـ پـا از احـرام در
حرم ،وقوف در عرفاا از ظهر حا غروب روز نهم است و به برکت حضور امام زمان در ایـن
حمامی کسانی که در آنجا وقوف کردهاند مورد آمرزش قرار میگیرند حا کسانی
زمان و مکان،
ِ
که به دنبا همراهی با حجت الهی هستند ،حطهیر و حزکیـه شـوند .از ایـنرو نقـ شـده کـه
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هرکا در ماه رمضان بخشیده نشد ،به روز عرفه و صحرای عرفاا امید ببندد.

1

 .44فلسفه حضور در صحرای مشعر :دستیابی به درک و شعور نسبت به من لهت
خدمتگ اری در صحنه درگیری با کلمه باطل

پا از آن که با مغفرا الهی در عرفه ،مجاری روح باز شـد ،زمینـه بـرای درک و شـعور
فراهم می شود و با وقوف در مشعر ،عقالنیت در راه حع به کار میافتد و گمانهزنی و حدبیر را
بر محور ّ
ولی الهی آغاز میکند .همزمان با وقوف در مشعر باید به جماآوری سنگ مبادرا
کرد زیرا در روز عید قربان ،امام زمان وارد یک جنگ رواهند شد و برای همراهی بـا ایشـان
باید در اردوگاه نظامی آن حضرا قرار گرفت که مشعر بهمثابه این اردوگاه است و لذا انسان
باید جایگاه رود را در این جنگ و معرکه پیدا کند.
 .42فلسفه حضور در صهحرای منهی :رَمهی ابلهیس ،قبهول اخهال

در رمهی،

عالمتدارشدن برای سربازی امام زمان و عرضه تمنیات به محضر خدای متعال

بــا طلــوع آفتــاب ،حج ـا ب ـرای « َرمــی» جمــرهی عقبــی بــه راه میافتنــد و حضــرا
ولیعصر(عج) با َرمی ابلیا ،از محور زشتیها و حجاوزها و چپاو ها و بردهداریها برائـت

میجویند و با هفت سنگ او را مجازاا میکنند و دیگران نیز با َرمی ابلیا ،در این عرصـه
مشارکت مینمایند که قبولی آن ،منوط به قربانی است .سـپا بـه عالمـت اینکـه افـراد در
ردمت و ّ
معیت امام زمان ،به َرمی ابلیا مبادرا کردهاند و این قربانی از آنها قبـو شـده،
َ
باید «حلع» کنند و سر رود را بتراشـند .یعنـی فلسـفهی حلـع ،عالمـتدار شـدن اسـت؛
همان گونه که امیرالمنمنین پا از رحلت پیامبر به کسانی که برای دفاع از حـع آن حضـرا
ّ
 .6البته حسح روایاا ،زائرین حرم اباعبداللهالحسین(ع) در روز عرفه بر حاضرین در عرفاا مقدم داشـته
میشوند .به نظر می رسد این روایاا باید در این چارچوب معنـا شـوند کـه آغـاز عرفـان در حـج رقـم
میرورد و این کنگرهی عظیم باعث میشود حا انسان اشتغا به شغ معنـوی را حمـرین کنـد امـا او و
نهایت عرفان در زیارا سیدالشهداء و ّ
ائمهی معصومین محقع میشود.
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اعالم آمادگی میکردند ،فرمود « :سر رود را بتراشید و شمشیر رود را رو ببندید و به نزد من
بیایید» که این به معنای عالمتی است که نشان میدهد کدامیک از افراد بهمثابـه رزمنـدهای
برای ّ
ولی ردا عم میکنند .پا از حلع ،ردای متعا از حجا دعوا میکند حا با بیتوحه
در منیّ ،
حمنیاا و آما و آرزوهای رود را مطرح کنند زیرا همانگونه که گفتـه شـد ارتیـار
انسانی ،قوه ای برای طلح و دررواست از مافوق است .در صبح روز یازدهم و دوازدهم باید
ّ
ّ
رواص از شیاطین را در جمـرهی وسـطی رمـی کـرد و
عوام از شیاطین را در جمرهی اولی،
سپا رود ابلیا را در جمرهی عقبی سنگسار نمود .در نهایت حاجیان با بیتوحه در منی این
افتخار را پیدا میکنند که به پاداش همراهی با امام زمان ،دررواستهای و آرزوهای رود را
ّ
به محضر باریحعالی عرضه نماینـد .در پایـان ظهـر روز دوازدهـم ،حاجیـان بـه مکـه بـاز
میگردند حا دوباره حشریفاا بیعت را به جا آورند و پا از انجام مناسک ،وفـای رـود را بـه
حضرا ولیعصر(عج) در قالح طواف حج و نماز طواف حج و سعی و طواف نساء و نماز
طواف نساء ابراز کنند.
 .47اقامه حج در سبک زندگی اسالمی بهمثابه آغاز عرفهان اسهالمی و زیهارات
معصومین بهعنوان نهایت عرفان اسالمی

پا مجموعهی اعما حج بوسیلهی بیعت با حضرا ولیعصر (مشـارکت در فرهنـگ
زندگی چندروزه با آن حضرا شک میگیرد حا منمنین در این فضا به این حقیقـت
غدیر) و
ِ
پی ببرند که این حجت الهی همانند سایر فرستادگان آسمانی ،بتشکن و بیابانگرد اسـت و
ارزشی برای زندگی دنیوی قائ نیست و از درگیری با کفار و منـافقین ،قـدراطلبی و کـاخ
ّ
نشینی را دنبا نمیکند بلکه کاخها و قصرها و سایر نعماا و لذاا برای این بزرگواران ،در
مقیاسی بسیار واالحر به عوالم دیگر و بهشت موکو شده اسـت .لـذا کسـانی کـه بـا نمـاز،
قدرا معنوی به دست میآورند و در روزهی ماه مبارک ،اهـ مراقبـه و محاسـبه و مشـارطه
میشوند و به استطاعت میرسند ،در حج هویت رود را حغییر میدهند و شـغ رـود را بـه
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ً
سربازی حماموقت برای حضرا ولیعصر(عج) حبدی میکننـد کـه اساسـا معنـای حـج و
ِ
ّ
حقیقت هویت عرفانی به همین مسأله باز میگردد.
با پایان مناسک حج از حجا دعوا شده حا به مدینه بروند و به زیارا پیغمبر و امـام و
حجت زمان رود مشرف شوند؛ زیرا حسح روایاا ،بر حجی که با زیـارا ایـن بزرگـواران
ِ
ّ
همراه نشود ،فایدهای مترحح نیست .در واقا این زیارا باید انجام شود حا حاجیان اعتقاداا
رود را به حجت الهی عرضه کنند و معلوم گردد که انجام این مناسک راص برای آنـان بـه
یقین و باور و اعتقاد و ایمان حبدی شده یا ریر؟ یعنی حمامی مباحثی که ذکر شد ،فلسـفهی
حج بود اما ححقع این مسائ منوط به آن است که مسنوالن هدایت و ابواب ایمان ،بـر ایـن
ً
مسأله ّ
صحه بگذارد .البته زیارا معصومین و عرضهی اعتقاداا به آنان صرفا یک امر نظری
نیست بلکه حوجه به متن زیاراا ـ که معموال شام سه بخ «سالم ،شهادا ،دعا» است ـ
از حقیقت دیگری حکایت میکند .اولین بخ از زیاراا ،سالم بر امام معصوم است که به
محض ححقع ،موجح ریزش گناهان و مغفرا الهـی میشـود کـه ایـن ،همـان او عرفـان
است .زیرا آنچه بر ّ
ححم زحماا مسیر و ّ
طی راه طوالنی و صرف زمان زیاد و رسـیدن بـه
ّ
ّ
موسم حج و حضور در عرفاا مترحح بود ،بر سالم به معصومین مترحح است و لو آنکه از
ً ُ
َ
َ
َ ُ
ََ َ َ ُ
پشت بام منز انجام شودَ « :ج َع َصالح َنا علیکم َو َما ر َّص َنا ِب ِه ِمن ِوال َی ِـتکم ِطیبـا ِلخل ِق َنـا َو
َ َ َ ً َ ُ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َّ َ ً ُ ُ
1
وب َنا».
ن
طهارة ِالنف ِسنا و حز ِکیة لنا و کفارة ِلذ ِ
 .41زیارت پیامبر و امامان؛ ب رگترین آیه الهی برای هدایت و نجهات امهتهها و
انسانها و پرورش آنها در س

تمدن اسالمی

حقیقت آن است که اعتقاداا چیزی غیر از حطهیـر نفـا و دسـتیابی بـه یقـین و ایمـان
نیست و این طهارا و یقین و ایمان با سالم بر معصوم ـ کـه محـور رلقـت جهـان و مـدیر
حاریخ بشری است ـ حاص میشود .در واقا مداومت بر زیارا ،باعث میشود حا حمای به
 .6فرازی از زیارا جامعه کبیره.
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گناه در طو عمر به حدریج کاه

یابد و حنفر از بدیها افزای پیدا کنـد .لـذا کسـانی کـه

میگویند «ادعای آمرزش گناهـان بـا یـک زیـارا یـا قطـرهای اشـک ،موجـح دعـوا بـه
گناهکاری میشود» به این حقیقت حوجه ندارند که انسانها همواره مبتال بـه هـوای نفـا و
ّ
حمنیاا نفسانی هستند و ارحکاب گناه برای آنان بهمثابه امری حتمی بـه شـمار مـیرود و بـه
ً
راحتی قادر به دوری از گناه نخواهند شد بلکه همین زیاراا و حوسالا اسـت کـه حـدریجا

موجباا حنفر از گناهان و اعما قبیح را فراهم میآورد و با ایجاد زمینه بـرای ارحبـاط مـداوم
منمنین با دستگاه الهی ،می به عبادا و کراهت از عصیان را به یک فرهنگ حبدی میکند و
آهستهآهسته بین انسان و اعما ناشایسـت فاصـله میانـدازد .هنگـامی کـه سـالم موجـح
آمرزش گناهان و حطهیر روح شد ،امکان گواهی و شهود و دستیابی به ححلی و بصیرا پیدا
میشود و لذا در متن زیاراا ،پا از سالم« ،شهادا» به حقایع نورانی وارد شـده اسـت و
پا از ادای شهادا و ایجاد ایمان و باور به حقایع ،زمان بیان «دعا» و طلحها و آرزوها فرا
میرسد.
برای درک بهتر از زیارا میحوان به این مثا حوجه کـرد کـه دورهی نقـاهتی کـه پـا از
ّ
جراحیهای پزشکی بر روی جسم انسان باید ّ
طی شود ،از چند روز حـا چنـد مـاه بـه طـو
میانجامد .این در حالی است که درمـان بیماریهـای عقلـی و روحـی ،پیچیـدگی بسـیار
بیشتری از درمان بیماریهای جسمی دارد و چندین برابر آن ،زمـان میبـرد .امـا در مکتـح
اه بیت ،نرمافزاری برای درمان نفا و روح و عق حعبیه شده کـه «زیـارا» نـام دارد و بـا
باالحرین سرعت در حمام وجود انسان حصرف کرده و او را به عمیعحرین شک منقلح میکند
و برای حرکتهای بعدی آماده میسازد؛ بدون آنکه افراد را دچار هزینهی سـنگین و صـرف
ّ
طی دوران نقاهت طوالنی و زحماا مختلفی کند که بـرای درمـان جسـم الزم
وقت زیاد و ِ
است .لذا اگر این روند به فرهنگ برای یک امت حبـدی شـود ،جامعـهای بیبـدی سـارته
رواهد شد که از پرورش و حربیت ّ
ائمهی معصومین بهرهها بردهاند؛ همانند جامعهی انقالبی
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ایران که دنیای کفر و استکبار را دچار استیصا کرده است .نایبان عام امـام زمـان همچـون
امام رمینی و مقام معظم رهبری نیز با وقوف نسبت به این حقیقت نورانی ،مردمی را کـه بـه
این فرهنگ مأنوساند به صحنه آوردهاند و با بسیج آنهـا در مقابـ حوطرـههای همهجانبـهی
دشمن ،از کلمهی حوحید و پرست ردای متعا در مقیاس اجتماعی محافظت کردهاند.
پا برنامهی حربیتی اسالم از نمـاز آغـاز میشـود و بـا روزه و حـج حـداوم مییابـد و در
زیارا معصومین به او عرفان میرسد .از اینرو شیعیان و محبین اه بیت بـهعنوان امـت
محمد و آ محمد حتی قب از بلوغ ،در معرض این فرهنگ قـرار میگیرنـد و ّ
حـح ّائمـهی
هدی و زیارا آنها ـ که او عرفان است ـ در کودکی نصیح آنها میشـود و لـذا نسـبت بـه
سایر امتها ،دارای بیشترین حوفیقاا و کمترین آسیحها هستند .به همین دلیـ اسـت کـه
ّ
علــت وحــدا کلمــه بــین مــردم ای ـران چیــزی غیــر از وجــود مقــدس و منـ ّـور حضــرا
اباعبداللهالحسین(ع) نیست و هر ححلی جامعهشنارتی از این ملت بزرگ که مغایر بـا ایـن
ّ
ً
حقیقت عینی باشد ،قطعا دچار رطای بزرگی شده است .یعنی گرچه مظاهری از حعلـع بـه
دنیا در جامعه دیده می شود اما باطن و عمع این جامعه به عزاداری سیدالشهدا ـ که در طو
ّ
محـح آن اسـت کـه بـاطن او ححـت
حاریخ حداوم یافته ـ وابسته است زیرا راصیت شیعه و
حصرفاا حضراا معصومین قرار دارد .امروز نیز نظام مبارک جمهوری اسـالمی در همـین
ّ
حقایع نورانی از قبی اقامهی احکام و زیـاراا و حعلـع بـه قـرآن و روایـاا ریشـه دارد کـه
اجمالی این مطلح ،در رفتار و میزان ححمـ مصـائح از سـوی مـردم ایـران قابـ
انعکاس
ِ

مشاهده است.

 .45ضرورت تحلیل آکادمیک از سبک زندگی غربی و طراحهی سهبک زنهدگی
اسالمی از طریق تولید مدل اسالمی ایرانی پیشرفت

در سیر این مباحث روشن شد که ادبیاا حخصصی دانشگاه مادی است و با هجمـه بـه
امت دینی ،کفر را در قالبی مدرن و بـا دعـوا بـه رفـاه و دنیـا محقـع میکنـد امـا ادبیـاا
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حخصصی حوزه ،انتزاعی و غیرکاربردی است و به کلیاا محـدود میشـود و قـدرا حعیـین
وظیفهی اجتماعی برای حاکمان را ندارد .لذا در این سلسله بحث به حبیین این مهم پردارته
شد که نظام اسالمی در مواجهه با مد ادارهی غربی قرار گرفتـه و ایـن مـد از طریـع سـه
الگوی حولید ثروا ،حولید اطالع و حولید قدرا مادی ،سبک زندگی غربی را پدید آورده کـه
از یکسو بر همهی رردهفرهنگها و از سوی دیگر بـر اعتقـاداا دینـی و ارـالق و احکـام
الهــی ،مهــاجم اســت .در ایــن میــان ،رــأل حروریــک در برابــر معــادالا و شارصــهها و
استانداردهای این سه الگوی غربی باعث شده حـا راهکـار رـرو از سـارتارهای مـادی و
حرکت به سوی ححقع سبک زندگی اسالمی بر مسنوالن و مدیران نظـام سـخت شـده و یـا
ً
بعضا پوشیده بماند .از اینرو ،در ادامه بحث با مبنا قراردادن دستاوردهای پژوهشی مرحـوم
عالمه آیتالله سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی ،به حبیین وضا مطلوب و راه ررو از وضـا
موجود و چگونگی طراحی الگوی انتقا در همهی ابعاد اداره کشور پردارته رواهد شـد حـا
وظیفهی اجتماعی مردم و مسنوالن برای حفظ و حراست از انقالب اسـالمی بهمثابـه رکـن
اجتماعی ردای متعا در این عصر مشخص گردد.
پرست
ِ

فصل سوم
طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع

مطلوب» و «دوران گذار»

1

شبکه معنویت (خانواده ،مساجد و مصلیها ،نهاد رهبری،

حوزههای علمیه) بهمثابه مبنای جامعهشناختی برای طراحی

سبک زندگی اسالمی در «وضع مطلوب» (پیریزی تمدن نوین
اسالمی) و بیان الزامات و آثار آن

 . 4ضرورت اقامه کلمه حق از من لت والیت اجتماعی در برابر کفر و بتپرسهتی
مدرن؛ بهعنوان وظیفه و امتحان فقاهت و امت اسالمی
« .4/4وجدان عمومی نسبت به پرستش خدا ،عقالنیت و فرهنهگ دیهنمحهور ،رفتهار
هماهنگ بر اسا

فقه»؛ سه دستاورد امت محمد و آلمحمهد( ) (بهر اسها

تقهوم

«والیت اجتماعی» به «والیت تاریخی»)

پا از بیان بحث اقامهی احکام از منظر حاکمیت ،میحوان اینگونه نتیجهگیری کرد کـه
جامعه اسالمی ـ بهعنوان زمینه و بسـتر سـبک زنـدگی اسـالمی ـ بـه «والیـت حکـوینی» و
«والیت حاریخی» متقوم است و احکامی از قبی نمـاز و روزه و حـج کـه حشـریا شـده ،در
راستای اقامهی پرست ردای متعا ححلی میشود 1.در واقـا بـرای حبیـین سـبک زنـدگی
 .6روشن است که به حبا اقامهی کلمه حوحید ،اوامر و نواهی فقهی مطرح میگردد که رابطهی انسان با انسان
و نحوهی حصرف انسان در طبیعت را مشخص میکند.
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اسالمی در قرن بیستم باید به میراثی حوجه کرد کـه از گذشـتگان بـه مـا رسـیده و در قالـح
«وجدان عمومی نسبت به پرست ردای متعـا » شـک گرفتـه اسـت .یعنـی امـت دینـی
َ
دائمی آیاا ردای متعـا در عـالم،
بهعنوان وار انبیا و اوصیا و نواب عام و بهدلی جریان
ِ
در طو حاریخ حشکی شده و با حسلیم در برابر ارادهی الهی حداوم یافته است؛ گرچه مـنمنین
هنوز به دوران غلبه بر حاکمیتها و حمدنها نرسیده باشند .لذا شبکهی حکوینی و حاریخی ـ
که در مباحث گذشته بیان شد ـ بر همه نظاماا دینی حاکم است و اقامهی احکـام بهمثابـه
پایهی حشکی امت دینی به شمار میرود؛ به این معنا کـه ارحبـاط بـا رـدای متعـا  ،مبنـای
استحکام جواما دینی است.
هنگامی که نظام ارتیاراا اجتمـاعی بـر اسـاس پرسـت رـدای متعـا اسـتوار شـد،
سازی متناسح با آن نیز ظرفیت عقالنیت اجتماعی را فعا کـرده و آن را بـه فرهنـگ
فرهنگ ِ

انبیا متقوم مینماید حا روابط و پسند اجتمـاعی در جامعـه دینـی مصـونیت پیـدا کنـد .لـذا
علیرغم آنکه شیعه به حکومت نرسیده بود و ححت فشار حاکمیتهای مختلف قرار داشت
اما حیاا رود را حفظ کرد .در نتیجه ،دومین میراثـی کـه از سـلف صـالح بـه مـا رسـیده،
«شک گیری فرهنگ دینی و عقالنیت اجتماعی آن» است که موجـح بصـیرا امـت دینـی
میشود؛ یعنی اعتقاد به قرآن کریم با حرجمه و حفسیر اه بیت عصمت و طهـارا ،در میـان
امت محمد و آ محمد به پذیرش رسیده و جریان یافته است .میرا سوم آن اسـت کـه بـر
اساس این وجدان و عقالنیت ،جامعه شیعه دست به عم زده و در عینیت به قدرحی دسـت
پیدا کرده که ّ
حجسم آن ،در حرمهای شریفه و اعتاب مقدسه و مساجد و َه َیـأا و ریـراا و
موقوفاا و قرضالحسنه و ازدوا و سایر اعمالی که حصرف در انسان و طبیعت را بر اساس
فقه سامان داده ،قاب مشاهده است.
بنابراین جامعه اسالمی به والیت حاریخی متقوم است و قدرا رود را از حاریخ میگیرد؛
بررالف جواما غربی به طلح قدرا از ردای متعا اعتقاد ندارند بلکه با احکـا بـه قـدرا
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رود و از طریع حصرف در طبیعت و حزیین دنیـا ،محیطـی بـرای ححریـک انسـان و بهینـهی
روحی و ذهنی و جسمی او فراهم میآورند حا حصرف جدیدی در طبیعت کنند و این سـیک
بین انسان و طبیعت حداوم یابد .اما ولیفقیه بهعنوان رآس جامعه اسالمیّ ،
حقوم بـه حـاریخ را
بهعنوان رکن جامعه و بهمثابه متغیر اصلی در رفتـار رـود قـرار میدهـد و همـاهنگی امـت
اسالمی با جریان حصرف حضرا ولیعصر(عج) (بهعنوان ّ
ولی حاریخی) را پیگیری میکند.
 .4/2ضرورت صیانت از دستگاه ایمان در برابر کفر حربی و نفهاق محهارب ،بههعنهوان
وظیفه اصلی و دائمی امت اسالمی

ّ
حا باید بر این اساس وارد عرصهی «والیت اجتماعی» شد و پا از حـولی بـه حـاریخ،

والیت بر جامعه را ححقع بخشید .یعنی قیامی برپا شده و با سقوط حاکمیت قبلی ،حمایالا
عمومی مردم (نظام ارتیاراا) بر محور فقهاء و روحانیت شک گرفته و فرهنگ برراسته از قـرآن
در جامعه جریان یافته حا رفتار جدیدی بـروز و ظهـور یابـد کـه باعـث ارحقـای ظرفیـت در درون
دستگاه ایمان و احمام حجت برای دستگاه کفر و نفاق و هدایت و دستگیری از آنان شود.

1

البته حوصیفاا قرآنی و فرهنگ کفر و نفاق نشان میدهد که آنان حع را نمیپذیرند و زیر
بودن جامعـهی الحـاد و التقـاط و ررافـی و
بار دستگاه ردای متعا نمیروند .بلکه زشت ِ

وهمی بودن فرهنگ آن و رسارابار بودن اعمالی که از آنان سر میزند ،موجح میشود حـا
نیت جاری در جامعه دینی را برنتابند و عناد و انکار بورزند و بـه هـر فریـح و
زیبایی و عقال ِ

فیزیکـی دسـتگاه
نیرنگ و دروغ و جنایتی دست بزنند حا نور حع را راموش کننـد و حـذف
ِ
ّ
ایمان را در دستور کار رود قرار دهند و به نظاماا اسالمی و سرحداا آن حملهور شـوند و
حقیقت فرهنگی است که کفر
به دارایی و قدرا و اموا جبهه ایمان رسارا وارد کنند .این
ِ

حربی و نفاق حربی بر اساس آن عم میکند و لذا اولین رکن در حوسعه و حکام و پیشرفت
اسالمیت قیام حضرا امام و نظام جمهوری اسالمی در کتاب «گفتمـان انقـالب اسـالمی» بـه اثبـاا
.6
ِ
رسیده است.
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برای حاکمیت دینی ،صیانت است؛ یعنی هر آن باید در برابر کفر حربـی و نفـاق محـارب،
کسح آمادگی کرد و در برابر آسیحهایی که از سوی آنان وارد رواهد شد ،جامعه را حجهیـز
نمود و امت دینی را به سطحی از اقتدار رساند که هوس هجمه و حمله به جامعه اسالمی از
سر دشمنان بیرون رود .به هر میزانی که این فرآینـد محقـع گـردد و حیـاا جامعـه الهـی و
امنیت آن در برابر کفر و نفاق حضمین شود ،میحـوان بـه حرکـت بـرای سـارتن و پـردارتن
ِ
دستگاه ایمان و انسجام بیشتر نظام اسالمی و حعمیع قدرا آن و ارحقای انگیزش و پرورش و
گزین دینی مبادرا کرد.
آنچه گذشت ،نتیجهای برای بحث اقامـهی احکـام اسـت و بهمثابـه نسـبیت عـام بـرای
«جامعه اسالمی ،حاریخ اسالمی و حکوین اسالمی» به شمار میرود .لذا با ظهور حضـرا
ولیعصر(عج) نیز همین روند برقرار اسـت و در آن دوران نیـز بایـد در برابـر شـیطنتهای
ابلیا و دستگاه کفر و دستگاه نفاق ،از نظام اسالمی مراقبت و صیانت کرد؛ یعنی پرسـت
ردای متعا و حفاظت از کلمهی حوحید و مقابله با کلمهی باط و ضربهزدن بـه حوانمنـدیهای
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن ،دستور کاری دائمی برای دستگاه ایمان است.
 .4/7تئوری هشدن شهوت در سبک زندگی غربی بهعنوان رهآورد «بتپرستی عقالنی»
و وظیفه فقاهت و امت اسالمی برای بتشکنیِ عقالنی در این مرحله از تاریخ

بنابر مباحث قبلی ،ما در سرفص دوم حاریخ به سر میبریم و برای سارت جامعه و نظام
اسالمی در این دوران حاریخی ،باید حکلیف عقالنیت روشن شود؛ یعنی نایح عام حضـرا
ّ
ولیعصر و نظام والیت فقیه ،سرپرستی جامعه دینی را از طریع حفقه و نورانیشدن عقالنیت
بهعهده میگیرد و طراحی «حروری حولید قدرا و ثروا و اطالع» الهی بایـد بـه حبـا همـین
ِ
مسیر صورا پذیرد .به عبارا دیگر آنچه که جامعـه اسـالمی در امـروز و در ایـن نسـبیت
زمانی و مکانی با آن درگیر است ،بتپرستی عقالنی است که از طریـع علـوم و حکنولـوژی
مدرن ،بشر را به سجده بر آثار ماده واداشته و حمامی ملتها را با حروری حولید ثروا و قدرا
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حیـاا اجتمـاعی بـرای
و اطالع مادی (سبک زندگی غربی) به اسارا رود درآورده است.
ِ
ِ
این بتپرستی عقالنی ،حوسط پو و سرمایه حأمین شده که به سلو  ،اندام و سپا به مغـز و
ایی پو و ثـروا
قلح حبدی میشود و یک ارگانیزم و موجود زنده را پدید میآورد که دائمافز ِ
را نتیجه میدهد .به عبارا دیگر ،سلو اولیه در جامعه غربی «شرکت» اسـت کـه موجـح
حجما ثروا و سرمایه میشود و این سلو ها در سیستم بانکی بـه انـدام حبـدی میگـردد و
نیت این موجود زنده در
برنامههای حوسعه ،حیاا اجتماعی را برای سرمایه رقم میزند .عقال ِ

سازمان برنامه و بودجه شک میگیـرد و نهـادی کـه هماننـد قلـح ،رـون را در ایـن پیکـره

میدمد ،بانک مرکزی است که با معادلهی نشر اسکناس در حوازن بین GNPهـا ،دائمافزایـی
برای قیمت پو ملی را به همراه میآورد .سپا حجم متراکم سرمایه ،دستگاه ححقیقاحی را به
استخدام رود در میآورد و بخ ححقیقاا و پژوه نیز با اکتشافاا رـود ،حکنولـوژی را
بهصورا مداوم ارحقاء میدهد و مقیاس حصرف در طبیعت را باال میبرد و بـه حبـا آن ،رفـاه
دائمالتزاید وارد سبد کاالی مردم میشود و آنان را به سجده بر زندگی مادی میکشاند.
در واقا و همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد ،زیربنـای چنـین جامعـهای بـر سـه
محور «ربا ،حولید و حجـارا» اسـتوار شـده و حولیـد و حوزیـا و مصـرف در آن ،وابسـته بـه
استراحژی حوسعهی صنعت و حکنولوژی است و حوسعه و ارحقای حکنولوژی نیـز ـ کـه حوسـط
بخ پژوه انجام میشود ـ با ححریک و مطالباا انگیزههای مادی و حـأمین بودجـههای
کالن ححقیقاحی حوسط قشر سرمایهدار و بخ رصوصی صورا میپذیرد .لذا شرکتهایی
که نتوانند حرکت رـود را بـا اسـتراحژی حوسـعهی حکنولـوژی هماهنـگ کننـد ،ورشکسـت
میشوند و اموا آنها به شبکه مالی جهانی منتق میشود حا شرکتهای دیگر آن اموا را در
جهت استراحژی معینشده بکارگیرند .یعنی ورشکستگی به یک اص در این ارگانیزم حبـدی
شده و رهین انحصاراا است امـا در حبلیغـاا ،ادعـای دروغینـی بـه نـام رقابتپـذیری در
اقتصاد غربی مطرح میشود .البتـه بخـ اقتصـادی در نظـام سـرمایهداری ـ کـه حوصـیف
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ً
اجمالی آن ذکر شد ـ قطعـا بخـ فرهنگـی و سیاسـی را بـا رـود همـراه میکنـد و شـبکه
ِ

ححقیقاا و حدریا و حبلیغ را به حزب فرهنگی برای سرمایهداران حبـدی میکنـد و احـزاب
سیاسی را بهمثابه بازوهای قدرا رود بکار میگیـرد .پـا سـارت جامعـه الهـی و ایجـاد
حاکمیت اسالمی و طراحی سبک زندگی دینی باید در مقاب چنین دستگاهی و متناسح بـا
چنین شرایطی محقع شود.

« .2خانواده» بهمثابه اولین نهاد برای تئوری هکردن اخهالق و ایمهان؛ در مقابهل
«شرکت» بهعنوان اولین نهاد برای تئوری هکهردن ثهروت و سهرمایه در سهبک
زندگی غربی

د ر همین راستا اولین ارحباط ،ارحباط با ردای متعا است و رداوند متعـا نیـز رواسـته
حا انسانها با هم ارحباط داشته باشند 1که نخستین ارحباط انسانی در رانواده واقا میشود .به
همین دلی «رانواده» در جامعه اسالمی ،جایگاهی همانند «شرکت» در جامعه غربی پیدا
میکند و جایگزین آن میشود؛ زیرا سلو اولیه در جامعه اسـالمی بایـد از جـنا ارـالق
باشد نه از سنخ پو و سرمایه .یعنی اگر قرار است ایمان و ارالق حروریزه شود ،اولین نهادی
که میحواند به جای ّ
حجما ثروا ،حجما ارالق و ایمـان را بـه همـراه بیـاورد و آن را مبنـای
حرکت قرار دهد ،رانواده است .در واقا جامعه اسـالمی در سـه سـطح حکـوین و حـاریخ و
اجتماع ،فرد را بهعنوان واحد اولیهی رود نمیپذیرد و رشد افـراد ،هـدف اصـلی بـه شـمار
نمیرود بلکه موضوع رشد در مرحله او  ،رانواده است که به حبا رشد آن ،افـراد نیـز رشـد
مییابند.

 .6البته روشن است که شک گیری حاکمیت ها نیـز ریشـه در روابـط انسـانی دارد .زیـرا حاکمیـت از ایـن
واقعیت ناشی میشود که عدهای میپذیرند حا ُوالا اجتماعی در ارادههای آنان حصرف کننـد و از طریـع
وضا قانون و إعما آن ،مردم را در سیر به سوی هدفی راص هماهنگ نمایند.
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 .2/4تحلیل نهاد خانواده از من لت تکوینیِ «مرد» و «زن» و سهم تأثیر «عقالنیهت» و
«عاطفه» در تکامل اخالقی و رشد ایمانی

ً
رانواده نیز ابتدائا از یک زن و یک مرد حشکی میشود کـه شارصـه مـرد« ،عقالنیـت» و

شارصه زن« ،عاطفه» است .این بدان معناست که برای پرست ردای متعا به آفرین یـک
قوه اکتفاء نشده بلکه دو قوه رلع گردیده حا با حجمیا آن دو ،یک مجموعه کام پدید آید.
َ
در این رابطه باید حوجه داشت که قدرا مرد برای حصرف در عالم (از یک شغ ساده در
یک مغازه حا قرارگرفتن در منصح ریاستجمهوری) ّمتکی به عقالنیـت اوسـت امـا هـوای

ّ
نفا این امکان را به او میدهد که عقالنیت رود را با حجاوز و حعدی آمیخته کند .لذا قوهای
در کنار او قرار داده شده حا او را در کنتر هوای نفا رود کمک کند و در بررورد با حواد

عصبانیت ناشی از مشکالا و چال ها ،به او آرام دهد .این قوه ،همان عاطفه
و رشم و
ِ
زن است که میحواند به لباسی برای عقالنیت مرد مبد شـود .همانگونـه کـه زن بـه دنبـا

پرست ردا در محیط رانه و رانواده (همسر و فرزندان) و نظام ارحام اسـت ولـی ممکـن
است عواطف او با هوای نفا همراه شود و لذا به عقالنیت مـرد نیـاز دارد حـا از ایـن رطـر
رهایی یابد .پا برای هر یک از زن و مـرد ،وصـفی قـرار داده شـده کـه بـا آن میحواننـد در
ظرفیـت آن وصـف را در راه پرسـت
مجموعه مشارکت کنند و در جامعه اسالمی ،حمـامی
ِ

ردای متعا صرف نمایند و به ظرف رحمت الهی برای یکدیگر حبدی گردند .گرچه در این

روند ،نیاز جسمی و جنسی آنان نیز برطرف میشود اما رابطه جنسی ،نبایـد بـهعنوان متغیـر
اصلی در حعریف رانواده به حساب آید بلکه اثر و راندمان رابطه جنسی نیز بایـد در بهینـهی
روحی و ارحقـای ایمـانی مالحظـه شـود .همانگونـه کـه رـوردن و آشـامیدن بایـد در ایـن
چارچوب سنجیده شود که به چه میزان ایمان را افزای داد و چه سهمی در کمک به فعالیت
فکری و عقالنی داشت؛ گرچه بهرهمندی از روردنیها و نوشیدنیها آثار جسمی نیـز دارد و
بدن را آرام میکند .در نتیجه ،آثار روردن و آشامیدن و روابط جنسـی و ...بـه بـدن و جسـم
منحصر نمی شود بلکه ارتیار و روح و عق نیز در ایـن رفتارهـا حضـور دارد و در نهایـت،
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حمامی عملکردهای انسان باید در جهت ارحقای ظرفیـت اراده و ارتیـار او قـرار گیـرد .پـا
رانواده اولین سلولی اسـت کـه در آن ،مـذکر و مننـث در همحنیـده میشـوند و همافزایـی
روحی یکدیگر را ارحقاء بخشند .در این صورا ،رانه به محلی
میکنند حا ظرفیت ایمانی و
ِ

برای استراحت و رواب و روراک و حأمین نفقه حعریف نمیشود بلکه محلی برای عبـادا و

کسح نور است که در این راه ،هم عقالنیـت مـردان بـه عاطفـه زنـان محتـا اسـت و هـم
عواطف بانوان به عقالنیت مردان نیاز دارد؛ زیرا یکی کما بهرهمندی از عواطف را داراست
اما در عرصهی عقالنیت به «نواقصالعقو » حوصـیف شـده و دیگـری کمـا بهرهمنـدی از
عقالنیت را داراست اما دچار نقص در عواطف اسـت و حرکیـح آنهـا بـا یکـدیگر ،زمینـهی
حکام هر دو را فراهم میآورد .مبحث فوق ،نسبیت عام در موضوع رانواده را بیان میکند و
نشان میدهد که چرا این نهاد مهم بهمثابه اولین پایهی ایمان است کـه فرمـودَ « :مـن َح َـز َّو َ
َ
َ
آح َر َز ِنصف ِد ِین ِه».1
به این صورا ،فلسفهی جال و جما در این سطح روشن میشود و دو وصف مستق
از یکدیگر ،هنگامی که با هم حرکیح میشوند ،یک مجموعه و منتجهی واحد به نام رانواده
َ
را پدید میآورند که در عینیتّ ،
هویت جداگانهای از مرد و زن دارد .البتـه در عـالم رـار ،
ّ
هی زن و مردی حتی قب از ازدوا نیز دارای هویتی منفک از رانوادهی رود نیستند 2بلکه
هریک دارای مادر و پدر و رواهر و برادر و یـک نظـام از ارحـام هسـتند و ازدوا در واقـا،

 .6الکافی ،شیخ کلینی ،۲ ،ص .۷۰۸
َ
عـالم ذرّ
 .9لذا طبع روایاا ،ریشه هر فرد پدر اوست و اگر این روند به عقح بازگردانده شود ،در نهایت به
رواهیم رسید که فاعلیت انسان در آن مرحله از رلقـت ،جایگـاه او را در اصـحاب یمـین یـا اصـحاب
شما معین کرده و باعث شده حا بر اساس علم بسیار پیچیـدهای کـه در دسـتگاه الهـی جریـان دارد ،در
صلح این پدر و مادر قرار گرفته و در این زمان و مکان راص و با ُمهر کفر یا نفاق یا ایمان به دنیا بیایـد.
ِ
َ
ادگی هر فرد ،متناسح با فاعلیت ارتیاری است که او در عالم ّذر از رود بروز داده و
رانو
وضعیت
یعنی
ِ ّ
لذا امور ژنتیک نیز به جبر علی باز نمیگردد بلکه باید به حبا ایمان و کفر حعریف شود.
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ررو از مجموعه و رانواده قبلی و ورود به یک مجموعه دیگر و نظام ارحام جدید به شمار
میرود .بنابراین در بحث جامعهشنارتی ،ولیفقیه به جای آنکه نسبت به شهروندان مسنو
باشد ،نسبت به رانوادهها و رشد ایمانی آنها مسنو است.
 .2/2نگاه سبک زندگی غربی به جنس «مرد» و «زن» و شکلگیریِ «جمعیتشناسهی
مادی» بر اسا

سهم تأثیر هر یک از زن و مرد در رشد تولید ناخال

ملی

این در حالی است که در نظام سرمایهداری ،واحد جمعیتی چیزی جز «فرد» ّ
(اعم از زن

و مــرد) نیســت و برنامــهریزیها و ســایر امــور مــدیریتی بــر مــدار فــرد میچررــد و نیــاز
عاطفیـجنسی همانند نیاز به روردن و آشامیدن محاسبه میشود که باید به نحـوی ارضـاء
شود .در نتیجه ،زن همانند مرد بهمثابه نیروی کار مورد بررسی قرار میگیرد که میحوان به آن
آموزش داد و او را در محیط کاررانه بکار گرفت و حع درآمد برای او قائ شـد .یعنـی زیـر
نقاب آزادی و حساوی جنسیتی و حع اشتغا و درآمد برای زنان ،به آنـان بـهعنوان پتانسـیلی
برای افزای حولید نارالص ملی و باالبردن قدرا ارزی کشور نگریسته شده و بهمثابه کارگر
با این جنا بررورد میشود .همزمان و متناسح با این روند ،جاذبههای عـاطفی ـ جنسـی
زنان نیز همانند سایر کاالهایی که در مکانیزم عرضه و حقاضا قرار گرفته و درآمـدزا هسـتند،
مورد ررید و فروش واقا میشود.
 .2/7نگاه سبک زندگی اسالمی به چگونگیِ گردش تصمیم در خانواده و ارتباط آن بها
مقوله «کفویت»

جمعیتی دین به زنان بر این مطلح استوار است که زنان نیز در پرسـت رـدای
اما نگاه
ِ

متعا حضور و مشارکت دارند .لذا گرچـه در فرهنـگ دینـی ،مـدیریت رـانواده بـه مـرد و
عقالنیت او سپرده شده اما این به معنای حأیید فرهنگ مولویت و مظالم ناشی از آن نیسـت و
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نمیحوان با حمسک به آیاحی از قبی « ِّ ُ َ ُ َ َ َ ِّ
ساء» ،1جریان و گردش حصـمیم
الرجا ق ّوامون علی الن ِ
در رانواده را نفی کرد بلکه مسنولیت عاطفه در رـانواده بهعهـده زن اسـت زیـرا زن واجـد
اعلی مراحح این قوه بوده و باید محیطی برای جریان عواطف او فراهم شـود امـا مـرد دچـار
نقصان در این زمینه است.
همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد ،آزادی زمـانی معنـا پیـدا میکنـد کـه حوانـایی
حصمیمگیری وجود داشته باشد اما این حصمیمگیری باید در حیطهی قـدرا و حوانمنـدی او
جاری شود و اال موجح ظلم رواهد بـود .یعنـی اگـر مـرد بخواهـد مسـنولیت عواطـف و
چگونگی جریان آن در رانواده را بهعهده بگیرد ،مبتال به ظلم رواهد شد همچنانکه اگر زن
مسنولیت عقالنیت در رانواده را طلح کند ،به ظلم مبتال میشود .البته اینگونه نیست کـه
زن فاقد عق باشد بلکه از منزلت عق میحواند مشارکت کند اما باید بداند که قـدرا مـرد
مدیریت این عرصه بهعهدهی اوست؛ همچنانکـه مـرد فاقـد
در امر عقالنیت باالحر است و
ِ
عاطفه نیست و از این منزلت میحواند در حصمیماا مشارکت کند اما باید بپذیرد که قـدرا
زن در امر عواطف بیشتر است و مدیریت در این عرصه بـه زن واگـذار شـده اسـت .امـا در
جامعه و برای حشکی رانواده ،مقولهی «کفویت» در ابعاد و متغیرهای مختلف و به حناسح
هر شخص مطرح میشود که نسبیت راص را شک میدهد .در واقا اقامهی احکام رانواده
از جمله کفویت و وظایف حاکمیت در این رابطه موضوع ،بسیار پیچیدهای است که اجرای
آن برای عموم مردم از ابتدای کودکی حا پایان زندگی ،طراحی نرم افزارهـا و سـختافزارهای
دقیقی را میطلبد.

 .6سوره نساء ،آیه .94
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« .7خانواده ،شبکه مساجد ،نظهام والیهت فقیهه» در سهبک زنهدگی اسهالمی
بهعنوان جایگ ینِ «شرکت ،شبکه بانکی ،نظام سرمایهداری» در سبک زنهدگی
غربی

حا اگر معلوم شد که سلو اولیهی جامعه اسالمی رانواده است ،باید روشن شود کـه
این سلو باید چگونه رشد پیدا کند و ایـن نهـا بایـد در کجـا کاشـته شـود؟ در وضـعیت
موجود ،نها رانواده در اداره و کاررانه و بانک و سایر نهادهای مدرن کشت میشود و این
در حالی است که مدرنیته و نهادهای برراسته از آن ،با هـر پدیـدهای کـه بـا قـوانین مـادی
سازگار نباشد ،بررورد کرده و آن را در رود منح مینماید .لذا اگر فلسفه رانواده بر اساس
پرست ردای متعا حبیین شد ،روشن است که این نها را باید در شبکه معنویت و مساجد
کاشت .در واقا رانواده بهعنوان سلو اولیـهی جامعـه و اولـین پایـه ایمـان ،در «مسـجد»
حروریزه شده و به اندام حبدی میشود؛ همانگونه که شـرکت بهمثابـه سـلو اولیـهی جامعـه
مادی ،در سیستم بانکی حروریزه شده و سپا شـرکتهای کشـاورزی و صـنعت و معـدن و
صادراا و ....حوسط بانکهای مربوطه به اندام (بخ هـای موضـوعی) در جامعـه غربـی
حبدی میشد .در این صورا است که رـانواده بهصـورا واقعـی و عینـی ،وارد مـد اداره
کشور شده و به جزئی اساسی در روند مدیریت و برنامهریزی و اقتصاد حبـدی میشـود .بـه
عبارا دیگر رانواده باید به جریان والیت متص شود و پنـاه آن بـرای رشـد ایمـانی همـان
شبکهی معنویتی باشد که در مباحث گذشته 1حبیین شد« :مساجد» که مدیریت محله را بـر
عهــده دارنــد« ،نمازهــای جمعــه» کــه شــهرها و روســتاها را هــدایت میکننــد و «دســتگاه
والیتفقیه» که مسنو جریان پرست ردای متعا در ک نظام است.
البته چنین مسنولیت مهمی از مساجد موجـود ـ کـه حضـوری در مسـائ اجتمـاعی و
حمدنی ندارند و حتی برری از آنها در بیان مقام معظم رهبری به مسـجد سـکوالر حوصـیف
 .6رجوع به فص دوم ،گفتار هشتم.
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شدهاند 1ـ بر نمیآید زیرا این مساجد و ائمه جماعاا آن ححت مـدیریت و پـرورش منطـع
انتزاعی است که رود به ححو نیاز دارد 2.پا هنگامی که حوزهها بنـابر ّ
منویـاا حضـرا
امام و مقام معظم رهبری 3متحو شدند ،عناصری که در آنها حربیـت شـوند حوانمنـدیهای
جدیدی پیدا میکنند که با حکیه به آنها میحوانند مدیریت ایمانی در حمامی ابعاد یـک محلـه
ُ
(در سطح ررد) را بهعهده بگیرند و نیازهای مختلف را بر اساس آرراگرایی برطرف کننـد
 .6مقام معظم رهبری« :نکتهی دیگر این است که بعضیها مسجد را ــ بـررالف آنچـه مـا حـاال عـرض
ّ
کردیم ــ از مسائ سیاسی میرواهند بکلی برکنار بدارند[ .میگویند] آقا شما وارد سیاست نشوید ،کار
رودحان را بکنید .کار رودحان یعنی چه؟ یعنی بیایید همان نمازحان را بخوانید و بروید؛ فقط پی نمـازی
محض! این همان سکوالریسم است .سکوالریسم بهمعنای بیدینی نیست ،سکوالریسـم بـهمعنای ایـن
است که دین در غیر عم شخصی ،هی ُبروزوظهوری نداشته باشد .نظام اجتماعی کاری به دین ندارد.
بله ،هرکسی در دار نظام اجتماعی ّ
متنوع غربی و شرقی و امثـا اینهـا رـودش بـرای رـودش ،در د
ِ
ِ
رودش ،در عم رودش یک ارحباطی با ردا داشته باشد؛ سکوالریسم یعنـی ایـن .ایـن همـان چیـزی
است که دشمنان میرواهند؛ دشمنان همین را می رواهند .آن دینی که با آن مخالفند ،آن ایمانی کـه بـا
آن میجنگند ،آن ایمانی است که به ایجاد نظام اسالمی میانجامد و اسالم را قدرحمنـد مـیکنـد؛ بـا آن
مخالفند .از اسالم میترسند؛ کدام اسالم؟ اسالمی که دارای قدرا اسـت ،دارای نظامـاا اسـت ،دارای
سیاست است ،دارای حکومت است»...؛ دیدار ائمه جماعاا مساجد استان حهران.6938/8/96 ،
 .9امام رمینی« :فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزهای به صورحی است که بـا حجربـه و لمـا واقعیتهـا
بیشتر عادا کرده است ،حا فرهنگ نظری و فلسفی .باید با حلفیع ایـن دو فرهنـگ و کمکـردن فاصـلهها،
حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند ،حا میدان برای گسترش و بسط معارف اسالم وسیاحر گردد».؛ سالگرد
کشتار رونین مکه و قبو قطعنامه .6917/4/93 ،835
 .9مقام معظم رهبری« :ما باید مدیریت کنیم که این ححو در جهت درست انجـام بگیـرد .ایـن وظیفـهی
منثرین در حوزه است .مدیران حوزه ،فضالی حوزه ،صاحبنظران حوزه باید همتشان این باشد .از ححـو
نباید گریخت .حاال آقایان بیان کردید در شیوهی آموزش ،در شـیوهی پـژوه  ،در شـیوهی پـذیرش ،در
کتاب درسی؛ همهی اینها ححو می رواهد .نگوئید ده سا پی  ،پانزده سا پی الزم بود ،این برنامه را
نوشتیم .ریلی روب ،آن برنامه ما ده سا پی بود ،ببینید شک حکمی یافتـهی ایـن برنامـه چیسـت؟
ححو یعنی این؛ یعنی بهروز بودن ،بههنگام جلو رفتن ،از حواد عقح نماندن .البته حوزههـای علمیـه
در برهه ی زمان معاصر به طور طبیعی کمی از زمان عقح ماندند».؛ بیاناا در دیدار جمعی از اساحید و
ّ
فضال و مبلغان و پژوهشگران حوزههای علمیه کشور.6951/3/5 ،
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و همه مساجد در این مسیر ،با مسجد جاما شـهر هماهنـگ شـوند .یعنـی همانگونـه کـه
امروزه عموم مردم به بانک مراجعه میکنند حا نیازهای مختلـف و متنـوع رـود در عرصـهی
مالی و اقتصادی و رفاهی را برآورده کنند و شعح مختلـف بانکهـا حوسـط مـدیریت امـور
شعح کنتر میشوند ،مساجد در وضا مطلوب رود جایگزین بانکها شـده و بـه نهـادی
حبدی میشوند که بهدلی ارائهی رـدماا متنـوع در امـور ارالقـی و ایمـانی و فرهنگـی و
اقتصادی به رانوادهها و حأمین نیاز آنها در این عرصه ،مرکز مراجعه عموم مردم قرار میگیرند
ّ ُ
حجما رلعهای مختلف در آن ،کارآییهای متفاوحی بدست میآید.
و از
 .7/4من لت حوزههای علمیه در ایجاد بانک اطالعات برای تئوری هکردن اخالق در جامعه

امروزه قدرا سیستم بانکی به جایی رسیده که از افراد و اصناف و مدارس و کارگاهها حـا
شرکتها و وزارارانهها و سایر نهادها ،پو رود را در بانکهـا نگهـداری میکننـد حـا بـا
دریافت سود آن ،مسائ و مشکالا دستگاه مربوطه را مرحفا نمایند .اما در جامعه اسالمی،
مساجد باید در این جایگاه قرار بگیرند و بر سایر نهادهای اجتماعی و اقتصـادی و فرهنگـی
حاکم شوند و از این طریع ،هویت ححصی و اشتغا را ـ که طبع مباحث گذشته بهصورا
مادی شک می گیرد ـ حغییر دهند .در این راستا و معاد با سیستم بانکی در غرب که پـو را
حروریزه میکند و همه را به سجده بر آن وا میدارد ،حوزه علمیه باید قادر بر طراحی «بانـک
عقلی مساجد شهرها و روستاها بهمثابه شعح رود
اطالعاا» باشد به نحوی که به حغذیهی ِ
بپردازد و نیاز روزمرهی مردم در حعیین ُس ُب هدایت برای احصا به صـراط مسـتقیم را حـأمین
نماید و با ارائه مشاورههای دینی در حمامی ابعاد حیاا و برای همه درجاا ایمانی ،شـیوهی
حطبیع قرآن در همه ساحتهای زندگی را به آنان بیاموزد .همانگونه که امروزه در بانکهـا و
اداراا و وزارارانهها مشاورههای در سطوح ررد و کالن برای فعالیت اقتصـادی سـودآور
ارائه میشود و هی سوالی در زمینهی حولید ثروا نیست که پاسخهای مختلف در سـطوح
متفاوا را به همراه نداشته باشد .البته در گذشته ،جماشدن اهالی محله در مسـجد باعـث
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شک گیری فعالیتهای ساده و بسیطی از قبی حأسـیا کـانون فرهنگـی ،ریریـه ،صـندوق
قرضالحسنه ،سارت درمانگاه ،راهاندازی َه َیأا و مراسم عزاداری و اطعام و ...میشد امـا
این فعالیت ها مربوط به دوران حاکمیت طاغوا و انزوای مذهح از قدرا اجتماعی بود.
« .7/2نهاد رهبری» متکفل احکام توسعه« ،ائمه جمعه» متکفهل احکهام سهاختارها و
«ائمه جماعات» متکفل احکام نظم در شبکه معنویت

اما در شرایط فعلی که مکتح به حکومت رسیده ،مسجد بهعنوان یکی از سطوح شبکهی
معنویت باید در کنار نمازهای جمعه و حرمهای شریفه و دستگاه والیتفقیه ،بستر را بـرای
حضور دین در شروناا جامعه فراهم سازد .در این شبکه ،دستگاه رهبری مسـنو اوصـاف
بنیادین جامعه الهی و احخاذ مواضا و سیاستهایی است کـه آبرومنـدی نظـام اسـالمی در
برابر کفر و نفاق را حأمین کند که این مواضا و سیاستها در سطح «جهتگیری» است و از
طریع «احکام حوسعه» معین میشود .ائمـه جمعـه و نمازهـای جمعـه نیـز بایـد در سـطح
«سارتارها» حضور پیدا کنند و مسنولیت هدایت دانشگاهها را بهعهده بگیرند که ایـن امـر
منوط به ححو در حوزههای علمیه و دستیابی به ظرفیتی است که طبع آن ،حکامـ مـادی از
حکام معنوی حفکیک نشود و علوم مدرن بـهعنوان ادراکـاا عقالیـی امضـاء نگـردد بلکـه
حکنولوژی بهمثابه یک پدیدهی جهتدار به حساب آیـد و حصـرف در آن از منزلـت مـذهح
ُ
دنبا گردد .در سطح «ررد» نیز مساجد و ائمه جماعاا قرار میگیرنـد و رـانواده بهمثابـه
سلو اولیه ،حوسط عموم مردم پدید میآید که در آن ،منزلت زن و مـرد بـر اسـاس پرسـت
ردای متعا حبیین شد.
نیازمند آن است که سلو ِ رانواده در مساجد بـه
در واقا حرکت به سوی حمدن اسالمی
ِ
اندام حبدی شوند و با احصا به نماز جمعه و دستگاه والیتفقیه ،قدرا ایمانی که از دستگاه
ّ ً
الهی دریافت شده ،مرحبا در آنها دمیـده شـود و جریـان حیـاا ایمـانی و محبـت معنـوی،
نیروهای ایثارگر و وقفی را پرورش دهد و مساجد بستری بـرای فـرار از دنیاپرسـتی و انجـام
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رفتار آرراگرایانه فراهم کنند و ایثار را جایگزین استکبار نمایند؛ بررالف جامعه غربی که
در آن ،بانک مرکزی قدرا و نیرویی را که از پو بدست آمده ،در پیکر اجتماع میدمد .لذا
بررالف سبک زندگی غربی که ارتالف طبقاحی در آن بر اسـاس سـرمایه رقـم میرـورد و
محرومیت و جه و اسـارا را بـر مـردم ححمیـ مینمایـد ،ارـتالف طبقـاحی در جامعـه
اسالمی وجود ندارد بلکه بر مبنای درجاا ایمان ،همه آزاد رواهند بود حا درجه ایمان رـود
را افزای

دهند و مقیاس جدیدی از ردمتگزاری و فداکاری بـرای دسـتگاه الهـی را حجربـه

کنند و جایگاه ردمت رود را از مسجد به نماز جمعه و از نماز جمعه به دستگاه والیتفقیه
ارحقا دهند.
 .7/7جریان محبت در نظام اسالمی از طریق والیت م لقه فقیه و جریان قانون توسط
قوه مقننه با هدایت «بانک اطالعاتِ» حوزههای علمیه

پا منزلت والیت مطلقه فقیه با رفتار و موضاگیری و مجاهدهی رود ،نیـروی ایمـان و
محبت را در نظام میدمد و حوزههای علمیه با منطع و عقالنیـت رـود ،قـرآن را در حمـامی
شرون حیاا اجتماعی جاری میسازند و جایگزین سازمان برنامه و بودجه در سبک زندگی
غربی میشوند و بهمثابه یک مرکز آ کادمیک و از طریع بانک اطالعاا رود ،به مح رجوع
و طرف مشورا اصلی برای قوهی ّ
مقننه حبدی میگردند حا بـه جـای اکتفـا بـه احـراز عـدم
ِ
مخالفت قوانین با فقه ،حمامی قانونگذاریها ـ که علت هماهنگی در جامعـه هسـتند ـ بـر
اساس موافقت با شرع انجام بگیرد و همهی مراح حرکت نظام بر این مبنا ری گذاری شود.
با بحث فوق ،چگونگی حروریزهشدن ایمـان و ارـالق در سـطح جامعهشناسـی روشـن
میشود و معنای جامعه اسالمی و سلو و اندام و قلح و مغـز آن و همچنـین سـیر حرکـت
نظام اسالمی در بلندمدا حبیین میگردد؛ یعنی این بحث جامعهشنارتی مشخص رواهـد
کرد که حروری حولید ثروا و قدرا و اطالع الهی در چه بستری جریان رواهد یافـت .پـا
ِ
حا اینجا سبک زندگی اسالمی از منظر جامعهشنارتی مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و
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روشن شد در مقاب سبک زندگی غربی که از طریع شرکت و سیستم بانکی و بانک مرکـزی
و سازمان برنامه و بودجه ،ثروا و سرمایه را حروریزه میکند و فرهنگ و سیاسـت را بـه حبـا
اقتصاد سامان میدهد ،حاکمیت دینی باید ارالق و ایمـان را حرـوریزه کنـد کـه ایـن امـر از
طریع رانواده ،مساجد و نمازهای جمعه و حوزههای علمیه و دستگاه والیتفقیه قاب ححقع
است.
 .1آثار طراحی سبک زندگی اسالمی م لهوب بهر اسها
بخشهای مختل

شهبکه معنویهت در

و ال امات آن

 .1/4آثار طراحی سبک زندگی اسالمی بهر اسها

شهبکه معنویهت در حهل مشهکل

اشتغال ،اختالط و رفع ظلم از جامعه زنان

نکته دیگری که برای حکمی بحث باید به آن حوجه شود ،آن است که با حبدی رانواده بـه
سلو اولیه و حبدی آن به اندام در مساجد و مصلیهای نماز جمعه ،جامعه به دو بخ زنان
و مردان حقسیم میشود و هویت زنان در رانه حعریف شده و این قشر بهمثابه پشتیبانی بـرای
فعالیت مردان در جامعه الهی قرار میگیرند .در این صورا ،همسرداری و مادری به شـغ
اصلی جامعه زنان حبدی شده و همان وضـا مطلـوبی ححقـع مییابـد کـه ادبیـاا حـوزه و
ِ
ادبیاا انقالب از لحاظ مکتبی به آن معتقدند اما هنوز قدرا حروریزهکردن آن را ندارنـد .در
نتیجه ،نصف جمعیت از مدار اشتغا (به حعریف آن در نظام سرمایهداری) رار میشـوند
و مردان موظف به حأمین هزینههای زندگی زنان رواهند شد و ارتالط به شدا کاه پیـدا
میکند و بستر بسیاری از گناهان از بین میرود و فعالیت اجتماعی زنان به امـور مربـوط بـه
ممنوعیـت اشـتغا زنـان و
اقامهی کلمهی رداپرستی محدود میشود .البته این بـه معنـای
ِ
جلوگیری قانونی از فعالیت اقتصادی آنان نیست اما حاکمیت و حمـدن اسـالمی نـه حنهـا در
ِ
جهت اشتغا زنـان (بـه حعریـف آن در نظـام سـرمایهداری) فرهنگسـازی نمیکنـد بلکـه

بهصورا سارتاری ،زنان را به قرارگرفتن در رانه و رانواده و نظام ارحام حشویع مینمایـد.
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ً
گرچه شیوه و شک حضور زن در رانه و رانواده در وضا مطلـوب ،ابـدا مشـابه وضـعیتی
نخواهد بود که قب و پا از انقالب اسـالمی در جامعـهی ایرانـی جریـان داشـته بلکـه بـا
حوضیحاحی که در ادامه مباحث بیان رواهد شـد ،روشـن میشـود کـه چگونـه مشـکالا و
ناهنجاریهای موجود و مظالم گذشتها ی که زنان مسلمان با آن مواجه بوده و هستند ،از بین
رواهد رفت.
« .1/2توسعه خیرات» بهعنوان پشتوانه پول اسالمی و جایگ ین خُلق حر

بههمثابهه

پشتوانه قدرت پولی کشورها

همچنین ایثارگری به وصف جامعه مطلوب حبدی رواهد شد و صـیانت امـت در برابـر
کفر و نفاق و حرکت به سوی حوسعه ریراا را بهعنوان استراحژی رـود قـرار رواهـد داد .در
واقا حعریف حکام اجتماعی در مکتح اسالم ،حوسعه ریراا در حمامی سطوح اسـت و نـه
حوسعهی ثروا و رفاه دائمالتزاید .در نتیجه و همانگونه که حوسعه شهوا و حرص ،موجـح
انگیزش اجتماعی و پشتوانهی پـو در نظـام سـرمایهداری اسـت ،حوسـعه ریـراا بهمثابـه
پشتوانهی پو اسالمی (قدرا ّ
کمی اقتصادی) رواهد شد.
 .1/7جهت داری مهاجرتها در سبک زندگی اسالمی و تفاوت آن با مهاجرپهذیری در
سبک زندگی غربی

یکی از محورهای وضا مطلوب ،مقوله جمعیت است .در اینباره باید حوجه داشت که نظـام
سرمایهداری در این مقوله بهصورا ّ
سیا عم میکند و مهاجرا جمعیت از دار به رـار و
از رار به دار را میپذیرد .اما مبنای این مهـاجرا ،اقامـه شـهوا اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه
سرمایهداران و حاجران بزرگ و عناصر منثر در حولید باید به سوی پایتختهای کشورهای صـنعتی
مهاجرا کنند زیرا گردش سرمایه و حولید و حجارا و بازار در این شهرها بیشترین رونـع را دارد و
ُ
مهاجرا رردهفرهنگهایی که در ظـاهر بـا
بالتبا رفاه بیشتری را به همراه میآورد .همچنانکه با
ِ
مناسباا جامعهی سرمایهداری سازگار نباشند ،موافقت میشود.
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اما نظامی که مردم را به ارحباط با ردا دعوا میکند و دنیا را دار بـالء و زمینـهای بـرای
رالصی از هوای نفا در درون و مبارزه با دستگاه سرطانی ابلـیا در بیـرون میدانـد ،بـه
کردن ارتیاراا و مصونسازی آنها از رطرهای درونی و بیرونی است و لذا این
دنبا نورانی ِ
نحوه زندگی برای کسانی که جاذبه دارد که به فرهنگ انبیا معتقد باشـند و از ظلـم و حجـاوز
متنفر شوند و حاضر به مقابله با نظام طغیـان و ارعـاب و اضـطراب و مبـارزه بـرای نجـاا
بشریت از این دستگاه ظلمانی باشند و نظام دینی را بهعنوان الگـوی رـود بپذیرنـد .چنـین
کسانی با شوق و رغبت ایمانی به کشور اسالمی مهاجرا میکنند و لذا حاکمیت دینی باید
مهاجرپذیری در دستگاه رود را در این راستا حعریف کند و برای پذیرش مهاجران از هر قـوم
و نژاد که با این انگیزه به دنبا ارذ حابعیت هسـتند ،آمـاده باشـد .در مقابـ  ،گروههـایی در
جامعه اسالمی وجود دارند که زندگی دینی را بر نمیحابند و مای هستند حا به جوامـا دیگـر
حکلیـف هـر دو طیـف
مهاجرا کنند که زمینه این امر نیـز بایـد فـراهم شـود .البتـه حعیـین
ِ

فوقالذکر وابسته به انجام ححقیقاا و حولید پایاننامهها و برنامـهریزیهـای گسـترده اسـت.
عالوه بر جمعیتشناسی در رابطه با بیرون ،جمعیتشناسی و وحدا ملی در دار کشـور
نیز بر مبنای وحدا ارالقی است .یعنی همانگونه که اقامهی شهوا حوانسته حمامی اقوام و
ُ
مذاهح و رردهفرهنگها را بر محور فرهنگ حوسعه به وحدا برساند ،نظام اسالمی نیز باید
فرهنگ انبیا را به محور وحدا حبدی کند.
 .1/1جهتداری در شکلگیری «شهرها و کالنشهرها و پایتخت» در سهبک زنهدگی
اسالمی و تفاوت آن با سبک زندگی غربی

در نتیجه ،حعریف از شهر و کالنشهر و پایتخت نیز حغییر میکند زیرا در مباحث پیشین
روشن شد که پایتختها و کالن شهرها در سبک زندگی غربی ،به محلی برای حمرکز سرمایه
ایی پو و گردش مالی بیشتر حعریف میشوند و به حعبیر دقیـعحر ،بـر محـور «ربـا،
و دائمافز ِ
حولید و حجارا» قوام مییابند .لذا ثروحمندان در پایتختها و کالنشهرها ساکن میشوند و
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انتظاراا باالی آنان ،انواع زیرسـارتهای مـدرن و رـدماا رفـاهی را پدیـد مـیآورد و از
اینرو جما و جال مادی باعث ایجاد جاذبه در شهر و علـت مهـاجرا بـه آن میشـود و
حمرکز جمعیتهای میلیونی را به همراه میآورد .در این میـان ،حریصحـرین انسـانها بـرای
بهرهمندی از سطح باالی رفاه و امکاناا در کالنشـهرها مجتمـا میشـوند و بـرای ححقـع
اهداف مادی رود و حـأمین هزینـههای رفـاه در شـهرها ،سـعی و حـالش فراوانـی بـه رـر
میدهند .البته حمرکز جمعیت در حمدن غربی از منظر علم برنامهریزی ،به وسیلهی «آمای
سرزمین» محقع میشود .یعنی با شناسایی فرصتهایی که برای حولیـد ثـروا وجـود دارد،
برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت های مختلف یک کشور (از قبی حولید ،انرژی ،حمـ و
نق  ،ارحباطاا ،علم و )...در هماهنگی با ظرفیتها و زیرسـارتهای موجـود در اقتصـاد
منطقه و بینالمل انجام میشود و سرمایهگذاریهای دارلی و رـارجی و حسـهیالا ملـی
و ...بر محور این پروژهها سامان مییابد .در نتیجه ،مردم حو این مناطع جما میشـوند و
از زمینههای پدید آمده برای ارحقای سطح زندگی رود اسـتفاده میکننـد .بـه ایـنصـورا،
حمرکز جمعیت بر مبنای پو و ثروا و درآمدزایی شک میگیرد؛ و لو آنکه این مناطع بدآب
و هوا و با فاصله زیاد از مرکز باشند و اشتغا در آنها موجح دوری از رانواده و ...شود.
اما در سبک زندگی دینی ،پایتخت و کالنشهرها اقتصادمحور نیسـتند بلکـه بـه محلـی
ُ
ّ
زندگی سیاسـیحرین عناصـر و مبـارزحرین انسـانها و ضـد اسـتکباریحرین رلعهـا و
برای
ِ
باالحرین بصیراها حبدی میشود و ساکنین کالنشـهرها بـرای شـهادا آمـاده هسـتند .بـه
همین دلی  ،پایتخت در نظام اسالمی ،ثباا چندانی نـدارد بلکـه موقعیـت آن متناسـح بـا
حهدیداا حغییر میکند .یعنی پایتخت باید در نقطهای قرار گیرد که روند مقابلـه بـا حهدیـد و
الزاماا وسیا و همهجانبهی آن را حسهی کند همانگونه که امیرالمنمنین علیهالسـالم بـرای
مقابله با دستگاه معاویه بهعنوان حهدید اصلی ،پایتخت حکومت اسالمی را از مدینـه بـه کوفـه
منتق کردند .بنابراین اهالی پایتخت در سبک زندگی اسالمی ،باید کسانی باشند که کمتـرین
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ّ
ّ
حعلع به دنیا و بیشترین انا با مرگ و عـالم بـرزخ و قیامـت را داشـته باشـند و در رـط مقـدم
مبارزهی سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی قرار بگیرند .کالنشهرها نیز باید بهمثابه مراکز لجستیکی
بعدی جبهه باشند و دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی را در رـود
برای پایتخت و همانند رطوط ِ

جای دهند و ححلی های آ کادمیک از نرمافزارها و سختافزارها ارائه کننـد و چهـرهی فرهنگـی
داشته باشند .اما شهرهای کوچک و روستاها وجههی اقتصادی رواهند داشـت و بـه مراکـزی
برای صنعت و کشاورزی غیرمتمرکز حبدی رواهند شد .در نتیجه به جای آنکه همانند سـبک
هویـت جامعـه
زندگی غربی ،هویت شهروندان بر اساس «ححصی و اشتغا » شک بگیـرد،
ِ

اسالمی و اعضای آن بر اساس حعبد و حقرب به دستگاه الهی سامان مییابد.

البته علیرغم وجود حمرکز سیاسی در پایتخت ،جمعیت زیادی در آن ساکن نخواهد شد
ّ
زیرا جمعیت کمی هستند که همواره برای دفاع از اسالم حا سرحد شهادا آمـادگی دارنـد و
بخ زیادی از جامعه ،به پشـتیبانی فرهنگـی (در کالنشـهرها) و پشـتیبانی اقتصـادی (در
شهرهای کوچک و روسـتاها) اکتفـا میکننـد .بنـابراین بـرای کـاه جمعیـت پایتخـت و
کالنشهرها ،نیازمند قانون و بررورد سارتاری و زیرسارتی نخـواهیم بـود بلکـه بـررالف
حمرکز دیوانهوار در شهرهای مدرن ـ که بهدلی آلودگی هوا و آب و راک ،کاه عمر و انواع
بیماریها را در پی مـیآورد ـ مـدیریت جمعیـت و حمرکـز آن بهصـورا طبیعـی و متعـاد
صورا میپذیرد و بر محور حرمهای شریفه و مح سکونت نایح عام حضـرا ولیعصـر
حنظیم میشود .در نهایت ،کالنشهرها و پایتخت در وضا مطلوب نبایـد جمعیتـی بـی از
یک میلیون نفر داشته باشند.
 .1/5شکستهشدن تمرک اختیارات نسبت به امور مادی در سبک زنهدگی اسهالمی و
ایجاد تمرک اختیارات در امور معنوی

ً
اساسا در مدیریت نظام اسالمی ،حمرکـز بـر مبنـای دیـن و دیـنداری ایجـاد میشـود و

ریاضت در آن ،از سنخ ریاضت روحی است حا درک و شهود انسان نسبت به حقایع دینـی و
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ارحباط او با دستگاه الهی افزای پیدا کند .در نتیجه ،امور معنوی به شک سازمانی و متمرکز
مدیریت امور دنیوی از حمرکز رـار شـده و بهصـورا نیمـهمتمرکز و
مدیریت میشود اما
ِ
کارگاهی اداره میگردد؛ بررالف سبک زندگی غربی که حمرکز در آن بـر اسـاس دنیاپرسـتی
شک گرفته و ریاضت در آن ،از سنخ ریاضت مادی است و بـرای زنـدگی دنیـا از مـدیریت
متمرکز و سازمانی استفاده میکند اما با امور روحی و معنوی ،بهصـورا سـاده و در سـطح
ّ
اقلیتها و رردهفرهنگها بررورد مینماید .در همین راسـتا ،حنـوع در احـزاب ،شـبکههای
حلویزیونی و رادیویی ،مطبوعاا و سایر امور سیاسی به نحوی کـه در سـبک زنـدگی غربـی
ّ
جریان یافته ،ضرورحی ندارد بلکه حکثر و حنوع باید در شهرهای کوچک و روستاها و محلهها
جریان پیدا کند حا بتوان با جلح مشارکت عموم ،از حمرکزگرایی مـادی ـ کـه موجـح سـلح
ارتیاراا مردم می شود ـ جلوگیری کرد .در واقا اگر جامعه و حکومت دینی بر مبنای حوحید
ً
و پرست ردای متعا استوار شده ،طبیعتا یک مکتح و مشی در آن ایجاد رواهد شـد کـه
َ
همان حزبالله است اما این وضعیت در دوران ظهور و عالم رجعت ححقع مییابد .لذا قب
از ظهور حضرا ولیعصر(عج) ،گرچه یک مشی بر جامعـه دینـی حـاکم اسـت امـا ایـن
حاکمیت در قالح چند حزب بروز و ظهور مییابد .همانگونه که در سبک زندگی غربـی و
در کشورهایی که قطح حوسعهی جهانی هستند ،مشی سرمایهداری در قالح دو یا سه حزب
چندین دهه است که به حاکمیت رود ادامه میدهد .البته «بانک اطالعاا» باعث میشود
بستر وسیعی برای گمانهزنی و گردش اطالعاا به وجود بیاید و برای پایینحرین عقالنیتها
نیز زمینهای برای حضور و مشارکت در نظام فراهم شود.
در عرصهی حوزیا اطالعاا نیز ـ کـه بـه دانشـگاهها و مـدارس و ...مربـوط میشـود ـ
بررالف سبک زندگی غربی رفتار میشود؛ یعنی ارحباط با طبیعت بهمثابه متغیر اصلی قـرار
نمیگیرد و سختافزارها محوریت نمییابد بلکه روابط انسانی اصالت دارد .لذا در سیسـتم
آموزشی مطلوب ،طبقهبندی علوم حغییر میکند و علوم پایه مانند فیزیک و ریاضی و زیست
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اجتماعی مبتنی بر دین ،واجد اهمیت محوری رواهد بود حا عمـوم
اولویت ندارد بلکه علوم
ِ

مردم ـ که بهعنوان بهترین نیروی کنترلی در یک نظام مردمی محسوب میشوند ـ بتوانند هـر
گونه ظلم و حجاوز و محرومیت را حشخیص دهند و با آن مقابله کنند .در حناسح با این روند،
ً
نظام آماری کشور نیز متحو میشود زیرا در وضا موجود دائما به ارائهی آمار قیمت پـو و
ارز و کاال و بازار و سایر شرون مادی پردارته میشود و استانداردها و شارصهها بـر مبنـای
رفاه معین میگردد اما در وضا مطلوب ،آمار و اعداد و ارقام و شارصهها در درجـهی او ،
ناظر به انسان ها و وضعیت ایمـانی آنـان و ایجـاد بسـتر هـدایت از کـودکی و نوجـوانی حـا
میانسالی و پیری و ارائهی انواع کمکها و ردماا در این جهت رواهد بود.
از سوی دیگر باید به این نکته حوجه داشت کـه بـهدلی فروکاسـتن از رفـاه دائمالتزایـد و
ً
کاه بار هزینههای مربوط به آن ،نظام اسالمی قطعا موفع میشود حا ارزانحرین زنـدگی را
به ارمغان بیاورد و لذا بخ بزرگی از فقرا در کشورهای دیگر ،برای رهایی از فشـار زنـدگی
مادی به آن رو رواهند کرد و نظام جمهوری اسالمی به جاذبهای دسـت رواهـد یافـت کـه
َ
مستضعفین عالم ـ و نـه ثروحمنـدان ـ را جـذب میکنـد؛ همچنانکـه شکسـتن حمرکزهـای
سیاسی و فرهنگی در وضا مطلـوب و فـراهمآوردن بسـتر آزادی و آگـاهیُ ،بعـد دیگـری از
جاذبهی نظام اسالمی را حشکی رواهد داد .البته این به معنای بیحوجهی بـه رفـاه معقـو و
به زیستی و بازگشت به دوران قب از رنسانا نخواهد بود بلکـه بـدان معناسـت کـه بایـد از
طریع حصرف در طبیعت و حولید حکنولوژی نوین ،زمینهی بهتری برای حقرب به دستگاه الهی
فراهم نمود .دستیابی به این هدف در عصر غیبت ،از طریع عقالنیت محقـع میشـود و در
سه سطح «ارحقای فهم از دین»« ،ححو در روابط اجتماعی با نظمها و حعاد های جدید» و
ِ
«حصرف در طبیعت با حولید حکنولوژی جدید» ،ظهور و بروز پیدا میکند.
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 .5طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» به معنای پیریه ی تمهدن
نوین اسالمی و اشاره به ال امات علمی آن

البته دستیابی به این سبک زندگی ممکن است بی از یک قرن زمان ببرد؛ همانگونه که
نظام سرمایهداری و سبک زندگی برآمده از آن ،حاص بی از سیصد سا حـالش فکـری و
فعلی این نظام مادی بهصورا دفعی به وجود نیامده است .پا
کار مداوم است و حوانمندی ِ

شک گیری سبک زندگی بر اساس ارحباط با ردا و اقامـهی احکـامی از قبیـ نمـاز و روزه و
حج و جریان آن در رانواده و مساجد و حوزههای علمیه و دانشگاهها ،نگاهی آرمانی اسـت
و «وضا مطلوب» را حشریح میکند .البته وضا مطلوب گاه ناظر بـه دوران ظهـور حضـرا
َ
ولیعصر(عج) و عالم رجعت است و گاه به عصر غیبت و حکالیفی که بر عهدهی نواب عام
امام زمان مبنی بر حشکی حمدن دینی قب از ظهور قرار گرفتـه ،اشـاره دارد کـه ایـن سلسـله
بحث ،به وضا مطلوب در معنای دوم آن پردارته و لذا سعی میکند حـا حکلیـف عقالنیـت،
ّ
منطع و حفقه را روشن کند .زیرا گرچه طراحی سبک زندگی اسالمی باید بر اساس حوس بـه
ساحت مقـدس حضـرا ولیعصـر(عج) و استضـائه از آیـاا و روایـاا انجـام شـود امـا
بههرحا به قلح نواب عام وحی ناز نمیشود و این بزرگواران ناچارند حا با حکیه به منطع و
عقالنیت رود ،به استضائه از قرآن کریم و احادیث ّ
ائمهی هدی بپردازنـد و از ایـن طریـع،
راهی نورانی را پی پای امت دینی قرار دهند.
 .5/4ضرورت نقد و بررسی من ق انت اعی و من ق مجموعه نگهری و انحهالل آنهها در
من ق جدید

الزمه و شارصهی ّ
طی این مسیر در دوران کنونی ،آن است که هم منطع قب از رنسانا

(منطع انتزاعی) و هم منطع بعد از رنسانا (منطع مجموعهنگری) نقد شـوند و هـر دو در
نظام عقالنیت جدید منح گردند و با قرار گرفتن آنها در جایگاه حبعی و فرعی ،منطع نـوین
بر دو منطع قبلی حاکمیت یابد.
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 .5/2توانمندی فلسفه نظام والیت و سه من قِ برآمده از آن (حجیت ،معادلهه ،مهدل)
بهعنوان نق ه شروع حرکت برای ساخت تمدن نوین اسالمی

به نظر ما این منطع حوسط مرحوم عالمه آیتالله سید منیرالدین حسینیالهاشـمی حولیـد
شده و قدرا آن را دارد که ارالق و ایمان را حرـوریزه کنـد و معرفتشناسـی و فلسـفه را بـر
اساس ّ
حعبد و پرست ردای متعا (و نه متن آیاا و روایاا) سامان دهد 1.بر اسـاس ایـن
منطع و روش حولید حعریف و معادلهای که برآمـده از آن اسـت ،جـدو «جامعهشناسـی» و
جدو «الگوی حنظیم برنامه» پدید آمده که روش حولید چشـمانداز و سیاسـتهای کـالن و
برنامههای حوسعه را در سه سطح جهانی ،بینالمللی و ملی ارائه میکنـد .همچنـین جـدو
«روش ححقیع» نیز بر همین اساس حولیـد شـده و بـا حرسـیم مابهاالشـتراک ،مابـهاالمتیاز و
مابه االرتالف رود با روش ححقیع غربی ،حوانسته بر حوانمندی روش موجـود و حتـی مسـیر
پی روی آن در طو سالیان آینده ّ
حفوق یابد.
با این ابزارهای علمی است که میحوان ححـو در حـوزه را رقـم زد و یـک بانـک بـزرگ
اطالعاحی در این نهاد مقدس را برای مدیریت نظام در همهی ابعاد آن پدید آورد کـه قـدرا
منطقی برای مشورا به همهی سطوح جامعه از افراد و اصـناف حـا دولـت و مجلـا را دارا
باشد .همچنین حکام در مفهوم «حجیت» بهعنوان زیرسارت علم اصـو باعـث میشـود
احکـام «امـت،
سطح استضائه از قرآن و روایاا ارحقـا پیـدا کنـد؛ بـه نحـوی کـه اسـتنباط
ِ
سازمانی هزاران فقیه بـرای اجتهـاد در
حکومت و حمدن» را در پی بیاورد و موجح همکاری
ِ

هدایت «حولید علـوم کـاربردی در
موضوعاا مورد نیاز نظام اسالمی شود .در این صورا،
ِ
 .6البته پا از آنکه علم اصو فقه نوینی بر اساس این منطع حولید شد و مبنای فهم رطاباا قـرار گرفـت،
ّ
باید بابی جدید در فقه ایجاد نمود که بیاناا شارع پیرامون عقالنیت را مورد مداقه قرار دهـد و محصـو
این بررسی قاعده مند را به چارچوبی برای اصالح علوم عقلی حبدی کنـد .امـا حـا پـی از نیـ بـه ایـن
مرحله ،هر گونه استفاده از آیاا و روایاا برای ّرد یا اثباا مباحث عقلی ،مالزم با اشـکا دور رواهـد
بود.
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اسالمیت معادالا ححقع مییابد و بـه حبـا آن،
دانشگاهها» در ارتیار مکتح قرار میگیرد و
ِ

امکان حولید مد اداره کشور در قالح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فراهم میشـود .یعنـی
ماشین پیچیدهای طراحی رواهد شد که یک ملت بر آن سوار میشود و مدیران نظام آن را به
سوی اهداف چشماندازها و برنامههای حوسعه که از دین استخرا شـده ،هـدایت میکننـد.
پا ححقع سبک زندگی اسالمی به یک عقالنیت بسیار گسترده و یک ِررد اجتماعی پیچیده
نیازمند است که از حفقه برراسته باشد و پرست و ّ
حعبد را در منطـع و فلسـفه و فلسـفههای
مضاف جاری کند و با ایجاد ححو در علم اصو  ،ابواب فقه را گسترش دهـد .در صـورا
بهرهمندی از این عقالنیت و منطع است که رانواده میحواند بهعنوان سلو اولیه جامعه ،بـه
مساجد و نمازهای جمعه و دستگاه والیتفقیه متص شود و حوزه علمیه بهعنوان مغز متفکر
جامعه دینی در جایگاه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و والیت مطلقه فقیـه بهمثابـه قلـح
حپندهی نظام اسالمی در حمدنسازی عم کند.
 .6تفاوت «وضع م لوب» و «دوران انتقال» در طراحی سبک زندگی اسالمی

این یک نمای کلی از وضا مطلوب و آینـدهای اسـت کـه ابعـاد یـک زنـدگی نـورانی را
حوضیح میدهد و باید در بلندمدا و برای ححقع حمدن اسالمی در دستور کار نظـام مبـارک
جمهوری اسالمی قرار گیرد .در ادامـه مباحـث بـه ایـن نکتـه رـواهیم پردارـت کـه بـرای
فاصلهگرفتن از زندگی ظلمانی ـ که حوسط حمدن مدرن بر جهان ححمی شـده ـ و رـرو از
وضا موجود و مهندسی دوران گذار (وضا انتقا ) از چه نقطهای باید حرکت را آغـاز کـرد.
زیرا در وضعیت فعلی ،حولید نیاز و ارضاء آن از بیرون مرزها به نظام اسالمی ححمی میشود
و استقال فرهنگی و استقال اقتصادی را در معرض رطر قرار میدهد .این در حالی است
که انقالب اسالمی به استقال سیاسی دست پیدا کرده و حولید نیاز در عرصههای سیاسـی و
امنیتی و دفاعی در درون کشور انجام میگیرد؛ به نحـوی کـه بـر مبنـای مقاومـت ،دکتـرین
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جدیدی در این سه عرصه شک گرفته و به برری کشورها صادر شده است .حا باید معلوم
شود که این حجربهی مبارک در بخ سیاسی چگونـه در بخـ فرهنـگ و اقتصـاد جریـان
می یابد و سیر ررو از ظلماحی که سبک زندگی غربی رقم زده و حرکت بـه سـوی زنـدگی
نورانی که در حمدن اسالمی حرسیم شده ،به چه شیوهای صـورا میپـذیرد حـا دسـتاوردهای
سیاسی نظام مبارک جمهوری اسالمی نیز از این طریـع حرـوریزه شـده و بـرای اندیشـه و راه
حضرا امام (ره) امنیت نخبگانی فراهم آید.

2

بیان عناوین سبک زندگی اسالمی در سه تئوری تولید «قدرت،

اطالع ،ثروت» در «وضع مطلوب» و ضرورت ارائه عناوین مربوط
به «دوران انتقال»

 .4جمعبندی اجمالی از سه تئوری تولید «ثروت ،اطالع ،قدرتِ» غربی

در یک اشارهی اجمالی به مباحـث گذشـته ،سـبک زنـدگی اقتصـادی در حمـدن غـرب
(حروری حولید ثروا) ،در محورهای ذی قاب جمابندی است؛ الف :حولید کاال در کاررانه
(سختافزار) و اداره کاررانهها حوسط شرکتها (نرمافزار) ب :حروریزهشدن سرمایه در سـه
سطح «شرکت»« ،بانک» و «برنامههای حوسعه» .ج« :ربا ،الگوی حولید ،حجارا» بـهعنوان
ِ
سه رکن اساسی در حولید ثروا.
سیاسی حمدن موجود (حرـوری حولیـد قـدرا) نیـز مقولـهی «آزادی» و
در سبک زندگی
ِ

گسترش نفوذ ارادهی افراد و جامعه مطرح میشود و همانگونه که کاررانه متکف حولید کاال
بود و حوسط شرکت اداره میشـد ،مطبوعـاا نیـز در عرصـه سیاسـی ،حأمینکننـدهی آزادی
هستند و حوسط احزاب اداره میشوند .هنگامی که احزاب بـه قـدرا میرسـند ،بـر اسـاس
استراحژیهای حدوینشده به برنامههای حوسعه میپردازند که این امر با جمابندی از نیازهای
مناطع مختلف و ارزیابی آنها حوسط سازمان برنامه و بودجه محقع میشود .البته رواست و
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اراده مردم و نیازهای آنها در زمان انتخاباا حوسط ستادهای انتخاباحی حشخیص داده میشود
و احزاب و کاندیداهای معرفیشده حوسط آنها با طرح شعار بر محـور ایـن مطالبـاا ،آرای
مردم را به سوی رود جلح میکنند و به قدرا میرسند .در نتیجه ،حصمیم مـردم در قالـح
آرای عمومی به گردش در میآید؛ همانطور که در حروری حولید ثروا ،سرمایههای مردم بـه
گردش در میآمد.
فرهنگی حمدن غرب (حروری حولید اطالع) نیز آگاهی و علم موضوعیت
در سبک زندگی
ِ

دارد که حوسط نهاد مدرسه ،دانشگاه و مراکز علمـی و پژوهشـی ،حولیـد و حوزیـا و مصـرف
میشود .البته حقاضای منثر اجتماعی در بازار و مکانیزم عرضـه و حقاضـا در ارتیـار بخـ
رصوصی است و لذا سفارشهای ححقیقاحی از سوی صاحبان ثروا به مراکز علمـی ارائـه

میشود و از آنجا که قشر سرمایهدار زندگی را محدود به این دنیا میداند و کثرا ارحبـاط بـا
دنیا و عشعبازی با آن را بهمثابه هدف رود قرار میدهد ،حوسعهی شهواا به جهت حاکم بر
ححقیقاا علمی حبدی شده و حولید علم «جهتدار» میشود .متناسح با این روند ،مراکزی
برای حخلیه شهواا از قبی کابارهها و کنسراها و سینماها و پارکها و صدها نوع سـرگرمی
متنوع شک میگیرند و رسانهها نیز بهمثابه آینهی ایـن شـهواا ،بهصـورا گسـترده آنهـا را
پوش میدهند و پیرامون آنها اطالعرسانی میکنند .در نتیجه ،این سبک زندگی در عرصـه
جسمی انسان از نظر مادی ارحقا یابد و
فرهنگ ،موجح میشود حا وضعیت روحی و ذهنی و
ِ
با ایجاد حغییر در روابط و پسند اجتماعی ،سرعت و دقت و حأثیر نیـروی انسـانی در جهـت

ارتراع ،اکتشاف ،رالقیت ،نوآوری و در نتیجهی آنها حولیـد ثـروا بهینـه شـود .لـذا بـرای
رهایی از سارتارهای سبک زندگی غربی که در رفتار نظام و زندگی مردم حضور پیـدا کـرده
است ،طراحی وضا مطلوب و سپا مهندسی الگوی انتقا که چگونگی رـرو از وضـا
موجود را معین کند ،ضروری است.
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 .2جلب علم و قدرت از دستگاه الهی به معنای مبنا قرار دادن ایثار و هدایت در
تئوری قدرت الهی و جایگ ینی آن با خُلق استکبار در تئوری قدرت مادی

حا باید روشن شود که در سبک زندگی اسالمی ،رآی مـردم در چـه مسـیر و مقصـدی
قرار میگیرد .در مباحث پیشین ،حوضیحاحی پیرامـون شـبکهی معنویـت مطـرح شـد و لـذا
قدرا سیاسی نیز باید به سمت و سوی عناصری هدایت شـود کـه در ایـن شـبکه پـرورش
آوری آرای عمومی به نحو مسـتقیم انجـام نمیشـود بلکـه بهصـورا
یافتهاند .در نتیجه ،جما ِ

غیرمستقیم صورا میپذیرد .برای حقریح به ذهن میحوان به روند متداو در دموکراسی شرقی
اشاره کرد که انتخاباا آن ،بر قشر کارگر و کشاورز متمرکز بود .اما انتخاباا در نظام اسـالمی
باید بر انتخاب انسانهایی متمرکز شود که در مساجد پـرورش یافتهانـد زیـرا نظـام اسـالمی،
دستگاهی ارالقی است و بنـابر مباحـث گذشـته ،ارـالق در مسـجد حولیـد شـده و حرـوریزه

میشود .بنابراین حعیین ائمه جماعاا بایـد از شـک انتصـابی ـ کـه حوسـط بزرگـان دینـی یـا
دستگاههای مربوطه انجام میشود ـ رار شده و در معرض انتخاب مردم گذاشته شود.
البته در شرایط کنونی ،مردم حا حدودی در حعیین امام جماعت مسجد منثرند و لذا دیده
میشود که برری مساجد پررونع هستند و برری دیگر رونقی ندارند .این حأثیر مردمی بدان
علت است که در فرهنگ شیعه ،عدالت یکی از شرایط امام جماعت معرفی شده و این امـر
در معرض نظارا عمومی است و اگر ّ
متدینین به هر دلیلی احساس کنند که امـام جماعـت

ّ
حسنن که وصف عدالت را جزء شـرایط
عاد نیست ،به او اقتدا نخواهند کرد؛ بررالف اه

امام جماعت محسوب نمیکننـد .لـذا فرهنـگ موجـود در جامعـه شـیعه نسـبت بـه ائمـه
ّ
جماعاا و نق عموم در حعیین متصدی این منصـح بایـد قاعدهمنـد شـود؛ یعنـی احـراز
عدالت امام جماعت مسجد در معرض آرای مردم قرار میگیرد و از سوی دیگر حنفیـذ ـ کـه
در حا حاضر حنها به منصح ریاستجمهوری محدود است ـ به حمامی مناصح موجود در
شبکهی معنویت حعمیم داده میشود حا ائمه جماعاا عالوه بر کسح آرای عمومی ،از سوی
دستگاه والیتفقیه حنفیذ شوند .این نمایی از حروری قدرا الهی برای ححقع حمدن اسـالمی
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در آیندهی بلندمدا بود که بر اساس آن ،حزبالله بهعنوان حزب ایمانی و ارالقـی مطـرح
میشود و راستگاه آن ،حوزههای علمیـه اسـت .جلـح مشـارکت عمـوم در ایـن مـد  ،بـا
رآیگیری برای حعیین ائمه جماعاا در محلهها واقا میشود و با حنفیـذ ولیفقیـه نسـبت بـه
منتخبان حکمی میگردد .سپا پانصد یا هزار امام جماعتی که مدیریت مساجد یک شهر را
بر عهده گرفته اند ،از میان رود حعداد دیگری را متناسح با قوانینی که در آینده حدوین رواهد
شد ،انتخاب میکنند حا مجلسی برای حعیین رییاجمهور و سایر مناصـح ردهبـاالی نظـام
ایجاد شود و به این صورا ،حزبالله در نهاد مساجد شک بگیرد و بر کشور حاکم گـردد.
پا هیرتحاکمه در نظام اسالمی با آرای عمومی مشخص میشود اما نه به شک غربـی و
بهصورا مستقیم .لذا غوغاساالری و حبلیغاا حخریبی و غیرارالقی کـه از فرهنـگ ححـزب
نشأا میگیرد ،از میان برداشته رواهد شد.
 .7هدایت افکار عمومی از طریق بانک اطالعات بهرای ارائهه مشهاوره بهه «خهانواده،
اصههناف ،نهادهههای دولتههی» در سههبک زنههدگی اسههالمی ،جههایگ ین رسههانهههها در
وضع م لوب

در موضوع حروری اطالع و عقالنیت نیز گفته شد که رسانهها در سبک زندگی غربی ،بـا
حرکیحهای راص از اربار و ایجـاد فضـای غوغاسـاالرانه ،افکـار عمـومی را بـه گمراهـی
میکشانند اما در وضا مطلوب و برای ححقع حمدن اسالمی و سبک زنـدگی دینـی« ،بانـک
حوسعهی اطالعاا» باید حوسط حوزه علمیه به وجود بیاید حـا بـه ارائـهی مشـورا پیرامـون
ُ
حمامی ابعاد حیاا از موضوعاا کالن اداره کشور حا امور ررد فردی و رـانوادگی بپـردازد و
از این طریع ،هدایت افکار عمومی در یک سارتار بسیار گسترده و مبتنـی بـر دیـن محقـع
شود .در نتیجه ،این بانک با حجزیه و ححلی دقیع و پیچیدهی اطالعاا و ارائـه مشـاورههای
ِ
رشد ارتیاراا آنان ،نقـ
متناسح با درجهی
ایمانی اشخاص و اصناف و نهادها و ظرفیت ِ
ِ
محوری در پسند اجتماعی رواهد داشت و جایگزین رسانهها رواهد شد و مدیریت آنها را
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برای اطالعرسانی بهعهده رواهد گرفت .اما پا از انجام اطالعرسانی و برای حعمیع کمک
فکری ،رسانهها موضوعیت ندارند بلکه افراد و اصناف به شعبههای این بانک که مساجد ک
کشور هستند ،مراجعه رواهند کرد.

1

لذا در حبادالا فرهنگی ،اموری از قبی وارداا فیلم از رار و نمـای آنهـا در دارـ
موضوعیت رود را از دست میدهد زیرا جامعـهای کـه در حمـامی شـرون زنـدگی رـود بـه
استغنای معنوی رسیده ،نه حنها رط فرهنگی رود را از فیلمها و کاالهای فرهنگـی رـارجی
نمیگیرد بلکه قدرا دارد حا به ححلی و حجز یه و نقد آنها بپردازد و با افشای روابط زشتی که
در این فیلمها و سایر محصوالا فرهنگی جریان یافته ،پوچی فرهنگ مادی و پرورش مادی
که هر از چندگاه حوسط بنگاههای هالیوودی به راه میافتد ،نشان دهد .البته در دوران انتقا ،
فیلمهای فارر ملی که به بودجههای سنگین و ّ
فنآوری پیچیده نیازمنـد اسـت بـا بودجـهی
دولتی سارته رواهد شد و بـا شکسـتن حمرکـز در عرصـهی فیلمسـازی ،فیلمهـایی کـه در
سطحی پایینحر قرار دارند نیز حوسط مردم قابلیت سارت رواهند یافت و به مسائ اسـتان و
شهر و منطقه رواهند پردارت .امـا فلسـفهی هنـر در وضـا مطلـوب ،رویکـرد رـود را از
حصویرمحوری و فیلمسا زی به هنر زبانی حغییر رواهد داد و موسیقی نیـز جایگـاه امـروزین
رود در زندگی را نخواهد داشت و بهصورا عمده مورد نیاز عموم نخواهد بـود بلکـه آوای
روش انسانی جایگزین آن رواهد گردید.
 .1تئوری تولید ثروت در وضع م لوب :از بینرفتن تمرک گرایی در امور مادی و
تغییر ماهیتِ «نیاز و ارضاء» ،زمینه سهاز مهندسهی ههای جدیهد بهرای تولیهد
تکنولوژی عبادت

باید حوجه داشت که در سبک زندگی غربی ،امور معنوی بـهعنوان یـک رردهفرهنـگ در
حاشیه قرار دارد و حأمین نیازهای مادی و دنیـوی بـهصـورا حخصصـی و پیچیـده پیگیـری
 .6البته در وضا موجود نیز دستگاههای مشاوره در آموزش و پرورش و آموزش عالی و ...وجـود دارنـد امـا
این مشاورهها بر اساس هویت ححصی و اشتغا مادی انجام میشود.
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میشود .اما در وضا مطلوب ،آرراگرایی و معنویت و امور ارالقی وارد متن زندگی مردم
ً
شده و با ارائهی مشاورههای دقیع و حخصصی ،آرراگرایی و امور ارالقـی کـامال پیچیـده
رواهد شد و بالتبا ،نیاز و ارضاء مادی و ارائهی ردماا در این زمینه ،ساده شده و از حمرکز
رار میشود .بهعنوان مثا  ،اکنون برای هر یک از موضوعاا مسکن ،حم ونق  ،انرژی،
صنعت ،کشاورزی و ...وزارارانهی جداگانهای حأسیا شده که شام دستگاههای عریض
و طویلی میشود و بهصورا متمرکز به حأمین این نیازها میپـردازد امـا در حمـدن اسـالمی،
ً
حمامی این امور حوسط یک دستگاه و بهصورا غیرمتمرکز اداره رواهد شـد .مـثال بـه جـای
ّ
سدهای عظیم با ظرفیت میلیونها متر ّ
مکعح یا سیلوهای بـزرگ کـه چنـدهزار حـن
سارت
ّ
گندم را نگهداری میکنند ،هزاران سد و سیلو با ظرفیتهای کوچک سـارته رواهـد شـد و
همین روند در حأمین آب و برق و گاز و ارحباطاا و پاالیشگاه و ...در پـی گرفتـه میشـود.
البته روشن است که حکنولوژی غیرمتمرکز ،قیمت حمامشدهی کاالهـا و رـدماا را افـزای
رواهد داد اما در مقاب  ،با ححقع عدالت اقتصادی و حغییـر الگـوی حوزیـا ثـروا ،قـدرا
ررید عموم افزای مییابد .در مباحث گذشته 1نیز بـه ایـن نکتـه اشـاره شـد کـه حوسـعهی
ّ
حکنولوژی و احوماسیون و صرفهجویی در مقیاس حولیـد بـر ضـد اشـتغا و کرامـت انسـانی
است؛ یعنی گرچه حولید انبوه ،کاه قیمت حمامشـده را در پـی مـیآورد امـا بـهدلی عـدم
ً
قدرا ررید در میان حودههای مردم ،این ارزانی عمال به نفا ثروحمندان اسـت و محرومیـت
بهمثابه یک اص در نظام سرمایهداری ،بر دیگر طبقاا ححمی میشود.
در واقا احخاذ این سیاستها با هدف شکستن حمرکزی است که بر محور دنیـا و شـرون
مربوط به آن شک گرفته زیرا حمرکز بر دنیا موجح پیچیدگی مادی میشود که رسـاراهای
بزرگی را به همراه رود آورده است .اما بـا شکستهشـدن حمرکـز در حکنولـوژی ،حـأمین امـور
حکنولـوژی
دنیوی نیز از پیچیدگی رار شـده و سـاده رواهـد شـد و زمینـه را بـرای حولیـد
ِ
 .1فص او  ،گفتار  ،9عناوین  9/6و .9/9
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نیاز
متناسح با عبادا رقم رواهد زد؛ یعنی در وضا مطلوب ،نیازهای مادی و دنیوی به حبا ِ
عبادا و دستگاه معنویت حعریف رواهند شد.
برای دسترسی به این هدف بلندمدا ،ابتدا در دوران انتقـا مـدیریت صـنایا مـادر بـه
بخ دولتی واگذار رواهد شد اما نه دولتی که بر مبنای ححزب و دستیابی بـه منـافا مـادی
روی کار آمده بلکه دولتی که به شبکهی معنویت و عناصر پرورشیافته در آن ّمتکی اسـت؛
عناصری زاهد و شهادا طلح که ایثارگرانه و با الگوی مصرف انقالبـی و کمتـرین هزینـه و
باالحرین راندمان به ردمت مشغو میشوند .صنایا متوسط نیز به وسیلهی بخ «وقـف»
اداره میشود زیرا بخ

وقف در دوره انتقا  ،جـایگزین بخـ حعـاونی در شـک غربـی و

شرقی آن رواهد شد 1.بخ رصوصی نیز کـه از سـرمایههای شخصـی بررـوردار اسـت
میحواند با انگیزه ی دستیابی به سود ،به فعالیت در موضوعاحی بپردازد کـه رفـاه و بهزیسـتی
مردم را حأمین میکند اما به جای آن که همانند روند متداو در سبک زندگی غربی ،حاکم بر
بخ دولتی و حعاونی شود ،بهعنوان حابعی از آنها رواهد بود .لذا هدایت قیمتها و صنایا
مادر به بخ دولتی سپرده میشود و هدایت اشتغا حوسط بخ وقف و ریراا و ّ
حبرعاا
واقا میشود و هدایت بهزیستی(بومیسازی رفاه معقو ) در ارتیار بخـ رصوصـی قـرار
میگیرد .همچنین «مالکیت حقوقی» در وضا مطلوب ،به بخ وقـف منحصـر میشـود؛
زیرا مالکیت حقوقی به معنای حفکیک مدیریت از مالکیت کـه زیربنـای حعریـف از شـرکت
غربی قرار گرفته ،با اقتضائاا شرکت اسالمی (بهمثابه یک عقد جائز که بر محور اشـاعه در
مالکیت مبتنی شده) در حعارض است .بنابراین در حمدن اسالمی ،مالکیت حقـوقی حنهـا در
بخ وقف به رسمیت شنارته میشـود چـرا کـه طبـع احکـام شـرعی در وقـف ،میحـوان
 .6بخ حعاونی در غرب ،بهمثابه سوپاپ اطمینان است و برای آرامکردن و راضی نگهداشتن مردمـی بکـار
طبقاحی ناشی از نظام سرمایهداری قـرار گرفتهانـد امـا حعـاونی در بلـوک
میرود که ححت فشار ارتالف
ِ
ُ
شرق همانند کلوروزها ،نهادی شبه دولتی بود که از سوبسـیدهای حـاکمیتی بهـره میبـرد و بـا سـلح
مالکیت از مردم ،انگیزهی حولید را نابود میکرد.
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ّ
مالکیت را از مدیریت حفکیک کرد و ارتیار مدیریتی را به متولی وقـف سـپرد و او نیـز بایـد
طیع وقفنامه عم کند.
در نتیجه ،حمامی حسهیالحی که در سبک زندگی غربی بـه بخـ رصوصـی ارتصـاص
مییابد ،به بخ

وقف اعطا میشود کما اینکـه بیتالمـا در ارتیـار بخـ دولتـی قـرار

میگیرد .از نتایج این روند جدید آن است که حبلیغاا کاال و ححریک عموم به مصرف کنـار
ُ
گذاشته میشود و جریان رلع اسراف در جامعه که ناشی از حولید انبوه و فروش باال و سـود
ُ
سرسامآور است ،از بین میرود و جای رود را به جریـان رلـع انصـاف میدهـد و اقتصـاد
ً
ً
واقعا حوسط مردم اداره رواهد شد .اساسا نظام اسالمی ذاحا نظامی مردمـی بـوده و هـدف از
حشریا اوامر و نواهی ،رشد ارتیاراا عمـوم اسـت .از ایـنرو و علـیرغم آنکـه نبیاکـرم و
ّ
ائمهی هدی در باالحرین درجه ایمان قرار دارند و از همـه مخلوقـاا برحرنـد ،امـا از حمـامی
بندگان دعوا شده حا برای ارحباط با ردا همان افعا و مناسکی را به جای بیاورنـد و همـان
الفاظی را بکار ببرند که نبیاکرم در نماز و روزه و حج و در پیشگاه الهی از آنها استفاده کرده
است .یعنی اینگونه نبوده که غیرمعصومین از مناسکی که برای حضراا معصومین حشـریا
قدرا عموم باعث شود که مناسـک
شده ،بیبهره بمانند و سطح پایینحر ایمان و عقالنیت و ِ

دیگری برای آنان حشریا شود .بنابراین حوزیا ارتیاراا و اطالعاا و ثروا در نظام اسالمی
ً
کامال عادالنه و مردمی است و مکانیزم آن به نحوی طراحی شده که زمینه برای هر سـطح از
رشد ارتیار و ارحقای اراده برای عموم فراهم است .در واقا از آنجا که منمنین بـرای کسـح
ّ
قدرا و علم و ...با دستگاه الهی ارحبـاط برقـرار میکننـد و نیـازی بـه حجـاوز و حعـدی بـه
ارتیاراا و مقدوراا دیگران ندارند ،قشر حاکم هی گاه به دنبا سلطه بر مردم نخواهد بود
بلکه حمامی بخ ها از کشاورزی و صنعت و ردماا حا رسانهها و امور دفـاعی و امنیتـی و
سیاسی ،ماهیتی مردمی رواهند داشت .لذا بیان شد که آرای عمومی نباید در کانا فرهنگ

ححزب و امتیازرواهی و معامله قرار گیرد بلکه باید بر محور ارالق و در مسجد حروریزه شود
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شـدن معرفـت و بصـیرا در عرصـهی امـت و
حا ارحباط با ردای متعا به منشأ برای بهروز
ِ

حکومت و حمدن اسالمی حبدی گـردد و همـین رونـد در عرصـههای فرهنگـی و اقتصـادی

جریان یابد.
 .1/4اشاره به تفاوت شاخصههای سبک زندگی اسالمی با سبک زندگی شرقی

آنچه پیرامون جایگاه بخ دولتی در اداره کشور و حاکمشدن آن بر بخ رصوصی در
دوران انتقا بیان شد ،ممکن است این حصور را ایجاد کند که چنین راهکاری به معنای نفی
مالکیت رصوصی و مشابه بـا روش بلـوک شـرق در مـدیریت اسـت .امـا چنـین حصـوری
فقهـی
نادرست است؛ زیـرا نرمافزارهـا و روابـط اجتمـاعی در وضـا مطلـوب ،بـر احکـام
ِ
رساله های علمیه مبتنی رواهد شد و مالکیت مردم بر اموا رود محفوظ رواهـد مانـد امـا
کاه انتظاراا مادی مردم و دوری از اسراف گستردهای که در سبک زندگی غربی جریـان
دارد ،موجح رواهد شد حا گستردگی بازار در شک مدرن آن از بین بـرود .همـین رونـد در
عرصه سیاست و فرهنگ نیز باید جریان پیـدا کنـد و سـختافزارها بایـد از حالـت متمرکـز
رار شده و حجزیه شوند و حمرکز به اموری منحصر شود که ارحباط انسان با رـدا را حـأمین
میکنند .حتی ارحباط انسان با انسان در حمـدن اسـالمی مطلـوب نیـز بـه نحـوی پیچیـده و
متمرکز نخواهد بود که عدهای بتوانند با سوءاستفاده از این پیچیدگی بر ارتیاراا و امـوا و
افکار مردم مسلط شوند و فساد کنند بلکه این نرمافزارهـا مبتنـی بـر فقـه بـوده و رویکـردی
حعادلی و مردمی رواهند داشت.
 .1/2ضرورت خروج از جریان نیاز و ارضاء به سبک زندگی غربی و دستیابی به الگهوی
تولید ثروت اسالمی؛ برای تحقق سبک زندگی اسالمی در وضع م لهوب و رقابهت بها
بازارهای ربوی غربی

بنابر نکاحی که پیرامون بخ اقتصادی در وضا مطلـوب (حمـدن اسـالمی) بیـان شـد،
روشن میشود که مشک اصلی در عرصهی اقتصاد ،فقـدان یـک سـبک جدیـد در زنـدگی
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اقتصادی است .بهعنوان نمونه ،مقوالحی از قبی پو اسـالمی ،شـبکه مـالی کـه بـر محـور
مصـرف
قرضالحسنه ـ و نه ربا ـ حعریف شده باشد ،الگوی جدیـد بـرای حولیـد و حوزیـا و
ِ
مصرف کاال ،الگـوی جدیـد بـرای حجـارا و...
ثروا ،الگوی جدید برای حولید و حوزیا و
ِ

هنوز طراحی و مهندسی نشده و حوانایی برای حبیین موضا مکتح نسبت به ایـن موضـوعاا

در عرصه ی حاکمیت پدید نیامده است .لذا طبع مضـمون یکـی از بیانـاا حضـرا امـام
َ
رمینی (ره) ،طراحی اقتصاد اسالمی و ححقع آن ،بهمثابه بزرگترین هدیه به مستضعفین عالم
است .در نتیجه ،حا زمانی که نظام اسالمی به سبک زندگی غربی در بخ اقتصاد و شهواا
و ارالق رذیلهی جاری در آن مبتال باشد ،حرکت در مسیر حمدن اسالمی و الگو شدن برای
امت اسالمی به چال های بزرگی دچار رواهد شد.
به عبارا دیگر حبعیت از حولید نیاز و ارضاء آن به سبک غربی و حسلیمشدن در برابر ایـن
روند ،بزرگترین مانا در برابر طراحی سبک زندگی اسالمی و صدور آن به امت اسالم است.
اما زمانی که جریان نیاز و ارضاء از دار کشور شک بگیرد ،استقال سیاسی و فرهنگـی و
اقتصادی قابلیت ححقع پیدا می کند .در این صورا ،پو اسالمی به قـدرحی دسـت رواهـد
یافت که با دالر و یورو هماوردی میکند و موجح میشود حا مراکز و قـدراهای اقتصـادی
جهان به رایزنی و مذاکره با نظام جمهوری اسالمی نیازمند شوند؛ همانگونه که امروزه و در
عرصهی سیاسی ،ابرقدراهای جهانی اعالم میکنند که برای ح مسائ منطقـه ،نیازمنـد
مذاکره با نظام اسالمی هستند .این دستاورد سیاسی بزرگ از این حقیقت نشأا میگیرد کـه
نظام اسالمی در عم  ،به دکترین جدیدی در عرصههای سیاسی و امنیتـی و دفـاعی دسـت
یافته و در این بخ ها استقال پیدا کرده و به دستگاههای سیاسی و امنیتی و دفـاعی جهـان
ً
نیازمند نیست .از اینرو سلطه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی غرب صرفا به ارحباط گسترده و
ّ
اصلی این حسلط ،دستیابی ابرقدراها به
متنوع آنها با دیگر کشورها باز نمیگردد بلکه عام
ِ
سبک زندگی جدید است که باعـث شـده ایـن کشـورها بـهعنوان صـاحبان حمـدن نـوین و
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صادرکنندهی آن شنارته شوند و حمامی ملتها در حمامی ابعاد رود را نیازمند رابطه بـا آنهـا
بدانند .حاریخ حمدنها نیز نشان میدهد که حمدنهای پیشین از یک نقطهی مرکزی به جهـان
صـادر میشـدند و نـژادی رـاص بــهدلی قـرار گــرفتن در جایگـاه حمدنســازی ،بـر ســایر
زنـدگی موجـود بـر
حاکمیتها غلبه مییافتند .امروز نیز امریکا و اروپا صاحح حنها سـبک
ِ

کرهی زمین هستند و آن را به سرحاسر دنیا صادر میکنند و همین مسأله است که باعث شـده
حا بیشترین میزان ارحباط با حمامی کشورها را داشته باشند.
ً
پا هی کشوری نمیحواند صرفا از طریع برقراری ارحباط با دنیا قدرا رـود را افـزای
اصلی قدرا برای نظامی که به دنبا حمدنسازی است ،دستیابی به سـبک
دهد بلکه عام
ِ
زندگی جدید و الگو شدن برای سـایر ملتهاسـت؛ همانگونـه کـه الگـو شـدن جمهـوری

اسالمی در عرصهی سیاسی و امنیتی و دفاعی و نوآوری بیسابقهی آن در این بخ ها ،ایران
را به یک ابرقدرا حبدی کرده و این در حالی است که دستگاههای امنیتی و دفاعی کشور با
سرویاهای جاسوسی ابرقدرحها و سازمانهای نظامی آنها ارحبـاطی ندارنـد .همچنـین کـه
رارجی نظام اسالمی بررالف سبک زندگی سیاسـی در غـرب،
سیاست دارلی و سیاست
ِ

معامله بر سر منافا مردم ایران و سایر ملتها را برنمیحابد بلکه راهبرد رود را بر مبنای حع
و باط و صدق و کذب استوار کرده؛ مبنایی که در عرصهی سیاست جهـانی بیمعناسـت و

عرف سیاسی حاکم آنها را نمیپذیرد.
 .5تغییر جهت حاکم بر الگوی سالمت از اولویت «درمان» در سبک زندگی غربی
به اولویت «بهداشت» در سبک زندگی اسالمی

در زمینههای دیگر از جمله بهداشت و درمـان و حغذیـه ،ضـریح اولویتهـا معکـوس
رواهد شد زیرا در سبک زندگی غربی ،حغذیه در باالحرین درجهی اهمیت قرار دارد و پرهیـز
و حعاد هی موضوعیتی در آن ندارد و در مقاب  ،سعی میشود عوارض ناشـی از ایـن نـوع
ً
حغذیهی غیرمتعاد مورد درمان قرار بگیـرد و لـذا بهداشـت و پیشـگیری عمـال بـه حاشـیه
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میرود .اما در وضا مطلوب ،اولویت اصلی بـا بهداشـت و پی گیـری اسـت و حغذیـه در
درجهی دوم و درمان در درجهی سوم قرار میگیرد .همچنان که حجویز داروها به نحو یکسان
انجام نخواهد شد بلکه با دستیابی به پزشک اسالمی ،داروها متناسح با سطح ایمانی افـراد
معین میشود.
 .6ساخت شهرها بر اسا

الگوی نیمهصنعتیه نیمهکشاورزی؛ جایگ ین الگوی

شهرسازی به سبک زندگی غربی

ً
در موضوع مسکن ،حقسیم اراضی و زمینهای شهری در سبک زندگی غربی صرفا بـر

مبنای سکونت است و سایر نیازهای شهروندان در مناطع دیگر حولید شده و به شهر منتق
ً
می گردد .اما در وضا مطلوب ،این روش حقسیم اراضی باید کال حغییـر کنـد و بـه نحـوی
دامداری ساکنین نیز قابلیـت حـأمین
انجام شود که در کنار سکونت ،نیازهای کشاورزی و
ِ

داشته باشد؛ یعنی در کنار میزان مشخصی از زمین هایی که برای سکونت مردم ارتصاص

مییابد ،زمین هایی در کنار آن برای کشاورزی و دامـداری و ...نیـز معـین میشـود .لـذا
آپارحمان نشینی موضوعیتی ندارد و ایجاد فضای سبز برای حفریح مـردم ،جـای رـود را بـه
کشاورزی در نزدیکی مح سکونت رواهد داد و اشتغا زایی با حفاظت از محیطزیست
همراه رواهد شد .لذا حقسیم اراضی در شهرهای حمدن اسالمی بهصـورا نیمهصـنعتی ـ
نیمهکشاورزی است و هر منطقه ای بایـد در مـورد مجموعـه ای از نیازهـای ضـروری بـه
رودکفایی برسد حا از این طریع ،حمرکز در کشاورزی و دامداری که برای سودآوری باشد،
شکسته شود .همچنین با کاه

حمرکز در شهرها ،بی ححرکی متداو در میان شهرنشـینان

از بین رواهد رفت و با ورود به عرصـه ی کشـاورزی و دامـداری در سـطح کارگـاهی ،از
ححرک بدنی مناسبی برروردار رواهند شد و بـه همـین دلیـ  ،ورزش در شـک مـدرن و
ّ
مصنوعی آن ضرورحی نخواهد داشت و فضا برای ورزشهایی مقدس که در شرع بـه آنهـا
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حوصیه شده ،فراهم رواهد شد.
 .3رفع تنازع و تکالب بر سر دنیا در وجدان عمومی ،علت تشکیل قوه قضهائیه
کوچک و چاالک در سبک زندگی اسالمی

در امور قضایی نیز باید حوجه داشت که سی پروندهها به سـوی دسـتگاه قضـا ناشـی از
پیچیدگی در امور دنیوی است و لذا با کاه پیچیـدگی و حمرکـز در ایـن عرصـه و افـزای
ظرفیت ایمانی و حمرکز معنوی ،بسیاری از نزاعها مرحفـا شـده و قـوه قضـائیهای کوچـک و
چاالک پدید رواهد آمد.
 .8سادهسازی زندگی مادی ،علت سادهسازیِ علوم دانشگاهی و پیچیدهشهدن
زندگی معنوی ،موجب تکثر و پیچیدگیِ علوم دینی در سبک زندگی اسالمی

پا هنگامی که برای سادهسازی زندگی در دنیا اقـدام شـود ،دان هـای میانرشـتهای و
حخصصهایی که یک نیاز مادی را از چندین ُبعد مورد بررسی قرار میدهند و ارضاء نیـاز را
بهصورا مداوم پیچیدهحر میکنند ،به حاشیه رواهند رفت و بالتبا حکنولوژی حجزیه رواهد
ً
شد و مثال به جای حأمین لبنیاا مورد نیاز یک کالنشهر از طریـع چنـد کاررانـه متمرکـز،
دهها کارگاه حولید لبنیاا به وجـود میآیـد حـا حـأمین ایـن نیـاز بهصـورا کارگـاهی ـ و نـه
کاررانهای ـ انجام شود .شاید حصور شـود کـه ایـن نحـوه از شهرنشـینی مشـابه زنـدگی در
روستاها و بازگشت به دوران قب از رنسانا رواهد شـد امـا هنگـامی کـه در ایـن موضـوع
هزاران پایان نامه حولید شود ،روشن رواهد شد که در شهر مطلوب ،حمرکز و پیچیدگی از بین
نمیرود بلکه بر محور معنویت شک میگیرد و حولیـد حکنولـوژی متمرکـز بـر ایـن اسـاس
سامان مییابد .این در حالی است که در وضا موجود ،مسـاجد جـاما و مصـالهای نمـاز
جمعه بهرهمند از نشاط و رونع نیستند بلکه حنها هفتهای یکبار و فقط برای اقامه نماز جمعه و
برای دو حا سه ساعت به مح اجتماع منمنین حبدی میشوند .اما در وضا مطلوب ،حمـامی
مسائ یک شهر از طریع شبکه مساجد باید به مسجد جاما منعکا شده و مـورد بررسـی
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قرار گرفته و پیرامون آن حصـمیمگیری شـود و سـپا در کـ شـهر مـنعکا گـردد .در ایـن
صورا ،حوزه علمیه از سادگی و بساطتی که امروز به آن مبتالست ،رار شده و با دستیابی
به منطع جدید ،مراکز ححقیقاحی بسیار پیچیدهای را رهبری رواهد کرد به نحـوی کـه سـرنخ
حولید علوم کاربردی در دانشگاهها را بدست گیرد و پشتیبانی آ کادمیـک و عقالنـی از شـبکه
معنویتی که حوضیح آن گذشت ،انجام دهد.
 .4بیان تفاوت «تشکیالت و سازمان» در سبک زندگی اسالمی بها سهبک زنهدگی
غربی (جریان «وحهدت نسهبت» در سهه سه

«اوصهاف ،موضهوعات و گهردش

عملیات»)

اما پیرامون مسألهی سازمان و حشکیالا و امور اداری در سبک زندگی غربی گفتـه شـد
که ارتیاراا و ارادههای انسانی حابعی از حکنولوژی و سختافزارها قرار گرفته و لذا کرامـت
حوانایی مالحظهی «وحـدا
انسانی پایما میشود .این نتیجهی منطع و ریاضیاحی است که
ِ
ً
نسبت» را ندارد و لذا در طراحی مجموعه ،قهرا منافا یک قشر بـر منـافا عمـوم غلبـه پیـدا
میکند .اما در نظام اسالمی ،حشکیالا و سازمان بـا محوریـت سـختافزارها و بهصـورا
مکانیکی حعریف نمی شود بلکه این مقوله ،یک ارگانیزم و موجـود زنـده اسـت کـه هماننـد
انسان دارای روح و عقالنیت بوده و کرامت انسـانی بایـد در آن حفـظ شـود و ایـن مهـم بـا
استفاده از منطع و ریاضیاحی که ممکن میشود که قـدرا مالحظـهی «وحـدا نسـبت» را
داشته باشد .بر ایـن اسـاس ،سـطح او از ححلیـ سـازمان بـه «اوصـاف» بـاز میگـردد؛
همانگونه که در ححلی فرد نیز به او وصف عـدالت ،شـجاعت ،فسـع ،حـرس و ...منتسـح
میشود .یعنی حرکت سازمان باید به ارحقای اوصاف حمیده منتهی شود که بـرای ححقـع آن
به ایجاد «حعاد بین موضوعاا» و هماهنگکردن آنها نیازمندیم و دسـتیابی بـه حعـاد نیـز
وابسته به رعایت «نظم» و قوانین ررد در ححقع فرآیندها است.

برای حقریح به ذهن میحوان بیمارستانی را در نظر گرفت که ّ
رویهی مشخص و دقیقی در

طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» و «دوران گذار»135 

«پذیرش» بیمار و «حشخیص» بیماری و «درمان» آن دارد که دسترسی به ایـن وضـعیت ،از
مدیریت بر «نیروی انسانی» و «امکاناا» و «ابزار» (حکنولوژی) متناسح با روند پـذیرش و
حشخیص و درمان نشأا میگیرد .در نتیجه ،هنگامی که «گردش عملیاا» در سـطح او و
«حعاد موضوعاا» در سطح دوم به دقـت محقـع شـود ،آبرومنـدی سیاسـی و فرهنگـی و
اقتصادی را برای این بیمارستان به ارمغان رواهند آورد؛ یعنی مراجعاا مردم به آن افـزای
مییابد ،کادر درمانی حرفهای و پزشکان حاذق جذب این مرکـز میشـوند و درآمـد بـاالیی
برای آن حاص میگردد .لذا ابزار محاسباحی و مفاهیم و منطقی که بتواند همهی این سطوح
را به وحدا (وحدا نسبت) برساند ،موجح ارحقای وصف سـازمان و حشـکیالا رواهـد
شد و مقیاس مدیریت در نظام را بر یک ریاضیاا دقیع استوار رواهد کرد .اما سـازمانها و
حشکیالا در نظام اسالمی اگر نتوانند محاسباا رود را بر این اساس سامان دهند ،نه حنهـا
قادر به حرکت به سوی حمدن اسالمی نخواهند بود بلکـه موجـح میشـوند حـا روحانیـت و
ّ
متدینین به قدراطلبی و ناکارآمدی متهم شوند.
انسانی اسالمی برای کاربردی شدن ،باید به منطع و روش ححقیع
به عبارا دیگر ،علوم
ِ

ّمتکی شود و یک دستگاه محاسباحی و استداللی برای ححقع عدالت الهی ارائه کند و آن را به

یک امر حکرارپذیر در صحنهی عینیت حبدی نماید؛ همانگونه که رعایت شـرایط برهـان در
مباحث نظری ،موجح انتقا مفهوم به غیر و اقناع دوست و اسکاا رصم میشود و زمینـه
را برای ححقیع و حدقیعهای بعدی فراهم میکند .لذا حوزههای علمیه شیعه بـهدلی رعایـت
قاعدهمندی در فهم از متن (با علم اصو ) همواره قادر بودهاند حـا اسـتدال رـود بـر علـت
ّ
انتساب احکام مستنبطه به شارع مقدس را در معرض بحث و بررسی دیگـران قـرار دهنـد و
حتی در مقاب کفار و منافقین نیز قدرا پاسخگویی و دفاع از روش اجتهاد را داشته باشند.
این مشی مبارک نباید به عرصهی فهم از دین منحصر شود بلکه باید در عرصهی ححقع دیـن
و مدیریت نظام اسالمی نیز جریان پیدا کند و عالوه بر احراز حجیت فتوی در احکام عمـ
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فردی ،انتساب عملکرد یک نظام به رطاباا شارع نیز قاعدهمند شـود و ارحبـاط رفتـار یـک
حاکمیت با ارحقای قدرا اسالم ،بهصورا منطقی و استداللی احراز گردد .در همین راستا
نکاحی که در این سلسله مباحث بـرای حبیـین وضـا مطلـوب و چگـونگی رـرو از وضـا
موجود و طراحی دورهی انتقا مطرح میشود ،مبتنی بـر منطـع نظـام والیـت اسـت کـه از
دســتاوردهای بــزرگ مرحــوم آیتاللــه عالمــه ســیدمنیرالدین حسینیالهاشــمی در جهــت
حروریزهکردن نظام اسالمی به شمار میرود.
 .40نفی دکترین دفاعی غربی مبتنی بر «نسلکشهی ،تخریهب زیرسهاختهها و
استفاده از سال ههای کشهتار جمعهی» و جهایگ ینی آن بها جنهگ مردمهی و
جوانمردانه مبتنی بر تکنولوژی غیرمتمرک

بر اساس آنچه گذشت ،دکترین دفاعی در وضا مطلوب نیز متناسح با سیاست حجزیهی
حکنولوژی و کاه حمرکز طراحی میشود و حمامی مردم برای دفاع از شـهر و جامعـه رـود
ّ
ً
مسلح می شوند .این روش همانند وضعیت جاری در امریکا نیست که آزادی سـالح ظـاهرا
ً
برای دفاع شخصی است اما عمال موجح بسیاری از جنایتها میشود؛ بلکه حسلیح عمـوم
و آموزش نظامی به آنها در وضا مطلوب برای دفاع از کشور بـا محوریـت نیـروی زمینـی و
انجام یک جنگ شرافتمندانه و ارالقی است .این در حالی است که دکترین دفاعی در غرب
جنگـی دشـمن
بر اساس نس کشی و حخریح زیرسارتها استوار شده و در ابتدا با ماشین
ِ

روبرو نمی شود بلکه با محوریت نیروی هوایی ،نوعی از بمباران را پـی میگیـرد کـه باعـث
نابودی زیرسارتها و کشتار مردم و آوارگی آنان شود و در نهایت آنها را از نظام حاکم جدا
کند .این ظالمانهحرین نوع از دکترین نظامی است زیرا انسـانیت حکـم میکنـد کـه در یـک

جنگی دشمن پردارته شود و نه کشتار
جنگ نظامی ،بی از هر چیز باید به مقابله با ماشین
ِ

مردم و حخریح زیرسارتهایی که معیشت آنها را حأمین میکند.

در دکترین امنیتی نیز استفاده از دستگاههای مخـوف و سـرکوبگر معنـا نـدارد زیـرا نظـام
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اسالمی بررالف حمدن غربی از مخالفان حرسی نـدارد و حنهـا بـا کسـانی کـه قصـد مقابلـهی
رشونتآمیز با حاکمیت را دارند ،بررورد میکند .لذا محور دکترین امنیتی در نظام اسـالمی،
مردم هستند که نق اصلی را در مقابله با شایعه ،فتنه ،کودحا و انواع رطـراا امنیتـی بهعهـده
میگیرند و وظیفه دستگاههای امنیتی نیز ساماندهی مردم در این عرصه است.
« .44استکبارستی ی» و «وحدت با جهان اسالم» با محوریت کنگره عظیم حهج،
بهعنوان محور سیاست خارجی در سبک زندگی اسالمی

همچنین سیاست رارجی در وضا مطلوب ،اقتصادمحور نخواهد بود و حولید ثروا (به
حعریف آن در نظام سرمایهداری) بهمثابه متغیر اصلی در دیپلماسی قرار نخواهد گرفت زیـرا
همانگونه که ارحقای ظرفیت منمنین و هدایت و دستگیری از اشـقیا و کفـار و منـافقین در
سیاست دارلی بهعنوان موضوع محوری معرفی شد ،همین راهبرد در سیاست رارجی نیـز
جریان مییابد .از اینرو دستگاه سیاست رارجی در وضا مطلـوب از حرکیـح بعثـه حـج و
وزارا رارجه حشکی میشود چرا که مح موضاگیری در برابر کفـار و هـدایت منـافقین،
همای ساالنهی مسلمین در موسم حج است و در طو سا  ،در قالـح عمـره حـداوم پیـدا
میکند .یعنی یک ارحباط دائمـی بـا امـت اسـالم و ملیتهـا و اقـوام و مـذاهح و نژادهـای
مختلف شک میگیرد حا موجح انسجام بیشتر شیعیان و ارحقای وحدا با اه ّ
حسنن شود و
افزای

قدرا اسالم در مقاب کفر جهانی ،نحوهی بررورد جهان اسالم بـا کفـار حربـی و

کفار غیرحربی را حعیین کند .پا متغیر اصلی و محور اساسی در سیاست رارجی مطلوب،
کنگرهی عظیم حج است و لذا باید رویکرد فعلـی در بعثـه حـج حغییـر کنـد و از وضـعیت
ً
موجود که در آن ،حج صرفا بهمثابه فرصتی برای حرویج و حبلیغ فرهنـگ مـذهح و برگـزاری
چند همای محدود قلمداد میشود ،فراحر رود.
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 .42مهندسی رسانهها و خبرگ اریها بهصورت مردمی و خهروج آنهها از سهل ه
نظام سرمایهداری

در موضوع ربر و ربرگزاری آنچه در صحنهی جهانی جریان دارد ،حولید ربر و انتشار آن
در جهان حوسط چند ربرگزاری معین و مشهور است که با این روند ،حواطن آنها بـر کـذب و
دروغ افزای مییابد .لذا این روش نباید در دار کشور اسـالمی و امـت اسـالمی جـاری
شود بلکه حولید و انتشار ربر و ربرگزاری در وضا مطلوب باید بـا محوریـت مـردم ححقـع
یابد .در نتیجه ،ربرگزاریها از ُبعد سختافزاری و نرمافزاری حجزیه شده و در متن جامعه و
در میان مردم قرار میگیـرد حـا ربـر در وضـا مطلـوب بـه ابـزار حاکمیـت بـرای اطـالع از
ضعفهای سیستم و ارحقای ظرفیت مسنولیتپذیری حبدی گردد و نه وسیلهای برای حوجیـه
اشکاالا و فریح عموم .همچنان که ربرگزاری نظام اسالمی باید با حضور منثر و مردمـی
در اقصی نقاط جهان ،به هماوردی با شـبکههای ربـری جهـانی بپـردازد و هـدایت افکـار
عمومی محرومین و مستضعفان و آزادگان جهان را به دست گیرد.
ِ
 .47هدایت نشر و توزیع کتاب بهعنوان محهور انتقهال معهارف حقهه و معهارف
انسانی و مفید

پیرامون کتاب و کتابروانی نیز باید حوجه داشت که این مقوله ابزاری است که میحوانـد
از طریع مفاهیم و ادبیاا رود ،جامعه را در مسیر هدایت کمک کند یا آن را در راه ضاللت
قرار دهد .در واقا بر اساس فقه محمد و آ محمد ،در مقوله کتاب رـط قرمـزی در احکـام
ّ
فقهی به نام حرمت نشر کتح ضاله وجو د دارد که نه حنها بایـد در دارـ کشـور از چـاپ و
انتشار آن جلوگیری کرد بلکه بایـد بـه مقابلـهای متناسـح بـا ایـن کتـح در سراسـر جهـان
پردارت .در مورد کتبی که حاوی مباحث عقالنی یا حجربی هستند نیز باید بررسیهای الزم
انجام شود حا بتوان در این زمینه نیز اظهار نظرهای دقیقی مطرح نمود به نحوی کـه حکلیـف
جامعه در قبا آنها روشن شود.
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حا اینجا اصولی کلی پیرامون سبک زندگی مطلوب و حمدن آرمانی ذکر شد که بخشـی از
آن در «ادبیــاا وحــی» و فرهنــگ قرآنــی و روایــی ریشــه داشــت و بخشــی از آن ناشــی از
«عقالنیت جدید» 1بود و بخ

دیگری از آن به «حجارب بشری» و روش استفاده از آنها در

نظام اسالمی میپردارت .البته در این سلسله مباحث ،حنها به حغییر جهت در حروری حولیـد
ثروا و قدرا و اطالع و استدال بر آن پردارته شده و اال ّ
طی مسیر فـوق بـه بررسـیهای
عقالنی و پایاننامههای متعدد و دکترینهای پیچیده نیاز دارد حا با ارحقای سطح فهم از دین،
«احکام حوسعه» استنباط شود و مبنایی برای حولیـد «احکـام حعـاد » و معـادالا کـالن در
دانشگاهها و حعیین «احکام نظمها» در بخ مد اداره قرار گیرد .همچنین روشن است کـه
حرکت به س وی این زندگی آرمانی و وضا مطلوبی که در نکاا فوق حوصیف شـد ،ممکـن
نیست مگر آنکه «دوره انتقا » بهصورا دقیع و همهجانبه طراحی شود؛ یعنی حا زمانی کـه
ً
نتوان از سبک زندگی غربی در عرصه قدرا و ثروا و اطالع رار شد ،قهرا بسـتری بـرای
حولید نیاز جدید و دستیابی به حمدن اسالمی ایجاد نمیشود بلکـه جریـان نیـاز و ارضـاء در
عرصهی حکام مادی ،از رار بر نظام اسالمی دیکته رواهد شد .البته اگر امکان دسترسی
مستقیم به معصوم وجود داشت ،راه نی به حکام مادی که برگرفته از حکامـ معنـوی باشـد
روشن بود اما در عصر غیبت ،ررو از وضا موجود حنهـا از طریـع درگیرشـدن عقالنیـت
غیرمعصوم (فقاهت) با عقالنیت مدرنیته و انحـال آن در رـود و حولیـد حکنولـوژی جدیـد
میسر میگردد و به حعبیر دیگر حنها با نفی طاغواها (ال الـه) اسـت کـه میحـوان بـه سـوی
پرست ردای متعا (اال الله) حرکت کرد.

 .6منظور از «عقالنیت جدید» ،منطع نظام والیت است که جایگاه جدیدی بـرای منطـع مجموعـهنگری و
منطع انتزاعی حعریف میکند و بر این دو منطع حاکم میشود.
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 .45ضرورت تأخر «انقالب فرهنگی» از «انقالب سیاسی» بهدلیل تئهوری حاکمیهت
«اختیار» بر «تولید علم»

پی از ورود به بحث چگونگی ررو از وضا موجود و طراحـی دوره گـذار و انتقـا ،
مناسح است به دو پرس پاسخ داده شود که اولین آنهـا میحوانـد چنـین مضـمونی داشـته
باشد« :اگر جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی و دارای اهداف دینی است و دین اسـالم نیـز
بهعنوان دین راحم ،راه نجاا و سعادا بشریت در حمامی زمینهها را معین کرده ،پا چرا با
گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی ،احکام و ارزشهای دینی در جامعه
فهم ایـن حقیقـت اسـت کـه پـا از
پیادهسازی نشده است؟» پاسخ به این سوا  ،منوط به ِ

غیبت حضرا ولیعصر(عج) ،پرچم دینداری به دست غیرمعصومین یعنی فقهـا و نـواب
عام امام زمان افتاده و لذا فقاهت بهعنوان محصو عقالنیت غیرمعصوم ،دارای سیر ّ
حطور و
ِ
رشد و حکام است و با ادبیاا وحی برابر نیست بلکه به آن حقرب میجوید .در همین راستا
فقه شیعه حا مداها پا از آغاز غیبت کبری ،به «حعیین حکلیف فرد» محدود بـوده اسـت و
اسـتنباط «احکـام امـت ،حاکمیـت و
حنها پا از حشکی نظام اسالمی بـوده کـه ضـرورا
ِ

حمدن» پدید آمده و به موضوع امتحان حوزههای علمیه حبدی شده است .بنابراین علـیرغم
اعتقاد به رتم نبوا و حبیین و حفسیر قرآن حوسـط ّ
ائمـهی معصـومین و حبیـین حمـامی ابعـاد
ّ
حشریا الهی حوسط آن ذواا مقدس ،حقیقت علـم وحیـانی و رطاناپـذیر در ارتیـار هـی
غیرمعصومی قرار نمیگیرد بلکه غیرمعصـومین بـا اسـتمداد از ّ
ائمـهی هـدی و بـر اسـاس
ظرفیت روحی و عقالنی رود میحوانند به این ادبیـاا نـورانی و الهـی نزدیـک شـوند و بـا
امتحاناا هر عصر عبور نمایند.
ارحقای فهم رود از دین ،از
ِ

به همین دلی  ،هماکنون احکام امت و حکومـت و حمـدن حوسـط نـواب عـام حضـرا

ولیعصر و حوزههای علمیه استنباط نشده اما با عنایاا راصهی حضرا ولیعصـر(عج)،
راه حشکی امت دینی و وحدا کلمهی الهی به حضرا امام (ره) و مقام معظم رهبری الهام
و القاء شده و به یک وجـدان عمـومی حبـدی گشـته امـا ایـن وجـدان عمـومی بـه فرهنـگ
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حخصصی حبدی نشده است .یعنی مدیریت قیام و سپا راهبری نظام حوسط حضـرا امـام
رمینی و مقام معظم رهبری در مقابلـه بـا سـلطهی حمـدن مـدرن و سـبک زنـدگی غربـی،
بهصورا اعجازآمیز محقع شده اما عقالنیت و فرهنگی که موجح استنباط احکام آن شود و
این مدیریت نورانی را در سارتارهای نظام جاری سازد ،پدید نیامده است .به نظر ما منطقی
که بتواند این رأل علمـی را برطـرف کنـد ،حوسـط مرحـوم عالمـه آیتاللـه سـیدمنیرالدین
میـدانی مسـائ و چال هـای انقـالب
حسینیالهاشمی حولید شده و همزمان بـا مـدیریت
ِ
اسالمی ،پشتوانهی علمی و آ کادمیک نیز برای آن فراهم آمده است .پـا ایـن اشـکا کـه:
« رهبران انقالب اسالمی نباید قب از حولید فرهنگ متناسـح بـا قیـام رـود ،دسـت بـه قیـام
میزدند» مردود است زیرا عالوه بر آنکه از نظر عینـی ،پایـههای ایـن فرهنـگ همزمـان بـا
حرکت انقالب اسالمی حولید شده ،از لحاظ نظری نیـز در مبنـای مختـار روشـن شـده کـه
ّ
ارتیار و جهتگیری بر علم و آگاهی مقدم است و حولید علم زمانی امکانپذیر میشود کـه
انگیزشی متناسح شک گرفته باشد.
پی از آن ،یک فضای سیاسی و
ِ
 .46طراحی ساختارها برای هدایت مردم در س و مختل

ایمهان و عقالنیهت بهه

سوی شاخصههای زندگی معنوی و اخالقی و آزاد؛ از ال امات تئوری هکردن تقوی

پرس

دوم این است که« :نیازمندی مردم به دستگاههای مادی برای حأمین معاش رـود

که باعث حندادن به قوانین و سارتارهای موجود میشود ،امری طبیعی است اما هنگامی که
مسجد در وضا مطلوب بهمثابه پایگاه حأمین حمامی نیازهای مادی و معنوی مردم قرار گیرد و
ً
همگان ناچار شوند به مسجد مراجعه کنند ،عمال به معنـای اجبـار مـردم در امـور معنـوی
رواهد بود و این در حالی است که امر هدایت باید با ارتیار و می و رغبت واقا شود و نه با
ً
اکراه و اجبار!» در اینباره باید حوجه داشت که اساسا حاکمیت معنایی جـز سارتارسـازی و
قراردادن مردم و ارتیاراا آنان در کانا های طراحی شـده نـدارد و مـردم نیـز هنگـامی کـه
ً
زندگی در یک کشور را میپذیرند ،عمال به حمامی قـوانین و سـارتارهای حـاکم بـر آن حـن
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می دهند .لذا در وضا موجود نیز کسـانی کـه حابعیـت کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران را
پذیرفتهاند ،در چارچوب قوانین کشـور عمـ میکننـد و کسـانی کـه ایـن نحـوه زنـدگی را
نمیپسندند ،با مهاجرا از کشور به ارذ حابعیت از دیگر کشورها اقدام نمودهاند.
در واقا هنگامی که صحبت از حاکمیت دینی و نظام اسالمی میشود ،نباید مجموعهای
از وعظ و رطابه و پند و اندرز و ابالغ آن به عموم مردم به ذهن بیایـد .از ایـنرو بـا حشـکی
حاکمیت دینی حوسط نبیاکرم ،مسجد بهمثابه مکانی بـرای مـدیریت جامعـه اسـالمی قـرار
گرفت و منافقین نیز به این نکته پی بردند که جریان فرمان و صدور امر و نهی به مسلمین از
ً
مسجد سرچشمه میگیرد و لذا سریعا این پایگاه حساس را قبضه کردند و از این مکان برای
إعما سلطهی رود بهره بردند و پا از گذشت سالیان دراز بود که دارالخالفه پدیـد آمـد و
مرکز حکومت از مح مسجد حفکیک شد .بحث فـوق نیـز در راسـتای بازگردانـدن شـبکه
مساجد به جایگاه واقعی رود مطرح شده حا به جای آنکه ارتیاراا مـردم حوسـط احـزاب و
رسانهها و کاررانه ها و سایر نهادهای برآمده از سبک زندگی غربی کانالیزه شـود و از بسـتر
پرورش مادی حأثیر بگیرد ،از نماز امام جماعت و پناه بردن او به ردای متعا و اسـتعانت از
او نورانی شود و «ایاک نعبد و ایاک نستعین» که ائمه جمعه و جماعاا به آن مترنم هستند،
وارد جریان مدیریت کشور گردد.
نکته دیگری که در پاسخ به سوا فوق باید مدنظر قرار گیرد آن است که حمامی مـردم از
نظر سطح و درجهی ایمانی مساوی نیستند و لذا در وضا مطلوب ،از همـه افـراد یـک نـوع
رفتار واحد انتظار نمیرود بلکه بحث بر سر بسترسازی برای ایمان است حا درجاا مختلف
ایمانی در چنین بستری امکان ارحقا پیدا کننـد .در سـبک زنـدگی غربـی نیـز بسـتری بـرای
شهواا طراحی میشود و کسی به سطح راصی از شهواا الـزام نمیشـود یعنـی اینگونـه
نیست که حمامی شهروندان در کشورهای غربی به باندهای مافیایی بپیوندند یـا همگـان بـه
باالحرین سطوح سیاسی برسند بلکه همانگونه که بیان شد ،برری طیفها در جواما مـادی
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هستند که شهوا را حنها بهصورا قاعدهمند و به شک قـانونی میپسـندند و از بیقـانونی و
ّ
ّ
جنایت و حجاوز و حعدی حنفر دارند و لـذا از گـروه اپوزیسـیون یـا سـایر رردهفرهنگهـا بـه
ً
حساب میآیند و بعضا به کشورهای دیگر مهاجرا میکنند و اال بایـد سـارتارهایی را کـه
حوسط حاکمیت ایجاد شده بپذیرند .بنابراین بحث اجبار به هدایت مطـرح نیسـت بلکـه در
حابعیت نظام جمهوری اسالمی را پذیرفته و قبو کرده که ححـت
وضا مطلوب ،شخصی که
ِ
ً
لوای این حاکمیت زندگی کند ،عالقهمند به زندگی ایمانی است و طبیعتـا بـه سـوی ایمـان
ً
گرای پیدا میکند و منمن میشود .همانگونه که در سبک زندگی غربی ،شهروندان قهرا به
رفتارهای نامشروع و حجاوزکارانه مبادرا میکنند یا در وضعیت موجود ،بسیاری از جوانـان
ناچار میشوند با ّ
جو غالح و پسند اجتماعی همراه شوند و برری احکام و ظواهر شرعی را
زیرپا بگذارند .در وضا مطلوب نیز گرچه عدهای از نظر ایمانی دچار ضعف هستند و بـرای
حأمین نیازهای مادی رود به مسجد میآیند ،اما برای حاکمیت اسالمی پذیرش سـطوحی از
نفاق در میان شهروندان بهتر از ابتالء آنان به سبک زندگی کفرآمیز محسوب میشود .عالوه
ً
بر آنکه انگیزههای مادی و هواهای نفسانی ،در جریان رفتوآمد به مسجد حدریجا حضعیف
میگردد و افراد از حالت نفاق رار میشوند و پا از عبور از مرحلهی فسع ،آهستهآهسته
زندگی ایمانی در درجاا پایین آن را حجربه میکنند .در واقا سارتارهای حاکمیتی بایـد بـه
نحوی طراحی شود و مردم را هدایت کند که کفر به نفاق ،نفاق به فسع ،فسـع بـه درجـاا
اولیهی ایمان و سپا به درجاا باالی ایمان حبدی شود .گرچه ممکن است برری افـراد بـه
دلی ظرفیت راص رود ،این مراح را با سرعت باالیی طی کنند.

3

طراحی تئوری تولید ثروت ،اطالع و قدرت برای «دوران انتقال»
براساس تئوریزهکردن مدیریت حضرت امام و مقاممعظمرهبری و
تبیین آکادمیک از سه ناهنجاری «اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی»

 .4توانمندی فلسفه نظام والیت در طراحی سه تئوری تولیهد «قهدرت ،اطهالع،
ثروت الهی» برای تئوری هکردن مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری

در مباحث گذشته روشن شد که ححلی وضا موجود در نظام جمهوری اسالمی ،باید بر
این چارچوب استوار شود که مدیریت حضـرا امـام رمینـی (ره) و مقـام معظـم رهبـری،
موجح اهتزاز پرچم مقاومت برای مقابله با حمـدن مـدرن در سـه عرصـهی «حرـوری حولیـد
قدرا ،حروری حولید اطالع و حروری حولید ثروا» شـده اسـت .پـا از آن بـا حبیـین سـبک
زندگی اسالمی در وضا مطلوب بیان شد که پرست رـدای متعـا در سـطح حاکمیـت و
حمدن ،بر اساس اقامه احکام و از طریع شبکه معنویت ححقع میپذیرد .در نتیجه« ،مساجد
و نمازهای جمعه و دستگاه رهبری» بهمثابه راستگاه اصلی در حرـوری حولیـد قـدرا الهـی
رواهند بود .حروری حولید اطالع الهی نیز برراسته از «بانک اطالعـاا» اسـت کـه حوسـط
حوزه علمیهی مطلـوب و منطـع نـوین آن طراحـی شـده و در همـهی سـطوح (از حمـدن و
حاکمیت و جامعه حا اصناف و اقشار و رانوادهها) هـدایت و مشـاورههای حخصصـی ارائـه
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میدهد و این روند را کنتر میکند و مساجد بهمثابه شـعح ایـن بانـک عمـ میکننـد .در
حروری حولید ثروا الهی نیز با شکستهشدن حمرکز و پیچیـدگی در امـور دنیـوی (حکنولـوژی
موجود) ،روابط اقتصادی ساده شده و حابعی از پیچیدگی و حمرکز در امور معنوی (حکنولوژی
متناسح با عبادا) قرار رواهد گرفت.
این نمایی اجمالی از حمدن آرمانی در وضا مطلوب بود که یک منطع و فلسفهی جدید،
پشتوانهی آن است و میحواند با مدیریت ححقیقاا در حوزه و دانشگاه و حولید پایاننامـههای
ّ
متعدد در حمامی ابعاد اداره جامعه« ،احکام حوسعه ،احکام حعاد و احکام نظم» را اسـتنباط
کند و به سارتارسازی برای آن اقدام نماید .البته دستیابی به این هدف بلند ،به زمانی بی از
یک قرن نیازمند است اما حبیین آن موجح میشود جهت حرکت نظام اسالمی قب از ظهور
حضرا ولیعصر(عج) مشخص شود .بنابراین ملت ایران به رهبری نواب عام امـام زمـان،
گام او را در راستای اهداف آرمانی رود برداشته و «انقالب سیاسی» را به پیروزی رسانده و
از آن محافظت کرده ،اما در گام دوم باید به سوی «انقالب فرهنگی» حرکت کند ـ کـه ایـن
سلسله مباحث ،به همین موضـوع پردارتـه ـ و پـا از آن« ،انقـالب اقتصـادی» را ححقـع
بخشد حا با حولید حکنولوژی جدید و متناسح با نیازهای حاکمیت دینی ،حولید نیـاز و ارضـاء
در درون کشور و بر اساس هویت «حعبد و حقرب» سامان یابد.
قب از ورود به بحث دوران گذار (دورهی انتقا ) باید به این نکته حوجه کرد که در سطح
«جهتگیری» (راهبری قیام و مدیریت نظام حوسـط حضـرا امـام و مقـام معظـم رهبـری)
بزرگترین دستاوردها حاص شده کـه پیـروزی انقـالب اسـالمی و درگیـری آن بـا مـدیریت
جهانی مدرنیته ،از آن جمله است .نتیجـهی ایـن درگیـری ،انسـجام درونـی بـرای شـیعیان
اه بیت و وحدا کلمهی امت اسالمی برای حفظ فرهنگ بعثت و احتجا با کفار بوده و بـا
حغییر در وجدان عمومی بشریت نسبت به دین ،روشن شده که شعار انقالب و مکتـح اسـالم
یک واقعیت جهانی است و دین میحواند در همهی شرون زندگی حضور پیدا کنـد و راه نـوینی
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در برابر فرهنگ مدرنیته پدید آورد .این حقیقت در رفتار نظام اسالمی در سه ساحت سیاسـی،
امنیتی و دفاعی متبلور شده و نظام اسالمی حوانسته در این بخ ها از دکترین متـداو در دنیـا
بینیاز گردد و از لحاظ میدانی در این سه عرصه ،به استقال دست پیدا کند.

1

 .4/4چالشهای نظام جمهوری اسالمی ،علت توجه به مههاجمبهودنِ تمهدن مهدرن در
س و آکادمیک و تخصصی

ً
پا از آنکه نظام اسالمی به مرحلهی ثباا و امنیت رسید ،حدریجا روشن شد که حـداوم
ً
انقالب اسالمی دچار یک رأل حروریک است زیرا مدیریت در دنیای امروز عمال در ارتیـار
ّ
انسانی کاربردی قرار دارد؛ یعنی اداره کشور بهمثابه یک ماشین است که با احکا به علوم
علوم
ِ
آ کادمیک و حخصصی ،قدرا حرکت پیدا کرده و از سنخ مباحـث نظـری و رردهفرهنگهـا
نیست بلکه با حکیه به آمـار و ارقـام و شارصـههای عینـی و مقایسـهی وضـعیت کشـور بـا
استانداردهای ّ
کمیشدهی جهانی ،مسیر حوسعهی پایدار و همهجانبه را ّ
طی میکنـد .امـا در
مباحثی که با موضوع نقد سبک زندگی غربی گذشت ،ذکر شد که این شارصـهها در واقـا
بیانی ّ
کمی برای حوسعهی شهواا است و لذا شعارها و آرمانهای انقـالب را در انـزوا قـرار
میدهد .البته مشاورههای مادی که حوسط متخصصین دار کشـور بـه مـدیران نظـام ارائـه
میگرددّ ،
حعمدی نیست بلکه مقتضای فراگیری علومی کاربردی است کـه در دانشـگاههای
کشور آموزش داده شده است .اما به هر حا این روند ،ضرباا مختلفی را بر پیکرهی نظـام
اسالمی وارد میکند که از ححمی جام زهر به حضرا امام در قبـو قطعنامـه ـــ کـه منشـأ
اصلی آن ،دستگاههای محاسباحی کشور بودند ــ آغاز شد و سپا رـود را در فتنـهی  55و
شکاف سیاسی بزرگی که در نظام پدید آمد ،بیشتر نشان داد .ادامه این وضعیت ،در حشـدید
 .6البته این موفقیت بزرگ هنوز در فضای آ کادمیک و علمی حروریزه نشـده و لـذا در ُبعـد مباحـث نظـری کـه
پیرامون سیاست و امنیت و دفاع مطرح میشود ،همچنـان ابهامهـایی در درون و وابسـتگیهایی بـه بیـرون
وجود دارد .اما به هر حا این حرکت مبارک آثاری در بخ فرهنگ و اقتصاد نیز بر جای گذاشت و باعـث
ّ
کارگیری اسالمی» از آن انجام پذیرد.
شده حا حد امکان ،بهرهگیری از حمدن موجود در چارچوب «ب
ِ
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فشارهای درونی قاب مشاهده است که با حکیه بـه حکامـ مـادی و الزامـاا آن ،گفتگـو بـا
ّ
قدراهای مسلط دنیا را راهح مشکالا میدانـد و بـر همـین اسـاس ،بـه دنبـا ححمیـ
ّ
عملـی
برجامهای متعدد به مقام معظم رهبری است .پا این چال هـا ،الزامـاا عینـی و
ِ
حاص از مسیر حکام مادی به حعریف متداو آن در دنیاست که در ابتـدا ،ناشـی از ّ
حعمـد
برای انحراف انقالب نیست گرچه در صورا حداوم آن ،به زیرپاگذاشتن رطوط قرمـز نظـام
منتهی رواهد شد.
در واقا علیرغم هجمههای بیمحابای حمدن مدرن (کـه در مـدیریت شـهوا و نظـام
ّ
سرمایهداری حجلی یافته است) برای جلوگیری از شک گیری انقـالب اسـالمی و پیـروزی و
حداوم آن ،این حرکت نورانی به موفقیت دست یافته و از پایگاه ایمان ،در مقاب دشـمنیهای
دستگاه کفر مقاومت کرده است .اما اکنون سعی میشود حا اینگونه القـاء گـردد کـه« :ایـن
دشمنیها واقعیت ندارد و امری وهمی است و باید مقام معظـم رهبـری اسـتراحژی نظـام در
درگیری با کفر را به استراحژی سازش با آن حبدی کند!» البته وضعیت حوازن قوا بـین ایمـان و
کفر ،حکم می کند که سازش مقطعی در برری موضوعاا ،یک اضطرار گریزناپـذیر اسـت
ّ
اما حالش برای حبدی استراحژی نظام به سازش با کفر باید بهعنوان بزرگترین رطر حلقی شـود
که اگر شرایط آن از طریع حعمیم سبک زندگی غربی فراهم گردد ،موجـح انحـال انقـالب
اسالمی در هاضمهی نظام جهانی رواهد شد .یعنـی حـالش دشـمن در سـه گـام پیگیـری
ً
َ َ
میشود :اوال جلوگیری از پیروزی مقاومت و ححمی پذیرش حکمیت کفـر کـه در مـاجرای
ً
ً
قطعنامه محقع شد؛ ثانیا ححمی مذاکره و سازش و ثالثا منح کردن نظام اسالمی در حمـدن
مدرنیته .ا لبته حاکنون لطف ردای متعا به رهبری و مردم حداوم یافتـه و پـرچم مقاومـت در
برابر مظالم مدرن همچنان در اهتـزار اسـت و همزمـان بـا آن ،حـالش بـرای حولیـد ادبیـاا
نخبگانی برای رفا رأل حروریک انقالب اسالمی ،از سا  6945با مجاهداا علمی مرحوم
عالمه آیتالله سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی آغاز شده و ادامه دارد و این ادبیاا نخبگـانی
نوین با گذشت نزدیک به پنج دهه از عمر آن ،حوانایی مشاوره در جهت حأسیا سـه قرارگـاه
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سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی برای دفاع قاعدهمند از نظام اسالمی را بـه دسـت آورده اسـت.
لذا این سلسله مباحث با هدف حقدیم همین پیشنهاد به محضر مقام معظم رهبـری و ملـت
انقالبی ایران مطرح شده است.
 .2طراحی سه تئوری تولید «قدرت ،اطالع ،ثروت» برای دوران گذار بر اسها
چالش اقتصادی ،بهدلیل ماهیت اقتصادی تمدن مدرن

باید حوجه داشت که در طراحی دوره انتقا و گذار میحوان کار را از عرصـههای سیاسـی
(مانند حغییر در قـانون اساسـی و نحـوه حوزیـا ارتیـاراا و مقابلـه بـا فرهنـگ ححـزب) یـا
عرصههای فرهنگی (مانند ححو در حوزه و اسالمیشدن دانشگاهها) نیز آغاز کرد اما طـرح
این بحث بر اساس اولویتدادن به عرصهی اقتصاد مناسـححر اسـت .زیـرا حمـدن موجـود
اقتصادمحور است و ریشه در اقتصاد دارد و به همـین دلیـ  ،گرچـه نظریـهها و حروریهـا و
اساسی اقتصاد در کشورهای غربی بهصـورا مـداوم حغییـر یافتـه امـا حغییـر
بالمرل قوانین
ِ

اساسی این کشورها ـ که بیشتر صبغهی سیاسی دارد ـ مالحظه نمیشود و
عمدهای در قانون
ِ
ابزارهای مشارکت عموم بر مبنای رو ّیهی موجـود در دهـههای گذشـته بـه کـار رـود ادامـه
میدهد .پا در صورحی که به ریشههای این حمدن ضربه وارد شود ،مقاومت در برابر آن بـه
شک بهتری صورا رواهد پذیرفت .بنابراین این اولویتبندی بهدلی اعتقاد بـه محوریـت
پو و بودجه برای ح مشکالا فرهنگی و ...نیست بلکه بـدان علـت اسـت کـه هجمـهی
اصلی مدرنیته به فرهنگ مذهح ،با حکیه به حرـوری حولیـد ثـروا و قـدرا پـولی آن انجـام
ً ّ
میشود .عالوه بر این ،نمیحوان صرفا با احکا به مباحث حروریک وارد عرصهی عم شد بلکه
همواره باید اوضاع میدانی جامعه را در نظر گرفت و ظرفیت روحی مردم را رعایت کرد و در
همین راستا به نظر میرسد بزرگترین چالشی که در سیوهفت سـا گذشـته مـردم ایـران را
آزردهراطر کرده ،فقدان امنیت اقتصادی و ناهنجاری در مسائ معیشتی است.
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 .2/4ادبیات «توسعه پایدار و همهجانبه» ،جامعِ سه تئهوری تولیهد «قهدرت ،اطهالع،
ثروت» در سبک زندگی غربی و ضرورت مقابله آکادمیک با آن برای اقامه کلمه حق

پا مشک اصلی و چال ریشهای ،ادبیاا حوسـعهی پایـدار و همهجانبـه و مـد اداره
کشور است که بهمثابه یک ماشین در عینیت ،یک ملت را در طو چنـد سـا بـه مقصـدی
مشخص منتق میکند .در بیاناا مقام معظم رهبری نیز حأکید شده که« :حوسعه دارای یـک
بار ارزشی است» و باید «پیشرفت» ــ یا «حکام الهـی» ــ را جـایگزین آن کـرد .بـه نظـر
میرسد این مهم حنها زمانی ححقع مییابد که از طریع درگیری فقاهت با عقالنیت مدرنیته،
نقشهی دقیقی برای ررو از ادبیاا حوسعهی پایدار و همهجانبـه در همـهی ابعـاد طراحـی
شود .یعنی گرچه با مجاهداهای بینظیر حضرا امام و مقام معظم رهبـری در مبـارزه بـا
دفاعی حمدن مدرن ،پیروزیهای بزرگی نصیح نظام اسـالمی شـده
ابعاد سیاسی و امنیتی و
ِ
اما حداوم این روند و سرایت آن به عرصهی فرهنگی و اقتصـادی ،نیازمنـد حعمیـع مبـارزه در

سطح علمی و حخصصی است حا بتوان کمکی حقیقی به جبهه اقامـهی کلمـه حـع در برابـر
کلمه باط ارائه کرد و فقیه جاماالشرایط و نایح عام حضرا ولیعصر را بهمثابه رهبر ایـن
کارزار مقدس ،در باالحرین سطح یاری نمود.
هنگامی که از نقد و نقض حعریف حوسعه و حغییر آن به پیشرفت و حکام الهی سخن بـه
میان میآید ،این سوا مطرح میشود« :با حوجه به اینکه امروزه سادهحرین نیازهای انسان در
رانه حا پیشرفتهحرین عرصه های علم در دنیا همواره موضوع ححقیقـاا جدیـد قـرار گرفتـه و
ً
سطح حکنولوژی در آن دائما ارحقا پیدا میکند و ححو در حمامی ابعاد حیاا بشـری جریـان
دارد و آثار آن در نمایشگاههای مختلف منعکا میشود ،آیا چشمبستن بـر ححـو و حغییـر
مداوم شیوهی زندگی در دنیا امکانپذیر است؟» روشن اسـت کـه مقصـود مـا نفـی مطلـع
نسبت به ححو مادی و غلطیدن به دام ححجر و جمود و انزوا و طالبانیزم نیست بلکـه آنچـه
نمیحوان پذیرفت ،مبنا قرارگرفتن حکامـ مـادی اسـت کـه موجـح ضـربهروردن اسـتقال
ِ
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور و وابستگی آن به رار در این عرصهها میشود و عـدم
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مقابله علمی با آن ،باعث رواهد شد حا نظام اسالمی برای اداره کشور ناچـار بـه اسـتفاده از
نسخههای ادبیاا حوسعه غربی شود .در واقـا موضـوع اداره کشـور ،از سـنخ «ضـرورا و
امتناع عقلی» نیست بلکه حمدن موجود بـا هماهنـگکردن دویسـت کشـور جهـان حوانسـته
شرایطی پدید آورد که بشـریت نسـبت بـه مقولـه حوسـعهی پایـدار و همهجانبـه ،در حالـت
ضرورا و امتناع عینی قرار بگیرد و با روند متداو زندگی در دنیا همراه شود.
« .2/2دفاع همهجانبه» ،راه برون رفت از چالشهای موجود بر مبنای تحلیل آکادمیک
از سه ناهنجاری «سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی»

در نتیجه ،هجمـهی اقتصـاد سـرمایهداری بـه نظـام اسـالمی ـ کـه مطالبـهی «اقتصـاد
مقاومتی» بر همین اساس معنادار میشود ـ باید به نحو دقیع و عمیقـی شناسـایی شـود حـا
عوارض و مشکالحی که بر اثر جراحیهای غلط اقتصادی حوسط دولتهای مختلف پـا از
انقالب انجام شد ،دوباره رخ ندهد .یعنی از آنجا که جمهوری اسالمی یـک نظـام مردمـی
است ،بی از هر چیز باید هجمه دشمن و آثار آن را در زندگی مردم مالحظه کرد و پـی از
هر کار دیگری ،مردم را از بمباران اقتصادی نجاا داد؛ نه اینکه حنهـا بـه بررسـی آثـار ایـن
جنگی رودی پردارت و ارزیابیها را به آثار ححریم بر حولید ،امـور مـالی
حهاجم در ماشین
ِ
و ...منحصر کرد .لذا ضعفهای درونی باعث شده حـا دشـمن در حهـاجم اقتصـادی رـود
نیازی به لشگرکشی نداشته باشد بلکه این مسأله به یک چال امنیتی حبدی شده و هماننـد
دارلـی مـزدور
ورود دشمن به دار کشور و بمحگذاری در اماکن عمومی حوسط عناصـر
ِ

است که حنظیر این مثا در عرصهی اقتصاد ،به معنـای فقـدان امنیـت اقتصـادی در دارـ

کشور است .به عبارا دیگر وضعیت اقتصادی کنونی در کشور مانند وضعیت سیاسی ایران
در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی است که در ّ
طی آن ،عناصری از قبی بنیصدر و بازرگان
و جریانهایی مث سازمان مجاهدین رلع و نهضت آزادی در دار کشور وجود داشتند که
ً
به حکام مادی معتقد بودند و عمال بر مسیر «یا شرقی؛ یا غربی» پای میفشـردند و راهبـرد
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حضرا امام مبتنی بر «نه شرقی؛ نه غربی» را غلط میپنداشتند و با حمـام وجـود احسـاس
میکردند که با احخاذ چنین سیاست ،کشور در حا پردارت رساراهای سنگین است و به
همین دلی دست به معارضه و قیام بر ضد نظـام اسـالمی زدنـد .در عرصـهی اقتصـاد نیـز
ً
عدهای حولید ثروا به سبک غربی را مبنای حرکت کشور میدانند و به مکانیزم بـازار عمیقـا
محاسباحی متداو در دنیا برای مـدیریت حولیـد و حوزیـا و مصـرف و
اعتقاد دارند و دستگاه
ِ
ارزش افزوده و مالیاا و ...را پذیرفتهاند و در برابر رویکرد رهبری قرار گرفتهانـد کـه مبنـای
حرکت کشور را عدالت معرفی میکند 1.در واقا یک درگیری ایدئولوژیک در بخ اقتصاد
کشور جریان دارد و به همین دلیـ اسـت کـه مباحـث آ کادمیـک مرحـوم عالمـه آیتاللـه
سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی میحواند به انقالبیون کمک کند و رأل حروریک آنان را در این
درگیری برطرف نماید و اال فقدان عمع حخصصی باعث میشود نیروهای انقالبـی در امـور
علمی و پیچیده مجبور به سکوا شوند و فرصتهای مهمی از دست برود.

 .6مقام معظم رهبری« :در مورد اقتصاد ،اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور ،باید همراه با عدالت
باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبو نداریم؛ یعنی انقالب قبو ندارد؛ نظام جمهوری اسـالمی قبـو
ندارد .باید مراقبت بکنید که فاصله ی طبقاحی پی نیاید؛ فقرا پاما نشوند؛ اینها جزو مسائ اساسـی در
برنامهریزیهای کالن اقتصادی ما است ».دیدار با اعضای هیرت دولت.34/1/4 ،
«پیشرفت در همهی این زمینهها الزم است؛ اما همه این پیشرفتها بایـد در سـایهی عـدالت و در کنـار
حأمین عدالت باشد .ممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطالح حروریسینهای اقتصـادی بگوینـد:
آقا نمیشود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید ،ناچار باید فاصلهی طبقاحی را قبو کنید
و بپذیرید! اینجاست که ما عرض میکنیم «نوآوری» .نباید ریا کنیم که نسـخههای اقتصـادی غـرب،
آررین حد دستاورد بشری است؛ نه ،این هم یک نسخهای است ،دورهای دارد؛ آن دوره طـی میشـود و
فکر حازه و فکر نویی به میدان وارد میشود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شارص باید این باشد ».حرم
مطهر رضوی.6957/6/6 ،
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 .7قبض و بسط بین «شعار عدالت مکتبی» با «الگوی رفاه برخاسهته از سهبک
زندگی غربی» ،علت فقدان امنیت در بخش اقتصادی کشور

بنابراین باید دانست که در جنگ اقتصادی ،مردم و قدرا ررید عموم و ارزش اموا آنها
مورد هجمه قرار گرفتهاست و اولویت اساسی کشور ،یک مشک مالی و ارزی اسـت .ایـن
چال در کتاب گفتمان انقـالب اسـالمی و در ضـمن بحـث از ناهنجاریهـای اقتصـادی
ً
اجماال ححلی شد و روشن گردید که این ناهنجاری ناشی از قبض و بسط بین «الگوی رفـاه
غربی» و «شعار عدالت انقالبی و مکتبی» است که باعث هر و مر در الگـوی درآمـد و
الگوی مصرف میشود و کنتر حوزیا و مصرف در سطح کـالن را نـاممکن میسـازد 1.بـه
عبارا دیگر «حکام مادی» که «رفاه دائمالتزاید» را هدف رود قرار داده ،شعار عدالت را ـ
که حوسط انقالب اسالمی و رهبران آن مطرح شده ـ به چال کشـیده و حمـامی حوصـیههای
کارشناسی بر ضرورا دستبرداشتن از شعار عدالت حأکید میکنند؛ همانگونه که حمـامی
قائلین به حکام مادی در ابتدای پیروزی انقالب ،از حضرا امام میرواستند حا شعار «نـه
شرقی ،نه غربی» را کنار بگذارد .این در حالی است که شعار عـدالت برراسـته از فرهنـگ
انبیا و ارزشهای دینی و نظام مردمی است و نمیحوان از آن دست کشید .پا باید این شعار
ّ
مقدس را ـ که به حکم عقالنیت دینمحور یک امر ضروری است ـ حفظ کرد و بـر اسـاس
آن ،رفاه دائمالتزاید را ّ
مقید نمود و از آنجا که نفی مطلع حکام مادی ممکن نیست ،آن را به
حعریف مختار از رفاه قید زد؛ همانگونه که الگوی مصرف در دورهی دفاع مقـدس ،حفـاوا
فراوانی با استانداردهای جهانی داشت و قاطبهی مردم نیـز از ایـن وضـا ناراضـی نبودنـد و
حا محرومیت و فقر نداشتند زیرا معتقـد بودنـد کـه در حـا دفـاع از اسـالم و اسـتقال
سیاسی کشور هستند و در این راه ،به پیروزیهای بزرگـی دسـت یافتهانـد .لـذا هزینـههای
استقال فرهنگی و استقال اقتصادی را نیز بایـد پـذیرفت و نمیحـوان در ایـن عرصـهها بـه
 .1رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی؛ فص دوم ،گفتار دوم ،مبحث نخست.
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زندگی متداو در دنیا وابسته شد زیرا در مباحث قبلی گذشت که سبک موجود برای زندگی
اجتماعی ،مبتنی بر کفر و ارالق رذیله است.
پا برای طراحی دوران گذار و مرحله انتقا باید قب از هر چیز ،مرزهـای اقتصـادی را
که مورد هجمه دشمن قرار گرفتهاند به درستی شناسایی کرد که به نظر میرسد در ایـن سـه
وارداا ثـروا» و
وارداا کـاال»« ،صـادراا و
محور قاب جمابندی است« :صـادراا و
ِ
ِ
ً
وارداا لــذا دائمالتزایــد (رفــاه)» .اساســا اقتصــاد عرصــهی مــدیریت ایــن
«صــادراا و
ِ
محورهاست و دشمن از پایگاه «الگوی حولید کـاال ،الگـوی حولیـد ثـروا و الگـوی حولیـد

لذا» به اقتصاد جمهوری اسالمی حملهور شده است .لـذا بـررالف بررـی نگرانیهـای
موجود از قطا ارحباط بانکهای بزرگ با اقتصاد کشور ،این احفاق یک امر مبارک اسـت زیـرا
مـالی نظـام جمهـوری اسـالمی
نهادهای مالی و ارزی در جهان مراکزی مهاجم بـه شـبکه
ِ

هستند؛ همانگونه که با پیروزی انقالب اسالمی و بـررالف دکترینهـای متـداو  ،ارحبـاط
نظامی کشور با سازمانهایی ماننـد نـاحو و روابـط امنیتـی ایـران بـا سـرویاهای امنیتـی و
اطالعاحی امریکا و انگلیا و اسرائی و منطقه قطا شد و زمینه برای دفاع از کشور در برابـر
حوطرههای نظامی و امنیتی دشمن و استقال در ایـن عرصـه فـراهم شـد .پـا در عرصـهی
وارداا کاال،
اقتصادی نیز باید آرای جنگی را مد نظر قرار داد و در سه جبههی «صادراا و
ِ

بافـت صـادراا و
صادراا و
وارداا ارز و صادراا و وار ِ
ِ
داا لذا و رفـاه» فعـا شـد و « ِ

وارداا» در این سه محور را بر اساس شعار عدالت حغییر داد .به عبارا دیگر در ابتدای کار
نمیحوان به ساماندهی الگوی حولید (که متناظر با حعیـین شـیوهی جنـگ رزمنـدگان رـودی
است) پردارت زیرا حعیین شیوهی جنگ و طراحی عملیاا ،متوقـف بـر کسـح اطالعـاا
میدانی از وضعیت جبهه و حشخیص نقشهی دشمن برای حمله است .از اینرو بایـد معلـوم
شود که حهدید دشمن بر چه نقاطی متمرکز است حا بر این اساس معین گردد که چگونه و بـا

چه نقشه عملیاحی میحوان با آن مقابله کرد.
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 .7/4ضرورت طراحی دو نقشه جنگی برای عرصه «فرهنگی» و «اقتصادی» در تناسب
با عرصه «سیاسی» و تشکیل سه قرارگاه در این سه عرصه

غفلت از این مسأله اساسی است که باعث شده فعالیتهای موجود در عرصهی اقتصاد
مقاومتی در چارچوب یک نقشه جنگی قرار نگیرد و اثری از دفاع اقتصـادی در آن مشـاهده
نشود .در واقا حالشهای فعلی در این زمینه ،با پذیرش روش متداو برای حولیـد و حوزیـا و
مصرف کاال و ثروا آغاز شده و حنها این قید مدنظر قرار گرفته که حصمیمگیری پیرامون ایـن
ِ

موضوعاا در دار انجام شود؛ یعنی بدون حوجه به نقشهی کالن دشـمن کـه جایگـاه هـر
متغیر اقتصادی را بر اساس هدف رود حعیین میکندّ ،
متغیرهای اقتصادی بهصورا ُبریده و
ّ
منفک از یکدیگر مالحظه شـده و فعالیتهـایی جداگانـهای بـرای اسـتقال در هـر ّ
متغیـر
اقتصـاد
صورا میپذیرد .در نتیجه ،نه حنها هی امکانی برای درک علمی از آرایـ جنگـی
ِ
دشمن پدید نمیآید و هجمه دشمن به عرصه سیاسی منحصر انگاشته میشود بلکه «جنگ
ً
اقتصادی» و دفاع مقدس از اقتصاد کشور موضوعا در عرصه میدانی منتفی شـده و «ارحبـاط
اقتصادی» با دشمن در امر کاال و ارز و لـذا و رفـاه بـرای برطرفکـردن نیازهـای کشـور،
جایگزین آن میگردد! همین چال در بخ فرهنگی نیـز وجـود دارد و علـیرغم گذشـت
سالها از حأکید رهبری بر حهاجم فرهنگـی و نـاحوی فرهنگـی ،فعالیـت مـورد انتظـار ایشـان
مشاهده نمی شود زیرا مراکز علمی کشور و ستاد انقالب فرهنگی در موضـوع حولیـد علـم و
هدایت افکار عمومی در رسانهها و سایر امور فرهنگی ،وضعیت موجود را یک وضعی جنگـی
ارزیابی نمیکنند بلکه قائ به ارحبـاط و حعامـ فرهنگـی و علمـی و هنـری و ربـری بـا همـه
کشورها هستند .این در حالی است که در مباحث گذشته روشن شد که حرـوری حولیـد اطـالع
ً
(فرهنگ) و حروری حولید ثروا (اقتصاد) در سبک زندگی غربی ذاحا هجمـهور بـر ارزشهـای
الهی و مکتبی است؛ همانگونه که انقالب اسالمی ،این حقیقـت را در حرـوری حولیـد قـدرا
غربی (سیاست) به عرصه کارزار آورده است .و اال بر اسـاس مباحـث علمـی و نخبگـانی در
عرصه سیاست نیز ،درگیری و حخاصم بـا ابرقـدراها بیمعنـا و غیرعقالیـی اسـت و بایـد بـا
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حن زدایی و ارحباط و مذاکره و گفتگو ،مسائ فیمابین را مرحفا کرد.
 .7/2قبض و بسط بین «متغیر کار» و «متغیر سرمایه» در اقتصهاد کهالن (چهاربهازار)،
علت اصلی جهش قیمتها در ایران (تورم ،گرانی و)...

بنابر آنچه گذشت ،به نظر میرسد نقطهای که در جنگ اقتصادی مـورد هجمـه دشـمن
قرار گرفته ،قدرا ررید مردم ایران است؛ یعنی بهدلی چال بین متغیر کار و متغیر سرمایه
در اقتصاد ایران ،قیمت کاال در دار کشور همواره افـزای مییابـد .زیـرا بـا طـرح شـعار
مصرف مبتنی بر نظـام سـرمایهداری شکسـته شـده و
عدالت حوسط رهبران انقالب ،الگوی
ِ

اقتصادی موجـود
اقتصادی راصی در ایران شک گرفته که جهتگیری آن با ارالق
ارالق
ِ
ِ

در رار از کشور متفاوا و متضـاد اسـت .بـهعنوان نمونـه ،هنگـامی کـه قیمـت یکـی از
ً
کاالهای مورد نیاز مردم به هر دلیلی افزای مییابد ،سریعا به حنظیم بازار از طریـع وارداا

آن کاال اقدام می شود و این در حالی است که حولید کاال در رار از مرزها بر اساس ارالق
اقتصادی سبک زندگی غربی شک میگیرد و فاصلهی طبقاحی بسـیار زیـاد بـین کـارگران و
ِ
ً
مدیران باعث میشود حا کاال با قیمت نسبتا پایینی حولید شود .در نتیجـه ،همـواره کاالهـای
رارجی نسبت به کاالهـای دارلـی ارزانحـر اسـت و حولیـد ملـی بـهدلی بـاالبودن قیمـت
حمامشدهی آن نسبت به بازارهای جهانی ،گـران محسـوب شـده و مقـرون بـه صـرفه حلقـی
نمیشود .لذا بافت صادراا و وارداا کاال زمینهای را فراهم میکند حا ارالق مـادی ناشـی
از سبک زندگی غربی بر مردم و مسنوالن ایران ححمیـ شـود و نظـام از ارـالق انقالبـی و
کرامت انسانی و گرای به عدالت ـ که در نمونـههایی از قبیـ افـزای سـاالنهی دسـتمزد
کارگران متناسح با نرخ حورم و ...ظهور و بروز مییابد ـ دست بردارد .البته این روند محدود
به کاال نیست و رار از مرزها عالوه بر کاالی ارزانحر ،نیروی کار ارزانحر نیـز وجـود دارد.
لذا حوصیه میشود حا در مقابله با انتظاراا باالی کارگر ایرانی ،کارگران رارجی که با دستمزد
کمتر و انتظاراا پایینحر کار بهتری را ححوی میدهند ،وارد کشور شوند.
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 .1توق

تکنولوژی برتر در «الگوی مصرف عمومی» ،راه برونرفهت از تحمیهل

الگوی صادراتِ «کاال ،ثروت و رفاه» به سبک زندگی غربی

برای ررو از این معادالا اقتصادی ،باید به این مهم حوجه کرد که سه سطح از الگوی
مصرف وجود دارد :الگوی مصرف دولتی ،الگوی مصرف صنفی و الگوی مصرف عمومی.
بهعنوان مثا  ،دستگاههای پیچیده برای پخ برنامههای صدا و سیما در سراسـر کشـور یـا
آزمایشگاههای ویژه در دانشگاهها مورد استفاده عموم و اصناف قرار نمیگیرد بلکـه نظـام از
آن بهرهبرداری میکند و لذا از کاالهایی است که در «الگوی مصرف دولتی» جای میگیرد.
همانگونه که صندلی دندانپزشکی و ابزار الزم برای جراحی دندان حنها حوسط دندانپزشـکان
رریداری میشود و عموم مردم به ررید و فروش آن مبادرا نمیکنند و به همـین دلیـ  ،از
کاالهایی محسوب میشود که در دستهی «الگوی مصرف صنفی» قرار دارد .اما کاالهـایی
که حوسط عموم مردم (مانند نان ،روغن ،بـرنج و )...مصـرف میشـود ،جزئـی از «الگـوی
مصرف عمومی» به حساب میآیند .بر این اساس ،هر سطحی از حکنیک در سـبک زنـدگی
غربی و رفاه دائمالتزاید که وارد الگوی مصرف عمومی شده ،حفظ میشود اما ارحقای آن بـه
سطح باالحر متوقف میگردد .یعنی اگر ححقیقاا جدید و حکنولوژی نوین ،نس جدیـدی از
گوشی همراه ،لوازم رانگی ،شیرآالا ،مبلمان ،کف  ،کیف ،لباس و ...را بـه بـازار جهـان
ارائه کرد ،چنین محصوالحی وارد کشور نخواهد شد و از حبلیغاا و برگـزاری نمایشـگاههای
مربوط به آنها ممانعت به عم رواهد آمد حا جریان حکام مادی در زندگی مـردم و الگـوی
مصرف آنان متوقف شود .این یک واکن حتمی و ضروری برای کشوری اسـت کـه دچـار
جنگ اقتصادی شده و یارانههای سنگینی را به کاالهای اساسی و ارائهی ردماا دولتی بـه
مردم ارتصاص داده است.
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 .1/4جریان تکنولوژی برتر در «الگوی مصرف دولتهی» و بهینهه تکنیهک در «الگهوی
مصرف صنفی» و تغییر سیاست ها در تمامی عناوین اقتصادی متناسب با مقید کهردن
الگوی رفاه

امـا در «الگــوی مصــرف دولتــی» ایــن محــدودیتها اعمــا نمیشــود زیـرا کاالهــا و
حکنولوژی های مورد نیاز نظام ،ابزار مدیریت کشور است و در دوران گذار باید اقتدار نظام را
با دستیابی به آررین کاالها و حکنولوژیهای مربوطه (همانند حوان موشکی ،هوافضا ،رسانه
و )...حفظ کرد .در «الگوی مصرف صنفی» نیز به مطالعاا دقیقی نیاز است حـا مشـخص
شود که در کدام یک از نیازهای اصناف باید متناسح با حوقـف در الگـوی مصـرف عمـومی
حرکت کرد و در کدامیک از آنها باید متناسح با حوسعه در الگوی مصرف دولتی اقدام نمود.
احخاذ این سیاست ،گام او برای ررو از وضا موجود و نجـاا کشـور از سـلطه ادبیـاا
حوسعهی پایدار و همهجانبه است .در گام دوم باید حوقف در حکام مادی به حعریف غربی آن
را باید عمع بخشید و به الزاماا آن در سایر بخ ها از قبی استراحژی حولید علم ،استراحژی
سازی سـطح فعلـی از کاالهـا و حکنولوژیهـای
صنعت و ...عم نمود؛ یعنی باید به بومی ِ

موجود در کشور مبادرا کرد و با حسلط علمی بر آن ،به استقال در این عرصهها نائـ شـد
ً
ً
حا حکنولوژی برحر کامال از زندگی عمومی رار شود و احساس نیاز بـه آن حـدریجا کـاه
پیدا کند .لذا در ادامه بحث به بیان الزاماا این راهبرد در سایر ابعاد اقتصاد (الگوی حولیـد،
امور مالی ،سرمایهگذاری ،مالیاا ،انرژی و )...و دیگر عرصههای اداره کشـور (سیاسـی و
فرهنگی) پردارته رواهد شد حا چشماندازهای بیستسالهی جدیدی برای انقالب اسـالمی
پدید بیاید.
 .5عمق باور رهبری و ملت ایران نسبت به زندگی الهی و آرمان ههای مکتبهی،
علت پیروزی و الگوشدن سبک زندگی اسالمی در دوران گذار

ممکن است این پرس مطرح شود که «حتی در صـورا منـا حبلیغـاا در رسـانههای
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عمومی ،کاالهای جدید از طریع فضـای مجـازی و ...در مقابـ چشـم عمـوم مـردم قـرار
رواهد گرفت و انتظاراا عمومی برای دستیابی به آنها ادامه رواهد یافـت» امـا بایـد حوجـه
اصـلی از بینرفـتن
داشت که اگر حداوم رفاه غربی در الگوی مصرف عمومی بهعنوان عامـ
ِ

امنیت اقتصادی و ادامه گرانی و حورم حوسط مردم و مسنولین حلقی گردد و این چال بهمثابه

یک رطر بزرگ برای کشور و نقطه اصلی حهاجم اقتصادی دشمن شنارته شـود و بـه جـای
ً
هدایت افکار عمومی بر مبنای رفاه و الزاماا آن ،مرحبا اربار جنگ اقتصادی و بمبارانشدن
عرصه های اقتصاد دارلی به جامعه منتق گردد ،آنگاه چنان فضاهایی که در سـوا بـه آنهـا
اشاره شد مورد حوجه عموم قرار نخواهد گرفت بلکه آژیر جنگی و اعـالم وضـعیت قرمـز در
عرصهی دفاع مقد س اقتصادی است که افکار عمومی را جهت رواهـد داد .در واقـا مقـام
معظم رهبری از سا  6953مسألهی اقتصاد مقاومتی و حمرکز دشمن بر موضـوع اقتصـاد را
مطرح کردهاند و اگر این حقیقت و الزاماا آن با مـردم در میـان گذاشـته نشـود ،بـهمعنـای
منحرفکردن جامعه بهسمت فضاهای وهمی و غیرواقعی و دروغگفـتن بـه افکـار عمـومی
است.
بررالف این واقعیت ،بخ مهمی از جامعه نخبگانی هستند که رهبری را به عدم حوجه
ّ
به واقعیاا متهم میکنند و البته این احهام بر مبنای سبک زندگی غربی وارد است زیـرا مقـام
معظم رهبری ،شهوا و هویپرستی را مبنای مدیریت رـود قـرار ندادهانـد و طبـع فرهنـگ
مذهح به این گزاره ی نورانی اعتقاد دارند که حالت منمن نسبت به این دنیا و زنـدگی در آن
باید حالت «حجافی» 1و آمادگی مداوم برای برراستن و جدا شدن از حیاا دنیـوی باشـد و
همواره به عبور سالمت از این عقبه و رسیدن به حیاا حقیقی فکـر کنـد و در همـین راسـتا
عم نماید .اما کفار و دنیاپرستان علیرغم آگاهی از کوحاهی دوران زندگی به دنبا حجاوز و
َّ
َ َََ َ
َ ِّ َ َ َ َّ ُّ َ َ َ
َ َ ُ
َ َّ
ـور ِإذا َوق َـا ِفـي
الم ف ُه َو علی نور ِمن رب ِه فقا ِإن الن
ُ « .6ر ِو َي آن َّالن ِب َّي (ص) ق َرآ آ ف َمن ش َر َح الل ُه َصد َرُه ِل ِْلس
ِ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ َ ُ ُ
ور َو
القل ِح َانفسح له و ُ انشرح قالوا یا رسو الل ِه فه ِلذ ِلك عالمة یعرف ِبها قا التج ِ
ـافي عـن د ِار الغـر ِ
َ ُ
ََُ
َ
َ َ ُ
ود َو ِاالس ِتعد ُاد ِلل َمو ِا قب ن ُزو ِ ال َموا» روضة الواعظین ،جلد ،9صفحه .445
ِاْلنابة ِإلی د ِار الخل ِ
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حعدی و چپاو و دستدرازی به ارتیاراا و اموا و نوامیا دیگران برای لذا مادی است.
پا بزرگترین واقعیت موجـود در کشـور آن اسـت کـه بـا حشـکی نظـام مبـارک جمهـوری
اسالمی ،حقوی و رداحرسـی و حـعطلبی در عرصـهی سیاسـت جـاری شـده و حـا بایـد
چگونگی جریان آن را در فرهنگ و اقتصاد دریافت .اما عدهای از نخبگان بر مبنای دانـ و
حخصص رود ،در برابر این ضرورا اساسی ایسـتادهاند :عـدهای در حـوزه ،اداره کشـور را
امری عقالیی و رار از رطاباا شارع میدانند و نسبت بـه مـدیریت آن احسـاس وظیفـه
نمیکنند و عدهای در دانشگاه ،حنها راه و روش برای پیشرفت کشور را در نسـخههای مـادی
انسانی کاربردی مطـرح شـده اسـت .لـذا حنهـا
منحصر میدانند که در غرب و حوسط علوم
ِ
مبحثی که از موضا فرهنگ آ کادمیک و حخصصی میحواند از ادبیـاا انقـالب دفـاع کنـد،

ححلی مرحوم عالمه آیتالله سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی پیرامون سه چـال

سیاسـی و

فرهنگی و اقتصادی است که اکنون در برابر نظام اسالمی قرار گرفته اسـت .ایـن چـال در
بخ اقتصادی ،چال

بین متغیر کار و متغیر سرمایه در اقتصـاد ایـران اسـت کـه بـهعنوان

عام اصلی کاه مداوم ارزش پو ملی و علت افزای دائمی قیمتهـا پـا از انقـالب،
موجح ارتال در امنیت اقتصادی مردم شده است؛ بررالف ححلی های موجود کـه علـت
ّ
حورم در ایران را مشابه با علت حورم در دیگر کشورها حلقی میکنند و لذا نقدینگی را بهعنوان
عام جه قیمتها معرفی مینمایند.

4

توقف تکامل مادی در الگوی مصرف و الزامات آن در بخشهای
سختافزاری و نرمافزاری اقتصاد و آثار آن در تئوری تولید
اطالع و تئوری تولید قدرت برای «دوران گذار»

 .4توق

تکامل مادی در «الگوی مصهرف عمهومی» ،جریهان توسهعه مهادی در

«الگوی تصرف دولتی» و بهینه توسعه مادی در «الگوی مصرف صنفی» ،بهمثابه
آغاز تغییر جهت در ساختارهای اقتصاد غربی

بیان شد که برای ررو از وضا موجود و حرکت به سمت سبک زندگی اسالمی و حمدن
آرمانی ،باید چالشی که حوسط حکام مادی و ادبیاا حوسـعه غربـی بـرای نظـام جمهـوری
اسالمی پدید آمده ،مرحفا کرد .البته نمیحوان اص ححـو و حکامـ مـادی و حضـور آن در
زندگی اجتماعی را نفی کرد بلکه باید آن را در جهت مطلـوب مـدیریت نمـود و نـه حنهـا از
قرارگرفتن حکام مادی بهعنوان هدف جامعه ممانعت به عم آورد بلکـه آن را بـه حبعیـت از
حکام معنوی و در ردمت اهداف دینی حعریف کرد .در همین راستا به این نکته مهم اشـاره
شد که حولید نیاز و ارضاء آن ،از رار کشور و حوسط سبک زندگی غربی به دارـ ححمیـ
وارداا لذا و رفاه ،ثروا ،کاال» ،جریان نیاز و ارضاء
میشود؛ یعنی از طریع «صادراا و
ِ

مادی بهصورا مداوم حشدید میگردد .اما برای برونرفت از چال هـای پـی روی جامعـه
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دینی و نظام اسالمی نباید حشدید نیـاز و ارضـاء مـادی را پـذیرفت بلکـه بایـد بـه مـدیریت
صادراا و وارداا مبادرا کرد :در «الگوی مصرف عمومی» باید در سطح فعلی از نیـاز و
ارضاء مادی که وارد جامعهی ایران شده ،متوقف شد و از حداوم و حشدید این رونـد اجتنـاب
کرد و روند رفاه دائمالتزاید را ـ که حمدن مدرن آن را به حمامی جهان صادر میکند ـ به شعار
عدالت ّ
مقید نمود .از سوی دیگر و از آنجا که حمدن موجود در همهی ابعاد بر نظام اسالمی
مهاجم است ،در «الگوی مصرف دولتی» و مصـارف نظـام بایـد بـه آرـرین دسـتاوردهای
ّ
حکام مادی مسلح شد حا بتوان در مقاب این هجمهی مدرن مقابله کرد .در «الگوی مصرف
صنفی» نیز به مطالعاا دقیقی نیاز است حا متناسح با پشتیبانی اصناف از مصرف عمومی یا
مصرف دولتی ،حقیید یا حوسعه در الگوی مصرف آنان را مشخص نمود.
 .4/4مقاومت در مقابل جریان نیاز و ارضاء تحمیلشده از سوی سهبک زنهدگی غربهی،
علت کاهش انتظارات و تورم انتظاراتی

بر این اساس ،باید به حبیین الزاماا این راهبرد کالن در عرصههای مختلف اداره کشـور
پردارت .در همین راستا باید حوجه داشت که حقیید الگوی مصرف عمومی ،به معنای حمرکز
بر گمرکاا یا بررسی لیست کاالهای وارداحی و حذف برری از آنها نیسـت بلکـه آنچـه در
طراحی الگوی انتقا دنبـا میشـود ،حوقـف رونـد حوسـعه غربـی بـهعنوان یـک برنامـهی
همهجانبه است به نحوی که «حغییر در بافت صادراا و وارداا» را بـه دنبـا بیـاورد .زیـرا
حرکیح «شعار عدالت» با «حعمیم رفاه در میان عموم» باعث شده حا مصرف طبقاحی بهعنوان
راصیت ذاحی نظام سرمایهداری ،در جامعه ایران شکسته شود و زمینه برای کنتر قیمتهـا
در مکانیزم عرضه و حقاضا از بین برود .یعنی در ایران ،به هر میزانی که کاال حولید شده و وارد
بازار شود ،رریداری میشود و بر اسـاس شـعارهای عدالترواهانـهی انقـالب اسـالمی،
افزای مداوم انتظاراا مردم بهمثابه یک حع برای عموم به رسمیت شنارته شده و حاکمیت
رود را موظف به برآوردهکردن آنهـا می دانـد و در ایـن جهـت اقـداماا مختلفـی را انجـام
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میدهد .این چرره ،موجح حورم دائمی و کاه قدرا ررید مردم شده است و لذا سـبک
محور آن ،عام هجمه به اقتصاد ملـی اسـت .از ایـنرو
زندگی غربی و الگوی مصرف رفاه ِ

روند رو به حزاید رفاه در جامعـهی
جریان نیاز و ارضاء مادی در کشور باید رابطهی رود را با ِ

جهانی قطا کند.

 .4/2تغییر جهت حاکم بر اقتصاد غربی در نگاه به ق بهای توسعه جههان و اتکها بهه
درون از طریق واگذاری اختیارات و منابع به استانها برای خودکفایی

در وضا موجود ،نیازهای مادی در روسـتاها بـه شـهر و در شـهرها بـه کالنشـهر و در
کالنشهرها به پایتخت و در پایتختها به مراکز اقتصاد جهـانی و پایتختهـای کشـورهای
حوسعهیافته مانند نیویورک و لندن و حوکیـو و ...وابسـته اسـت .یعنـی رونـد گـردش سـرمایه
ّ
بهصورا پلکانی و طبقاحی در پایتخت متمرکز شده و از پایتخت به رـار از مرزهـا متقـوم
پولی ملتها بر محور دالر بهمثابه ارز مرجـا جهـانی
میشود و از این طریع ،قدرا پایهی ِ
میچررد و بهعنوان متغیر اصلی در اقتصاد جهانی عم میکند .بـرای قطـا ایـن ارحبـاط و
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن ،باید پو و سرمایه و گـردش مـالی در کشـور را بهصـورا
معکوس هدایت کرد و آن از از پایتخت به کالنشهر و از کالنشهرها به شهر و از شهرها بـه
روستا منتق نمود؛ همانند کشوری که دچار جنگ نظـامی شـده و مرزهـای جغرافیـایی آن
بسته است .البته حوزیا ارتیاراا نیز باید متناسح با رویکرد جدید در گـردش مـالی ،حغییـر
کند و از حالت متمرکز رار شود و هماهنگ با روند بازگشت سرمایهی کشـور بـه مـردم،
ارتیاراا الزم نیز به آنان حفویض گردد.
در این صورا ،شهرستانها ناچار نخواهند بـود حـا بـرای راهانـدازی پروژههـای بـزرگ،
مجوزهای الزم را از پایتخت ارذ کنند بلکه روسـتاها و شـهرها بایـد دارای ارتیـاراا الزم
باشند حا از وابستگی به کالنشهرها و پایتخت رار شوند و اقتصاد درونگـرا ححقـع یابـد.
همچنین منابا طبیعی در هر استان باید در ارتیار همان استان قـرار بگیـرد حـا زمینـهی الزم
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برای رودکفایی هر منطقه فراهم شود .در نتیجه ،وضا موجود که در آن ،استانها در مسابقه
برای دستیابی بیشتر به امکاناا و رفاهیاا مـدرن بـه مرکـز فشـار میآورنـد و حاکمیـت را
ناگزیر میکنند حا برای حأمین زیرسارتهای الزم بـه سـرمایه و علـم و حکنولـوژی رـارجی
وابسته شود ،دگرگون رواهد شد و رقابت بین استانها بر محـور اسـتقال آن منطقـه شـک
میگیرد و کارآمدی استانداران با این معیار سنجیده میشود که ادارهی اسـتان بـا چـه میـزان
رودکفــایی در ســرمایه و حکنولــوژی و ...از مرکــز انجــام شــده و اســتفاده از ظرفیتهــا و
بضاعتهای درونی منطقه چه نصابی داشته است.
البته روشن است که استانهای صنعتی مانند اصفهان و اراک از سـایر اسـتانها در ایـن
عرصه جلوحر هستند و برری استانها در سطوح پایینحری قرار دارنـد و لـذا بایـد بـا حعیـین
استانهای ُمعین ،فضا را برای ایثار و حعاون بین استانهای مختلف از طریع انتقا سرمایه و
علم و حکنولوژی و ...فراهم کرد؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس یا سایر وضـعیتهای
بحرانی از قبی سی و زلزله و ،...چنین سیاسـتی احخـاذ شـد .پـا محورهـای فوقالـذکر،
وضعیت مدیریتی کشور در دوران انتقا و چگونگی حناسح آن با راهبرد حوقف حوسعه غربی
و حکام مادی را حرسیم میکند.
 .4/7تغییر جهت طهر ههای عمرانهی از پایتخهت بهه شههرها و روسهتاها و کنتهرل
مهاجرتها به سمت پایتخت و کالنشهرها

در مقولهی طرحهای عمرانی الزم است این طرحها در پایتخت و کالنشهرها ـ هماننـد
شبکهی آب و فاضالب ،مترو و ...که بخ زیادی از امکاناا کشور در برنامههای ساالنه و
پنجساله را به رود ارتصـاص میدهـد ـ متوقـف شـود حـا جاذبـهی رفـاهی و رـدماحی در
شهرهای بزرگ که موجح مهاجرا جمعیت میشود و جال و جما مـادی در پایتختهـا
که جذب سرمایه ی رارجی برای کشور را به دنبا دارد ،کاه پیدا کند و سـقف جمعیـت
شهری به زیر یک میلیون نفر حغییر یابد و در مقاب  ،بـا اولویـتدادن بـه روسـتاها و سـپا
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شهرهای کوچک در طرحهای عمرانی و ردماحی ،روند مهـاجرا بـه سـمت آنهـا هـدایت
ً
شود .هنگامی که حوسعهیافتگی در شهرهای بزرگ متوقف شد ،گردش مالی که قبال در آنهـا
جریان داشت ،به سوی سایر نقاط کشور باز رواهد گشت .در واقا نمیحوان بـا طرحهـایی
مانند دورکاری یا وعدهی ارائه امکاناا رفاهی در شهرستانها (حطمیا مـادی) از مهـاجرا
به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد بلکه ححقع این هدف منوط به آن است که مردم در جریـان
این واقعیت قرار بگیرند که مدیریت کشور درگیر یک جنـگ حمامعیـار در عرصـهی اقتصـاد
است که دفاع از اسالم و ارحقای ظرفیت جامعه در راستای ظهور و پاسداری از رون شـهدا
به پیروزی در این جنگ وابسته است؛ همانگونه که طرح این شعارهای نورانی در عرصـهی
سیاسی حوسط حضرا امام ،موجح همراهی مردم ایران و حداوم حیاا انقالب اسـالمی در
طو نزدیک به چهار دهه شده است.
 .4/1تغییر در استراتژی صهنعت براسها

تکنولهوژی «سهاده ،بهادوام ،مکهانیکی» و

ضرورت ساماندهی الگوی مصرف عمومی در این چارچوب

در این راهبرد ،سطح حکنولوژی که در الگوی مصرف عمومی مورد استفاده قرار میگیرد،
«ساده ،بادوام و مکانیکی» رواهد بود و حکنولوژیهـای «الکترونیـک ،نـانو ،هسـتهای» در
الگوی مصرف عموم قرار نخواهد گرفت و به الگوی مصرف دولتی و برری مصارف صنفی
منحصر رواهد شد .احخاذ این سیاست به این علت است که حکنولوژیهای ساده گرچـه در
ابتدا قیمت حمامشده را افزای میدهند اما حداوم ایـن سیاسـتها در بخ هـای مختلـف،
قدرا ررید مردم را افزای میدهد و امکان بهرهمندی عموم از کاالها را فراهم میکند .در
واقا از طریع سادهسازی و حجزیهی حکنولوژی میحوان سطح موجود از نیاز و ارضـاء مـادی
که وارد جامعه ی ایران شده ،به سراسر کشور حعمیم داد و حمامی اقشـار و طبقـاا و منـاطع
مختلف را از امکاناا و کاالهای «ساده ،بادوام و مکانیکی» بهرهمند نمود .بهعنوان نمونـه،
عالوه بر سارت و نگهداری فرودگاهها که بـه سـرمایهگذاریهای سـنگین نیازمنـد اسـت،
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ارحقاء آنها به سطح استانداردهای جدید جهانی نیز به بودجههای سرسامآور احتیا دارد اما
کمبود بودجه دولتی و ضرورا حوجیـه اقتصـادی طرحهـا بـرای بخـ رصوصـی ،باعـث
میشود حا بسیاری از استانها و مناطع کشور در بهرهمندی از فرودگاه یـا اسـتفاده از سـطح
جدید استانداردهای فرودگاهی محروم شوند .این در حالی است کـه بـر اسـاس شـعارهای
عدالترواهانهی نظام اسالمی ،حمامی مردم باید از سطح رفـاه یکسـان بررـوردار شـوند و
حبعیضاا ناروا در همه ی ابعاد (از جمله حبعیض بین پایتخت و سایر شهرها) از بـین بـرود.
بهعنوان نمونه ،اگر به جای حبعیت از حکنولوژی سطح باال و متمرکز در این زمینه ـ که حوسط
شرکتهایی همانند بویینگ و ...مورد استفاده قرار میگیرد ـ حکنولـوژی فرودگـاه و هواپیمـا
حجزیه شده و ساده شود ،میحوان حعداد فرودگاههای سطح کشور را از میزان کنونی بـه چنـد
داد زیرا دستیابی به حکنولوژی سارت هواپیمایی که حعداد محدودی مسـافر

برابر آن افزای
ً
(مثال پنجاه نفر) را جابهجا کند ،سـخت و پرهزینـه نیسـت و ارقـام نجـومی کـه امـروزه در
صنعت هوایی جهانی صرف میشود ،مربوط به حکنولوژی پیچیده و متمرکزی است که برای
حولید هواپیما با قابلیت جابهجایی صدها مسافر طراحی شده است .در سـایر عرصـهها نیـز
حکنولوژی باید بر همین اساس حجزیه شده و از نوع ساده و بادوام آن استفاده شود.
 .4/5ضرورت تغییر جهت حاکم بر «زیرساختهای فی یکی ،آمایش سرزمین ،بازارهای
تجاری» متناسب با رویکرد جدید

در همین راستا زیرسارتهای فیزیکی کشـور نبایـد در وهلـهی او بـر اسـاس حوجیـه
اقتصادی (صادراا برای حولید ثروا) طراحی و مکانیابی شود و آمای سرزمین بر مبنـای
ً
هماهنگی با اقتصاد منطقه و بینالمل مطلقا ممنوع است بلکه اولویـت در ایـن عرصـه بـا
حأمین نیاز دار و حفظ امنیت اقتصادی است .اما هنگـامی کـه رویکـرد جدیـد اقتصـادی
حثبیت شد و امنیت اقتصادی مردم و نیازهای عمومی فراهم گشت ،آنگاه صادراا کشـور بـا
حکیه بر حکنولوژی ساده و بادوام شک میگیرد .لـذا ثروحمنـدان کـه بـه رریـد محصـوالا
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لوکا و مبتنی بر حکنولوژی برحر حمای دارند ،رغبتـی نسـبت بـه کاالهـای صـادراحی ایـران
نخواهند داشت بلکه حنها مستضعفین منطقه و جهان آن را مناسح زندگی رود رواهند یافت
و از آن استقبا رواهند کرد .در واقا کسانی که در حأمین نیازهای اولیهی رود درماندهانـد و
از گرسنگی در معرض رطر مرگ قرار گرفتهاند ،حوجهی بـه بسـتهبندی ،طراحـی صـنعتی و
سایر استانداردهای جهانی حولید کاال ندارند بلکـه بـه دنبـا کاالهـای ارزان هسـتند و ایـن
رصوصیت را در کاالهای صادراحی ایران مییابند چرا که در حولید آنها از حکنولوژی سـاده و
بادوام استفاده شده است.
« .4/6عدالتمحوری»؛ مبنای تغییر در بافهت جغرافیهای سیاسهی کشهور در مقابهل
محوریت «استراتژی صنعت» بر اسا

سبک زندگی غربی

پا با پیگیری این سیاستها ،ححـوالا مهمـی در جغرافیـای سیاسـی کشـور نیـز رخ
رواهد داد؛ یعنی جغرافیای سیاسی ایـران در دورهی انتقـا بـر مبنـای «عـدالت» طراحـی
رواهد شد .این در حالی است که جغرافیای سیاسی در پی از رنسانا بر اسـاس اقـوام و
نژادها شک گرفته بود و پا از رنسانا بر یک زبان علمـی واحـد ـ بـهعنوان ابـزاری بـرای
وحدا همه اقوام در جهت اقامهی شهوا ـ مبتنی شده و با محوریـت اسـتراحژی صـنعت،
مفهوم آمای سرزمین را در سطح جهانی و بینالمللی و منطقهای و ملی پدید آورده اسـت.
پا در وضا مطلوب و حمدن آرمانی ،اقامهی حوحید و پرست ردای متعا بهعنوان محـور
جغرافیای سیاسی نظام قرار رواهد گرفت اما در دورهی گذار ،شعار عدالت انسانی بهمثابـه
محور بافت جغرافیای سیاسی کشور است.
 .4/3تغییر جهت در هدایت افکار عمومی با شکستن تمرک در رسانه ملی از پایتخهت
به استانها و با محوریت امور اقتصادی ،مالی و خدمات

در حناسح با همین روند ،وضعیت رسانهی ملی نیز حغییر پیدا میکنـد .بـهعنوان نمونـه،
ّ
مختص به رود است و همزمـان ،چنـدین شـبکه ملـی
امروزه هر استان دارای یک شبکهی
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حأسیا شده (شبکههای یک حا چهار ،شبکهی ربر ،آموزش ،سالمت ،مستند ،افع ،نسـیم،
آیفیلم ،ورزش و )...که در حهران مستقر شدهاند .اما در دوران گذار باید غیر از یک شبکهی
ملی ،سایر شبکهها به استانها منتق شوند حا موضـوعاا اقتصـادی ،مـالی ،رـدماحی و...
ً
متناسح با وضعیت هر استان در رسانه انعکاس یابد .مـثال سـالمت در منطقـهی گرمسـیر
مانند جنوب کشور ،حفـاوا زیـادی بـا سـالمت در منطقـهی سردسـیر دارد؛ یعنـی همـین
حفاواها باید موضوع و محوری برای حوزیا شبکهها در استانها قرار گیرد .پا رسانه باید با
حغییر سارتار رود و ارائهی اربار و ححلی هایی که متناسح با شکستن حمرکز در پایتخـت و
کالنشهرهاست ،افکار عمومی را متناسح با رویکرد جدید هدایت کند و حنها بخ متمرکز
از رسانهی ملی که از باالحرین حکنولوژی استفاده میکند ،بخشی رواهد بـود کـه بـه حولیـد
محصوالا فارر و ارائهی ححلی پیرامون گفتمان انقالب و حرکـت بـه سـوی حمـدن نـوین
اسالمی میپردازد.
 .4/8تغییر جهت در نظام علمی و پژوهشی برای بومیسهازی صهنعت و شهرکتههای
دانشبنیان؛ متناسب با تغییرات جدید در الگوی مصرف دولتی ،صنفی و عمومی

همچنین نظام علمی کشور نیز دچار حغییراحـی میشـود .بـهعنوان نمونـه ،بورسـیهها در
راستای حأمین الگوی مصرف دولتی ـ و نه الگوی مصرف عمومی ـ جهتدهی میشـوند حـا
نظام برای رفا نیاز رود بر آررین دان ها و فنآوریهای روز مسلط شود .البته بورسیههای
دولتی حنها با معیار نمرههای برحر حعیین نمیشوند بلکه به عناصری حعلع میگیرند کـه دارای
انگیزههای قوی مذهبی بوده و بهصورا وقفی فعالیت کننـد .سـایر روابـط مراکـز علمـی و
پژوهشی دار با رار نیزـ که ناظر به نیازهـای دارلـی نیسـت بلکـه نیازهـای ححقیقـاحی
رارجی را حأمین میکند ــ حعطیـ میشـود حـا پژوه هـا بـر حکنولـوژی سـاده و بـادوام و
مکانیکی متمرکز شوند و حمامی دانشگاهها به نس های قبلی آزمایشگاهها که میحوان آنهـا را
به سادگی و با هزینهی کم از دیگر کشورها رریداری کرد ،مجهز گردند حا زمینه برای حـأمین
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ارزان نیازهای عموم مردم در دار کشور فراهم شـود .هنگـامی کـه فعالیـت مراکـز علمـی
سواالا ناشی از سبک زندگی غربـی رـار شـود و بـاالحرین سـطوح
دارلی از چارچوب
ِ
علمی در کشور برای حأمین الگوی مصرف دولتی حالش کنند و این حالش بر محـور عناصـر

مذهبی و وقفی شک بگیـرد و منطـع حـاکم بـر رویکـرد جدیـد در اداره کشـور مبتنـی بـر
ً
عقالنیت دینمحور باشد ،طبعا روابط نزدیکی بـین حـوزه و دانشـگاه پدیـد رواهـد آمـد و
ِ

دانشگاهها به سمت اسالمیشدن و حوزهها به سوی حضـور علمـی در عرصـهی علـوم انسـانی
اسالمی حرکت کرده و بالمرل به اداره کشور کمک رواهند کرد و روابط بین این دو نهاد در امـور
سیاسی منحصر نشده بلکه عمع پیدا کرده و به روابط علمی و فرهنگی ارحقا رواهد یافت.

 .4/4بهبود وضعیت اشتغال در داخل کشور با حمایت همهجانبه از الگوی تولید داخلی
(تکنولوژی ساده ،بادوام ،مکانیکی) و حرکت به سمت خودکفایی و استقالل اقتصادی

همچنین وضعیت نیروی کار دارلی ّ
(اعم از کارگران و کارمندان) نیـز دگرگـون رواهـد

شد .در وضا موجود ،انعقاد قرارداد با شرکتهای بـزرگ رـارجی در عرصـههای مختلـف
فشار «ارالق مادی و طبقاحی
همانند صنعت رودرو ،کارگران و قطعهسازان دارلی را ححت ِ

در رار از مرزها» قرار میدهد چرا که دسـتمزد کـارگران رـارجی کـه بـر اسـاس الگـوی
مصرف طبقاحی معین شده ،قیمت حمامشدهی کاالهای رارجی را کاه میدهـد و باعـث
می شود نیروی کار ایرانی در مواجهه با این محیط جدید ،نتواند مطالباا عدالترواهانـه و
ّ
انسانی نظام سرمایهداری
ضد
انسانی رود را به راحتی پیگیری کند و ناچار به پذیرش روابط
ِ
شود .اما هنگامی که صنعت رودروی دارلی ،حبعیـت از رونـد حوسـعهی صـنعت جهـانی
رودرو را کنار بگذارد و رودروی ملی را بـر اسـاس حکنولـوژی سـاده ،بـادوام و مکـانیکی
سازی حمامی ابعاد این نوع رودرو را دنبا نماید و به جای حولید انبوه بر
حعریف کند و بومی ِ

اساس استانداردهای ص ادراحی و رفاهی ،حأمین نیاز دارلی بر اساس عدالت را در دستور کار
کـارگری جهـان
رود قرار دهد ،کارگران و قطعهسازان ایرانی نیـز ححـتحـأثیر روابـط کـار و
ِ

سرمایهداری قرار نخواهند گرفت.
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نسبی قیمت کاالها شـود ،امـا
البته این نوع از الگوی حولید ممکن است موجح افزای
ِ

با قدرا ررید عموم حناسح دارد و حمامی شهروندان میحوانند این کاالها را رریداری کنند.
ً
زیرا همانگونه که قبال گفته شد ،حوقف رفاه دائمالتزاید در الگوی مصرف عمومی و کـاه
مداوم چند دهـهی گذشـته را کنتـر میکنـد و قـدرا رریـد را
سطح انتظاراا مردم ،حورم ِ

افزای میدهد .در نتیجه ،دولت دیگر ناچار نیست حا هر سا برای برآورده کردن انتظـاراا
انقالبی کارگران ،دستمزدها را متناسح بـا نـرخ حـورم افـزای دهـد و حبعـاا مخـرب آن را
ِ
بپذیرد .در بخ کشاورزی نیز شارصههایی از قبی حأمین نیاز دارلی بـرای همـهی مـردم،

حلیت و حرمت شرعی ،کنار گذاشتن روشهای حولیدی که سالمت را در معرض رطر قرار
میدهند و ،...بر استانداردهای صادراحی و سودآوری حاکم میشود.
 .4/40تعری

جدید از قدرت پایه پول ملی از طریق ق ع راب ه با ارزهای مرجع جهانی

در سیاستهای ارزی ،ارحباط کشور بـا دالر و بانکهـای بـزرگ رـارجی قطـا شـده و
نمایندگیهای شرکتهای رارجی در دار حعطی رواهند شد .زیرا همانگونه کـه پـا از
سقوط نظام طرفدار امریکا ،جوانان انقالبی به حسخیر النهی جاسوسی آن در کشور مبادرا
کردند ،النـهی جاسوسـی دشـمن در جنـگ اقتصـادی ،دالر و نماینـدگیهای شـرکتهای
رارجی در دار هستند .در واقا رابطهی اقتصاد کشور با «دالر و بانکهای رارجی»« ،علـم و
حکنولوژی» و «مراکز حجاری جهانی» (بهمثابه قطحهای حوسـعه در جهـان) بایـد قطـا شـود حـا
بخ اقتصادی کشور با بخ سیاسی آن هماهنگ شده و استقال اقتصادی حاص شود.
 .2فت قلههای جدید توسط نظام جمهوری اسالمی ،در صهورت تکهرار تجربهه
موفق دفاع مقد

نظامی در دفاع مقد

اقتصادی

یعنی اگر سه مفهوم «انتظار ،اقتدار ،ارحباط» در نظر گرفته شود ،باید انتظاراا بر مبنـای
رویکرد مقاومتی حعریف شود حا حورم انتظاراحی که به حهدیـدی حیـاحی بـرای نظـام اسـالمی
حبدی شده ،از بین برود .در نتیجه ،اقتدار اقتصادی پدید رواهد آمد و این اقتـدار در آینـده،
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موجح صادراا بسیار گسترده به مستضعفین منطقه و جهان رواهد شد و مستضعفان را بـه
سوی نظام اسالمی جذب رواهد کرد؛ همانگونه که مقاومـت و اقتـدار در بخـ سیاسـی
موجح شده حا مستضعفین جهان علیرغم حفاواهای فرهنگی ،به جمهوری اسالمی عالقه
پیدا کنند و حتی در سفرهای رارجی مسنولین نظام ،از آنان استقبا نماینـد .پـا ورود بـه
جنگ اقتصادی با نظام جهانی ،موجح انزوای ایران نمیشود و بررالف گمانهای باط  ،به
معنای کشیدن دیواری بزرگ بر دور کشور نیست بلکه با حداوم مقاومت اقتصادی و انتظاراا
ً
پایین مادی ،زندگی در ایران کامال ارزان رواهد شد و مهـاجرین زیـادی را بـه سـوی رـود
جذب رواهد کرد .عالوه بر این ،بخ بزرگی از جمعیت جهان که بر اثر روابط ناعادالنهی
نظام سرمایهداری ،طعم محرومیت را چشـیدهاند ،مشـتاقانه بـا جمهـوری اسـالمی ارحبـاط
برقرار رواهند کرد حا از رفتار عادالنه و منصفانهی آن در عرصهی اقتصـاد و کاالهـای ارزان
بهرهمند شوند .البته هنگامی که کشور به ثروا و قـدرا اقتصـادی الزم دسـت پیـدا کنـد،
بخشی از محصوالا و کاالها بهصورا رایگـان در ارتیـار مستضـعفین قـرار میگیـرد حـا
زمینهای برای دعوا به اسالم و افزای قدرا امت اسالمی فراهم شود.
 .2/4کنار گذاشتن محاسبات اقتصاد غربی و پافشاری بر ارزشهای مکتبی (مانند عهدالت،
مبارزه با فاصله طبقاتی و ،)...راه برونرفت از چالشهای پیشروی اقتصاد مقاومتی

لذا باید حوجه داشت که نق بانکها در اقتصـاد امـروز ،بـه گـردش انـدارتن سـرمایه
ِ
متناسح با سرعت حولید و ححقیع و اکتشاف برای ححقع رفاه دائمالتزاید است و از آنجـا کـه
در رویکرد جدید ،حوقف در رفاه دائمالتزایـد و اسـتفاده از حکنولوژیهـای سـاده و بـادوام و
مکانیکی دنبا میشود ،جابهجایی پو و گردش سرمایهی متناسح بـا ایـن راهبـرد نـوین،
چندان پیچیده نیست و نیاز کشور در این زمینه از طریع ارحباط بـا بانکهـای کوچـک رفـا
ً
میشود .رصوصا با حوجـه بـه اینکـه در گامهـای ابتـدایی بـرای ححقـع اسـتراحژی جدیـد
ً
ّ
اقتصادی ،وارداا به شدا کاه یافته و بافت صادراا غیرنفتی نیـز عمـال حغییـر رواهـد
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یافت .البته روشن است که چنین ّ
رویهای بر اساس محاسباا غربی ،امکان کسح درآمـد و
دستیابی به بودجه برای اداره کشور را از بین میبرد و فروپاشی اقتصاد را به دنبا میآورد زیرا
در اقتصاد متداو جهانی ،بودجهی کشور وابسته به مالیاا است و بخ اعظم مالیاا نیـز
ّمتکی به درآمدهای صادراحی است و محور صادراا نیز به کاالهـای دارای ارزش افـزودهی
باال که بر اساس حکنولوژی برحر حولید شدهاند ،باز میگردد .امـا اقتصـاد و بودجـه در ایـران
سالهاست که به درآمدهای نفتی ّمتکی شده و فرارهای مالیاحی در کشور نیز ارقـام بزرگـی را
نشان می دهد .یعنی در وضا موجود ،صادراا کشور در وضعیت بغرنجی به سر میبرد و نه
حنها اداره کشور به این بخ ّمتکی نیست بلکـه بـا سیاسـتهای مصـنوعی در بخ هـای
ّ
مختلف حالش میشود حا صادراا و حولید در کشـور از سـلطهی بخـ حوزیـا و داللـی و
قاچاق رهایی یابد؛ چرا که از زمان رژیم پهلوی حا کنون« ،حوزیا» به قطح حوسـعه در ایـران
حبدی شده است .در واقا فساد و وابستگی و بیحدبیری رژیم گذشته باعث شـد حـا اقتصـاد
بهصورا مونتاژی و غیرعلمی وارد ایران شود و «حولید» بهعنوان قطح حوسعه در ایـران قـرار
نگیرد .با پیروزی انقالب ،کشور دچار بحرانهای امنیتی و نظامی شد اما پا از عبور از این
بحرانها ،چال

بین «حولید غربـی» بـا «عـدالت انقالبـی» از محوریـت حولیـد در کشـور

جلوگیری کرده است.
ً
اساسا حولید حنها زمانی به قطح حوسعه در یک کشور حبدی میشود که کاالهای دارلـی
به قیمتی ارزان حولید شوند و قابلیت رقابت با اقتصاد منطقه و بینالمل را داشته باشـند .امـا
طبقـاحی
شعار عدالت در ایران انقالبی باعث شده حا ضربههای اساسی بـه الگـوی مصـرف
ِ
ً
غربی وارد شود و هزینهی نیروی کار دائما افزای یابد .لذا بودجهی کشور از طریع یارانه و
سایر طرق پیدا و پنهان ،صرف حأمین انتظاراا مردم میشود؛ انتظاراحی که نه حنها متوقف یـا
محور غربی قرار گرفتـه و لـذا همـواره در
کاسته نمیشود بلکه در قالح الگوی
ِ
مصرف رفاه ِ
ّ
حا افزای است .در نتیجه ،کشور در وضعیت کنونی به صادراا غیرنفتی متکی نیست حـا
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ّ
با قطا آن ،مشک غیرقاب کنترلی پدید بیاید اما با احخاد رویکرد جدید ،درآمدهای نفـت و
بیتالما به نحوی حخصیص رواهند یافت که حاص آن ،امنیت اقتصادی برای مردم و حفظ
قدرا ررید آنان از طریع حقیید رفاه غربی و کاه حورم است که پیامد آن در مراح بعـدی،
پایین کشیدن حوزیا از محوریت در اقتصاد ملی و حرکت به سوی حولید ساده و بـادوام رواهـد
بود .در واقا اگر چنین حدابیری احخاد نشود ،حولید هی گاه در این کشور رونـع نخواهـد یافـت
زیرا ارزشهای اسالمی و شعارهای انقالبی در حضاد با الگوی حولیـدی هسـتند کـه بـر مبنـای
طبقاحی برآمده از آن طراحی شده باشـد .ایـن در حـالی اسـت کـه
سرمایهساالری و فاصلهی
ِ

قواعد و محاسباا حوسعهیافتگی در سایر کشورهای جهان (از مالزی و حرکیه و کره جنـوبی حـا
چین و برزی و آفریقای جنوبی) إعما شـده و نتیجـه داده و رشـد حولیـد ثـروا را بـه همـراه

ححمی محرومیت بر مردم و بردهداری مدرن و سایر ارالق رذیله ححقع بخشیده است.
 .2/2فت قلههای جدید توسط نظام جمهوری اسالمی ،در صورت تکرار تجربه موفهق
دفاع مقد

نظامی در دفاع مقد

اقتصادی

پــا گرچــه نظــام جمهــوری اســالمی ،حمــدن مــدرن را در عرصــهی ســختافزارها و
محصوالا پذیرفته و پیشرفتهایی را در این زمینهها (مانند انرژی هستهای ،نـانو ،هوافضـا
و )...به دست آورده ،اما نیروی انسانی که منشأ این دستاوردها بـوده ،از عناصـر بسـیجی و
وقفی بودهاند که با انگیزهی اقتدار اسـالم فعالیـت کردهانـد و بررـی از آنهـا در ایـن راه بـه
شهادا رسیدهاند؛ بررالف روند متداو جهانی که نیروی انسانی کارآمد در این عرصـهها
بدون ححریکهای دنیایی و انگیزههای مادی و چکهای سفیدامضا دست به ححقیع و عم
نمیزنند .به عبارا دیگر علـت مقاومـت نظـام اسـالمی و عـدم انحـال آن در هاضـمهی
انسانی مدرن را نپذیرفته و به نرم افزارها و مـد های غربـی
جهانی ،این بوده که هنوز روابط
ِ
برای اداره کشور حن نداده و لذا میحوان با حکیه به این واقعیتها ،وضا موجود را حغییـر داد و

حرکت حازهای را در جهت نی به آرمانهای مکتبی انقالب سامان داد .زیـرا بـا ححقـع ایـن

طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» و «دوران گذار»547 

رویکرد جدید ،بسیاری از هزینههای اداره کشور در سطح کالن آن سرشکن شده و از حالت
متمرکز رار می شود و اضطراب و حشوی برری مدیران نظام که ناشی از کمبود بودجـه و
منابا برای اداره کشور است و زمینهی وابستگی به دشمن و نفی جنـگ اقتصـادی را فـراهم
میکند ،از بین میرود.
همانگونه که مدیریت حضرا امام در دفاع مقدس باعث شد حا بسـیاری از هزینـههای
سنگین جنگ ـ که ناشی از مدرنشدن آن است ـ کاه یابد و بخـ بزرگـی از حجهیـزاا
نظامی مورد نیاز کشور ،از طریع غنیمتهـایی حـأمین شـود کـه دسـتیابی بـه آنهـا حاصـ
ِ

عملیااهــای برقآســا و طراحیهــای نــوین و غیرکالســیک در جنــگ بــود .در حــالی کــه
محاسباا متداو جنگی ـ که حوسط امیران متعهد ارح به مسنوالن نظام منتقـ میشـد ـ
حکم میکرد که بهدلی ّ
حفوق کام ارح بعث بر ارح ایـران از لحـاظ حجـم هواپیماهـا،
حانکها ،حسلیحاا پیشرفته و کمکهای ابرقدراها از جهت مالی و اطالعاحی و ،...امکان
مقابله با عراق وجود ندارد و باید با آح با و مذاکره ،از اشغا سایر نقاط ایـران جلـوگیری
کرد و بخ باقیمانده از اراضی کشور را حفظ نمود .امروز نیز مقـام معظـم رهبـری اصـرار
دارند که پیریزی اقتصاد مقاومتی حنها با حکیه به ظرفیتهای دارلی امکانپـذیر اسـت امـا
هنگامی که عرصهی جنگ اقتصادی دشمن و مرزهایی که حوسط آن مورد حهاجم قرار گرفته،
حبیین نشود ،مسنوالن و کارشناسان کشور هماهنگی و ارحباط همهجانبهی اقتصـاد ملـی بـا
اقتصاد منطقه و بینالمللی را پی رواهنـد گرفـت و در مراحـ بعـدی ،هزینـههای سـنگین
ً
سارت و حفظ و حوسعهی زیرسارتها و روبناها ،عمـال آنهـا را مجبـور رواهـد کـرد کـه
طبقاحی نظام سرمایه داری را بپذیرند و شعار عدالت را به پـای رونـد حوسـعه
الگوی مصرف
ِ

قربانی کنند .چرا که ححقیقاا پیچیده و بودجههای سرسامآوری که برای حوسعهی حکنولوژی
ً
صرف میشود ،عمال آن را به سختافزارهایی حبدی کرده کـه حخلیـهی شـهواا یـک قشـر
راص (سرمایهداران) را بر منافا عمومی حاکم مینماید.
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پا باید حوجه داشت که دیگر کارشناسی غربی ،استقال هر کشور در حمامی زمینهها را
یک وهم می داند اما اص اساسی در مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری ایـن اسـت
که با حکیه بر اسالم میحوان در همهی عرصهها به رودکفایی رسید و احتیا کشور به رار
را قطا کرد .دستیابی به این هدف مهم در این دوران که سارتارهای غربی در حمـامی شـرون
کشور حضور دارد ،نیازمند یک حدبیر دقیع و همهجانبه است .لذا در ایـن مباحـث ،ححلیـ
ریشهای مرحوم عالمه آیتالله حسینیالهاشمی از ناهنجاری اصلی در اقتصاد کشـور بیـان
شد و سپا الزاماا این ححلی در برری ابعاد و سطوح اداره کشـور حبیـین گردیـد حـا رـأل
علمی نظام اسالمی در این عرصه مرحفا گردد.

5

مهندسی بخش دولتی ،بخش وقف (تعاونی اسالمی) ،بخش

خصوصی در «تئوری تولید ثروت اسالمی» برای دوران گذار؛
براساس «مدیریت کار» و جایگزینی آن با «مدیریت سرمایه»

 .4مقایسه «شاخصههای تئوری تولید ثروت» در سبک زندگی اسالمی با سهبک
زندگی غربی

در ادامه بحث پیرامون حغییر جهت در سارتارهای نظام برای گذار و انتقا از وضا موجود
چگونگی ححو در آن حوجـه
به وضا مطلوب ،باید به شارصههای حروری حولید ثروا غربی و
ِ
کرد .در سبک زندگی غربی ،از میان سه بخ «رصوصی ،حعاونی و دولتی» بخ رصوصی
ِ
در جایگاه متغیر اصلی قرار دارد و هدایت قیمتها را در ارتیـار رـود میگیـرد و بـا حمایـت
دولت ،وضعیت اشتغا را معین میکند و رفاه و بهزیستی را رقم میزند .اما در نظام جمهوری
اسالمی این بخ دولتی است که با حعریف جدید از آن ،باید متغیر اصلی در اقتصاد و حولیـد
ثروا باشد و هدایت قیمتها را بهعهده بگیرد؛ همچنین بخ وقف متکف اشـتغا رواهـد
بود و بخ رصوصی ،رفاه و بهزیستی را سامان رواهد داد .البته بیان شد که حولیـد ثـروا در
حمدن موجود بر سه پایهی «ربا (گـردش پـو ) ،ارحقـای سـطح حکنولـوژی (حولیـد) ،حجـارا
ُ
(بازار)» استوار است؛ پا در اینجا با نه مقوله مواجهیم« :بخ دولتـی ،بخـ رصوصـی،
بخ حعاونی»« ،قیمتها ،اشتغا  ،بهزیستی»« ،گردش پو  ،حولید ،حجارا».
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 .2کیفیت انحالل احکام اقتصادی فقه در تئوری تولید ثروت غربهی بهر اسها
پاسخگویی به مسائل مستحدثه و ضرورت توجه به اقامه احکام اقتصاد اسالمی
از طریق نظامسازی

ً
در این راستا اوال باید به این نکته حوجه شود که گرچه فقه موجود حالش کرده حا با اسـتناد

به سیرهی عقال و امضاء آن از سوی شارع ،مسائ مستحدثه در امور مالی را پاسخ دهد امـا
ّ
ححقع ضوابط اسالمی در عرصهی اقتصاد همچنان بـا یـک چـال جـدی مواجـه اسـت و
شرعی معامالا هنوز به چارچوبی برای نظامسازی اقتصادی بر اساس اسالم حبدی
احکام
ِ

نشدهاند .بهعنوان نمونه ،وکالت اعضای شرکت به مدیرعام (بهعنوان عقد رـار الزم) بـر

ضد مقتضای احکام شرکت در اسالم (بهعنوان عقد جائز) است و ایـن امـر گرچـه ممکـن
ّ
ً
است برای متعاقدین بیاشـکا حلقـی شـود امـا سـارتارهای اجتمـاعی را شـرعا نمیحـوان
بررالف مقتضای عقود اسـالمی طراحـی کـرد چـرا کـه ایـن سـارتارها ،زمینـهی حمـامی
معامالا را شک میدهند .همچنین یکی از اصو مدیریت شرکتها ـ که در اساسنامهی
آنها به ثبت می رسد ـ عم به رآی اکثریت است که به معنای سلح ارتیار از اعضای شرکت
میباشد و با اشاعهی مالکیت بهعنوان مقتضای عقد شرکت در اسالم حعارض دارد .عالوه بر
این ،امتیازاا مح و صنف که منشأ حمرکز سود سـرمایه هسـتند ،ممضـای شـارع نیسـتند.
ّ
قرضالحسنه و حواله نیز از جمله اعتباراحی هستند که به ما اشخاص حعلـع میگیرنـد امـا
آنچه در سیس تم بانکی جریان دارد ،معامله با استفاده از اموا عمومی است .از سوی دیگر،
استقراض از اموا حکومت به منظور کسـح سـود ،محـ اشـکا اسـت و حکومـت حنهـا
ّ
مستحع که آبـروی آنهـا در رطـر اسـت ،قـرض دهـد .لـذا ارائـهی
میحواند به افراد فقیر و
حسهیالا حوسط دولت به اشخاص حقیقی و حق وقی که اموا آنها در بازار یا بانک در حـا
ً
گردش است ،شرعا ممنوع است.
اجتماعی عقود شرعی ،نمیحـوان
عمومی اقتصاد اسالمی و احکام
پا بر اساس احکام
ِ
ِ

ثبت شرکت ها به سبک غربـی را شـرعی دانسـت و حعریـف مالکیـت حقـوقی و حسـهیالا
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ً
اعطائی و ابزارهای انتقـا ثـروا بـه بخـ رصوصـی شـرعا صـحیح نیسـت بلکـه ایـن
ّ
حمایتهای قانونی باید به بخ وقف حعلع گیرد .بـه عبـارا دیگـر ،حفکیـک مالکیـت از
مدیریت و سلح ارتیار اعضا در شرکتها به نفا  86درصد از سهام ،موجح ّ
حجما ثـروا
ِ
ّ
شده و قاب پذیرش نیست و چنین رویهای در احکام شرعی ،به بخ وقف ارتصاص دارد.
اما در نظام اقتصاد غربی ،حضمین سـود سـرمایه از طریـع انحصـاراا ،حسـهیالا و نظـام
موازنهی قدرا در مکانیزم عرضه و حقاضا انجام میپذیرد و بخ رصوصـی بیشـتر از سـایر
شهروندان ،از ردماا دولتی و شهری بهرهمند میشود و با کاه هزینههای حولید ،سـودهای
ً
کالنی به دست میآورد که هی یک از این امـور ،شـرعا جـایز نیسـتند .در واقـا از آنجـا کـه
پرورش صحیح اسالمی بر اساس احکام نـورانی شـرع محقـع میشـود ،پـرورش در محـیط
اقتصاد سرمایهداری که بر ّ
حجما ثروا مبتنی شده ،مورد حأیید نظام اسالمی نخواهد بود .پـا
ّ
صحت معامالا منوط به ّ
حقوم اراده به مالک ّیت رواهد بود و رعایـت احکـام دینـی بـر مبنـای

البر و التقوی» منشأ مالکیت در نظام اسالمی قرار رواهد گرفـت و ّ
«حعاونوا علی ّ
حـع کسـح

سود از جامعه ،برابر با روابطی است که مبتنی بر حقانیت باشد و در رال آن ،فرد سـودی بـه
سازی حاکمیت برای روابط و معامالا موجـود ،غیـر شـرعی
جامعه برساند .در نتیجه ،بستر
ِ
است زیرا روابط آن بر اساس حقانیتی که حعریف شد ،جریان نیافته است.

 .7ناکارآمدی اقتصاد سرمایهداری در شناخت جامعه انقالبی اسالمی و نهاتوانی
آن در ارائه تئوری تولید ثروتِ متناسب

از سوی دیگر ،راهح های ارائهشده در اقتصاد سرمایهداری مانند محـدودکردن و کنتـر
ّ
حقاضای ک و هزینهها ،حثبیت اقتصادی همراه با آزادسازی و ...در کشورهایی کـه مـردم آن
گسـتاری انقالبـی بـر آن حـاکم
دچار رمود هستند ،کارآیی دارد اما در جامعهی ایران کـه
ِ

است ،فاقد کارآمدی است .در واقا حصمیمگیری اقتصاد جهانی و بینالمللی بـرای اقتصـاد
دارلی ،گرانحرین قیمت و باالحرین هزینهای است که بر یک کشور ححمیـ میشـود .زیـرا
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جه اقتصادی در هماهنگی با قطحهای حوسعهی جهانی و پذیرش حوصیههای آنان در این
جهت ،ضربهی اساسی به صیانت کشور رواهد زد و با به حاشـیهبردن اصـ نفـی سـبی ،1
ِ
سلطهی اقتصادی کفار را در پی رواهد آورد .همانگونه که شرکتهای رارجی هنگامی که
وارد یک کشور می شوند ،به دنبا ححمی منافا رود هستند و در صورا وجـود چـال در
این زمینه ،دولـت حـاکم را بـه حعطیلـی کاررانـههای رـود و عـدم حـأمین نیـاز کشـور در
موضوعاحی که به فعالیت آنها وابسته است ،حهدید میکنند حا هیرتحاکمه ناچار به حسلیم در
برابر رواستههای آنها شود.
« .1مدیریت کار» جایگ ینِ «مدیریت سرمایه»؛ مبنهای تئهوری تولیهد ثهروت
اسالمی در دوران گذار و آثار آن در تغییر جهتِ حاکم بر «بخش دولتی ،بخهش
تعاونی ،بخش خصوصی»
 .1/4واگذاری صنایع مادر به بخش دولتی با الگوی درآمد انقالبهی و شکسهتن اخهالق
مادیِ حاکم بر ساختارهای غربی

در یک جمابندی باید گفت که نظام اقتصاد اسالمی بر مبنای عم به احکام شرع شک
گرفته و حوصیف این سیستم به نظـام حعـاون در حعریـف قرآنـی 2آن بـاز میگـردد و حعریـف
شارصههای سه بخ رصوصی ،حعاونی و دولتی از این قرار است :الف) موضـوعاحی کـه
ِ
ارزش سیاسی آنها بر ارزش اقتصادیشان غلبه دارد ،به بخ دولتی سپرده میشود؛ همانند
صنایا مادر .لذا هدف بخ دولتی در اقتصاد مقاومتی ،هدایت قیمتهاست حا با اص قرار
دادن کرامت انسانی ،نرخ دسـتمزدها از حوسـعهی ریـراا حبعیـت کنـد (و نـه از حوسـعهی
ِ

حکنولوژی) و انسان ،عزیز و منصف و عاد شود .این در حالی است که هدایت قیمتها در

َ
ََ
ً
َ َّ َ
َ « .6و لن َیج َع الل ُه ِللک ِاف ِر َین علی ال ُمن ِم ِنی َن َس ِبیال»؛ سوره نساء ،آیه .646
عاو ُنوا َع َلی الب ِّر َو َّ
َ « .9ح َ
التقوی»؛ سوره مائده ،آیه .9
ِ
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دادن کـاال و حبعیـت نـرخ
نظام سرمایهداری ،در ارتیار بخ رصوصی است و با اص قرار ِ

دستمزد از سود سرمایه ،انسان به موجودی حقیر و حریص و حسود حبدی میشود .بنابراین

بخ

دولتی در نظام اسالمی نباید با انگیزهی سود سرمایه فعالیت کند بلکـه بایـد اهـداف

آرمانی و الگوی درآمد انقالبی و زاهدانه و مبنای ایثـار در آن جریـان یابـد و حنهـا نیروهـای
وقفی و شهاداطلح که حاضرند در همهی ابعاد برای اسالم فدا شوند ،سرپرسـتی الگـوی
حولید را به دست بگیرند حا گزین های ناسالم ریشهکن شده و افرادی بکار گرفته شـوند کـه
دارای حعهد و حخصص الزم برای هر منصح باشند .لذا صنایا مـادر بـه بخـ رصوصـی
اا دولت اسالمی اداره شده
سپرده نمیشود بلکه این صنایا با بودجهی دولتی و سایر مقدور ِ

و مدیریت و ابزار آن در معرض اصالح قرار میگیرد .در نتیجه« ،مـدیریت کـار» جـایگزین
ِ
«مدیریت سرمایه» میشود 1زیرا در اقتصاد اسالمی ،کرامت انسـان اصـ اسـت و گـردش
محکـوم رونـدی شـود کـه بـه
سرمایه باید به حبا آن صورا پذیرد؛ نه اینکه نظام اشـتغا ،
ِ

شدن سرمایه میانجامد .در واقا ححو در حکنولوژی و احوماسیون و صـرفهجویی در
حروریزه ِ
ّ
مقیاس حولید ،بر ضد کرامت انسانی هستند زیرا صرفهجویی در مقیاس حولیـد و ارزانشـدن
کاال بر اساس «صرفه برای مـردم» و ارزانـی بـرای عمـوم حعریـف نمیشـود بلکـه بـه نفـا
سرمایهداران و ثروحمندان است که دارای قدرا ررید بـاال هسـتند .امـا فقـدان عـدالت در
قدرا ررید موجح میشود حا علیرغم ّ
مملوشدن بازار از کاالهای جدید ،مردم نمیحوانند
 .6آلمان و ژاپن نیز علیرغم اینکه کشورهای شکست رورده در جنگ جهانی دوم بودند ،از طریع مدیریت
کار به جایگاه فعلی دست یافتند و با حکیه بر انگیزهی سود سرمایه عم نکردند بلکه بهعنوان دو استثناء،
محور رشد رود را بر انگیزهی نژادی و ملی استوار نمودند .اححاد جماهیر شـوروی نیـز بـهعنوان قطـح
ً
مبارزه با سرمایهداری و پرچمدار شعار عدالت مادی ،کار اجتماعا الزم را مبنای اقتصاد رـود قـرار داد و
به جای مدیریت سرمایه ،مدیریت کار را دنبا کرد .البته احخاذ چنین سیاستی در این کشورها ،بر اساس
فرهنگ مادی انجام شد و نه در چارچوب فرهنگ انبیا و عدالت الهی.
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از این کاالها بهرهمند شوند و از اینرو با اص قرار دادن محرومیت در ایـن دسـتگاه ،انسـان
ححقیر میشود .پا در بخ حولید ،حکنولوژی متمرکز و پیچیده که چنین حبعـاحی را در پـی
دارد ،قاب پذیرش نیست و ّ
فنآوری باید حجزیه شود.
« .1/2بخش وق » بهعنوان جایگ ین «بخش خصوصی» و متکفهل ههدایت «اشهتغال» در
نظام اسالمی و آثار آن در تغییر نظام موازنه قدرت (نظام تعری ها ،تنظیمها ،تخصی ها)

بر اساس آنچه گذشت ،سرمایهگذاریها و سرپرستی الگـوی حخصـیص و مشـارکت در
اقتصاد اسالمی ،به بخ وقف منتق میشود که در آن ،حفکیک مدیریت از مالکیت ،امری
شرعی است .یعنـی واگـذاری انفـا (منـابا طبیعـی) و جهـتدهی بـه حسـهیالا (منـابا
اعتباری) به بخ وقف ارتصاص دارد و نظام موازنهی قدرا (حعاریف حقوقی ،حنظیماا،
نظام حخصیصها) به جای آنکه پشـتوانهی بخـ رصوصـی قـرار گیـرد ،از بخـ وقـف
حمایت می کند زیرا پرورش روحی ،ذهنی ،عینی که بر محور ریـراا و عبـاداا باشـد ،در
این بخ محقع می شود .این در حالی است کـه در اقتصـاد غربـی و نظـام سـرمایهداری،
بخ رصوصی با حکیه به حمایتهای قانونی ،مسنولیت اشتغا و سـایر امـور فـوق را در
عینی شهروندان را به شک مادی رقـم میزنـد و
ارتیار میگیرد و پرورش روحی و فکری و ِ
ّ
همگان را بر سر سفرهی حکنولوژی و رفاه مینشاند و انگیـزهی حلـذذ از دنیـا و حنـوع در آن را
انسانی این روند را ـ کـه حبیـین
مبنای انگیزش اجتماعی قرار میدهد و هزینههای ارالقی و
ِ
آن در مباحث مربوط به نقد و نقض سبک زندگی غربی گذشت ـ به عموم ححمی میکند.

 .1/2/4جهتدهی الگوی مصرف مردم از طریق پرورش نیروی انسانی در بخش وقه ،
موجب ایجاد انگی ش دینی برای توسعه خیرات بهعنوان پشتوانه قدرت پول ملی

اما حضور بخ وقف در اقتصاد اسالمی باعث میشود حا همگان با انگیزهی دینی وارد
کار و فعالیت اقتصادی شوند و علیرغم آنکه دستمزد رود را دریافـت میکننـد ،بـه دنبـا
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دستمزد نیستند بلکه میرواهند زنـدگی رـود را در سـایهی فرهنـگ وقـف حـأمین نماینـد.
بهعنوان مثا عموم مردم آرزو میکنند حا در رانهای کـه بـه نـام ّ
ائمـهی هـدی وقـف شـده،
سکونت گزینند یا از لباسی که در این راه دورته شده ،استفاده کنند یا به جای آنکه فقط در
ّایام ّ
محرم و صفر از برکاا مادی عزاداری سیدالشهداء استفاده کنند ،مای اند در حمام طـو
سا از این روان پرنعمت و مبارک بهره ببرند .لذا هنگامی کـه بخـ وقـف بـهعنوان رکـن
دهی الگوی مصـرف مـردم بپـردازد و عـالوه بـر اینکـه
اقتصاد قرار گیرد ،میحواند به جهت ِ

انگیزهی دینی را محور حولید قرار میدهد ،مصرف را نیز بر اساس همین انگیـزه سـاماندهی
کند و همگان را بر سر سفرهای بنشاند که به برکت حضراا معصومین برای عموم شهروندان
ً
پهن شده است .رصوصا با حوجه به اینکه در ادامهی مباحث به این نکته اشاره رواهد شـد
که مدیریت بخ وقف باید به حرمهای شریفه و مسـاجد و مصـلیها واگـذار شـود .پـا
بخ وقف در اقتصاد اسالمی ،جایگزین حعاونیها در شک غربی و شرقی آن رواهد شد و
بخشی نیمهمتمرکز ،پرورشی و گروهی است که هدایت اشتغا را بهعهده میگیرد.
 .1/2/2سههاختارهای عظیمههه (تولیههد) ،سههاختارهای کریمههه (ارتباطههات تولیههدی) و
ساختارهای رحیمه (انفاق) ،سه رکن اساسیِ بخش وق

در اقتصاد اسالمی

لذا اقتصاد اسالمی ،اقتصـاد حقربـی اسـت و نـه اقتصـاد لـذامحور و حکاثرطلـح کـه
سارتارهای ذی را میطلبد :الف) سارتارهای عظیمه (حولید) که مبتنی بر اوقاف هسـتند و
مسنولیت آنها ،بهعهدهی ائمه جمعه است و مراکز اصلی آن ،بر محـور حـرم معصـومین و
امامزادگان و مصلیها و مساجد شک رواهد گرفت؛ یعنی همان شبکهی معنویـت کـه در
مباحث پیشین بیان شد .در نتیجه ،حولیـد و حوزیـا و مصـرف در اقتصـاد اسـالمی بـهعنوان
عبادا معرفی می شود و دولت باید انفا را به اوقـاف حولیـدی ارتصـاص دهـد و وامهـا و
حسهیالا را به سارتارهای وقف هدایت کند .محور او فعالیـت اوقـاف ،پـرورش نیـروی
انسانی است و محور دوم در این زمینه ،حأمین ظرفیت اشتغا و حأمین اعتباراا مالی و منابا
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طبیعی و ابزار و امکاناا برای سارتارهای عظیمه است و محـور سـوم ،ایجـاد شـغ بـرای
جمعیت جوان کشور است .ب) سارتارهای کریمه (ارحباطاا حولیدی) کـه حـأمین ظرفیـت
زیارحی ،حأمین ظرفیت حم نق زائـرین و اسـکان و مصـارف آنـان را بـر عهـده دارنـد) .
سارتارهای رحیمه که اولویت او آنها اهتمام به ازدوا  ،اولویت دوم آنها حوجه به بهداشت
و درمــان و درمانگاههــای رایگــان و اولویــت ســوم آنهــا حــأمین اجتمــاعی (داراالیتــام و
قرضالحسنه) است.
« .1/7بخش خصوصی» ،متکفل بهزیستی و ارتقای س

رفاه مردم در اقتصاد اسالمی

همچنین در اقتصاد اسالمی ،بخ رصوصی متکف بهزیستی و ارحقای سطح رفاه مردم
رواهد بود و نهاد رانواده ،کنتر الگوی مصرف را بر عهده رواهد داشت.
« .1/1ایثار ،عدالت ،انصاف» به عنوان اوصاف تئوری تولید ثروت اسهالمی ،جهایگ ین
«استکبار ،تفاخر ،اسراف» بهعنوان اوصاف تئوری تولید ثروت غربی

در نتیجه ،الگوی حولید ثروا در نظام اسالمی مبتنی بر «ایثار» و الگوی حوزیا ثروا در
چارچوب «عدالت» است اما الگوی حولید ثروا در نظام سرمایهداری بر مبنای «اسـتکبار»
و الگوی حوزیا ثروا بر اساس «حفـارر» شـک گرفتـه اسـت .همچنـین اصـ در الگـوی
مصرف در نظام اسالمی «انصاف» است که حوسط نهاد رانواده اعما میشود امـا الگـوی
مصرف غربی بر «اسراف» استوار شده است.
 .1/5پیشنهاد جایگ ین شدنِ «مالیات کاری» با «مالیات پولی» در بخش اقتصاد بهرای
دوره گذار

بر این اساس ،به نظر میرسد برای حأمین هزینههای جاری و عمرانی دولت (امور مالی)
ارذ «مالیاا کاری» باید جایگزین «مالیاا پولی» شود .یعنی دوره سربازی بـه پـنج سـا
افزای مییابد اما به جز زمان کوحاهی که به آموزش نظامی ارتصاص مییابد ،باقیمانـدهی

طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» و «دوران گذار»527 

این دوره صرف آن رواهد شد که جوانان ،مهاراهای مختلفی را که امـروزه در هنرسـتانها
آموزش داده می شود ،فرا بگیرند و با حکیه به مهارا رود ،بـه کـار در شـرکتهای اسـالمی
مشغو شوند؛ با علم به اینکه پا از پایان این مدا و در ازای کارکردی که داشتهاند ،اموا
شرکت به آنها واگذار شده و بهعنوان مالک ،عضوی از شرکت شنارته رواهند شد .یعنی این
شرکتها که در دوران سربازی و با کار سربازان شـک گرفتهانـد ،از منـابا طبیعـی و سـایر
ظرفیتهای کشور استفاده میکنند و جوانان را ححت سرپرستی دولت ،از آموزش و اشتغا
بهره مند کرده و همزمان حقوق حداقلی را که حوانایی ازدوا و حشکی رانواده را بـه جوانـان
میدهد ،به آنان پردارت مینمایند .پا از پایان پنجسا  ،جوانان هم در حولید نق آفرینـی
کردهاند و هم با مالکیت در شرکت ،سرمایهای به دست آوردهاند و هم بـا حشـکی رـانواده،
نیاز عاطفی ـ جنسی رود را حأمین نمودهاند.
 .1/6ضرورت دولتیشدنِ بخش بازرگانی (تجارت) بهه دلیهل رفتهار سیاسهیِ جامعهه
جهانی ،بینالمللی ،من قهای

همچنین در بخ بازرگانی ،از آنجا که موازنهی ارزی بین کشورها از امور سیاسی است
(و نه اقتصادی) و حتی کشورهای حوسعهیافته نیز بر همین اسـاس عمـ میکننـد ،موضـوع
بازرگانی به بخ رصوصی سپرده نمی شود بلکه باید در ارتیار دولت باشـد کـه در قـانون
اساسی نیز به این امر حصریح شده است.

1

 .6اصــ  44قــانون اساســی :نظــام اقتصــادی جمهــور اســالمی ایــران بــر پایــه ســه بخــ دولتــی،
حعــاونی و رصوصــی بــا برنامــهریــزی مــنظم و صــحیح اســتوار اســت؛ بخــ دولتــی شــام
کلیـــه صـــنایا بـــزرگ ،صـــنایا مـــادر ،بازرگمممانی ومممارجی ،معـــادن بـــزرگ ،بانکـــداری،
بیمـــه ،حـــأمین نیـــرو ،ســـدها و شـــبکه هـــای بـــزرگ آبرســـانی ،رادیـــو و حلویزیـــون ،پســـت و
حلگــــراف و حلفــــن ،هواپیمــــایی ،کشــــتیرانی ،راه و راه آهــــن و ماننــــد اینهــــا اســــت کــــه
به صورا مالکیت عمومی و در ارتیار دولت است.
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 . 5پاسخ به سواالت اساسی پیرامون تئوری تولید ثروت اسالمی در دوران گذار
« .5/4چگونگی تامین ه ینهها» و پیامدهای «ق ع ارتبهاط بها کشهورها» و «سهپردن
اقتصاد کشور به بخش دولتی»؛ سه سوال اساسی از تئوری تولید ثروت اسالمی

با طرح حروری حولید ثروا برای نظام اسالمی در دوران گذار ،طبیعی است که سـواالا
زیادی از موضا فرهنگ موجود در عرصهی آ کادمیک و حخصصی مطرح شود که باید پاسخ
هر یک از این پرس ها را به روشنی بیان کرد .اما قب از هر چیز باید دانست کـه هجمـهی
اقتصادی دشمن ،هزینههای سنگینی را برای جامعه دینی در پی آورده که مقاومـت در برابـر
این حهاجم را به امری ضروری حبدی کرده و برای دستیابی به استقال اقتصادی و رـرو از
وابستگی باید الزاماا آن را پـذیرفت .در واقـا جمهـوری اسـالمی بـهعنوان منـادی ّ
حـع و
معنویت با نظامی جهانی مواجه شده که برراسته از شرک و کفر و ارالق رذیله و بتپرستی
مدرن است و لذا باید از انحال انقالب در نرمافزارهای حمدن موجود جلوگیری کـرد .البتـه
در الگوی انتقا  ،قطا رابطه با اقتصاد سایر کشورها دنبا نمیشود بلکه آنچه بهمثابه هدف
اصلی مدنظر قرار دارد ،قطا رابطه با اقتصاد سرمایهداری و پایان طواف ریا بر محـور دالر
است .زیرا مقروض شدن کشور چه در آغاز و چه در پایان روند حوسعه ،یک امر ضدارزشـی
محسوب میشود؛ کما اینکه چنین رونـدی در کشـورهای اروپـایی ماننـد یونـان ،پرحغـا ،
مطلع قرضدهنـدگان بـر آن و
اسپانیا و ...موجح سلح استقال از این کشور و فرمانروایی ِ
به بیگاریکشیدن مردم شده است.

پا گرچه بر اساس اقتصاد متداو  ،حولید و اشتغا و گردش امور مالی بر محور بخـ
رصوصی و سرمایهی رارجی شک میگیرد ،اما چال های فـوق پدیـد آمـده و اسـتقال
کشورها حهدید میشود .این در حالی است که با ححقع حروری حولید ثروا اسالمی در دوران
انتقا  ،قدرا ررید مردم افزای مییابد حا پو و سرمایههای عموم مـردم منشـأ ّ
ححـرک در
حولید و حجارا و ححو در حکنولوژی شود .یعنی نفی محوریت بخ رصوصی در اقتصاد،
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به معنای سپردن حمامی شروناا اقتصـادی بـه بخـ دولتـی نیسـت بلکـه در امـور مـالی،
سرمایههای مردم است که جایگزین سرمایههای بیگانه رواهد شد.
بهعنوان نمونه در وضا موجود ،دولت ناچار است به صـرف بودجـههای سـنگین بـرای
حأمین زیرسارتهای پیچیده مبادرا کند حا بستر فعالیت بخ رصوصی را فـراهم نمایـد
اما در الگوی انتقا  ،ایـن هزینـهها حـذف شـده و حـأمین حکنولـوژی سـاده و بـادوام بـرای
شک گیری اقتصاد مردمی و غیرمتمرکز جایگزین آن میشود و به ایـن صـورا ،هزینـههای
سرسامآور برای دستیابی به حکنولوژی برحر منتفی میگردد .همچنین در وضا موجود ،بخ
قاب حوجهی از بودجهی کشور صرف هزینـههای جـاری در بخـ دولتـی میشـود امـا بـا
محوریت بخشیدن به الگوی درآمد انقالبـی و زاهدانـه در بخـ دولتـی ،امتیـاز رـواهی و
حرص در این بخ و هزینههای آن به شدا کـاه مییابـد .بخـ دیگـری از هزینـهها
مربوط به طرحهای عمرانی است امـا از آنجـا کـه در الگـوی انتقـا  ،پیگیـری رونـد رفـاه
دائمالتزاید در الگوی مصرف عمومی نفی شد ،به سرمایههای بزرگ رارجی برای «سارت،
کردن سـطح
نگهداری و ارحقاء
سطح» طرحهای عمرانی و ردماحی نیازی نیست بلکه بومی ِ
ِ
موجود از رفاه و امکاناا و حعمیم آن به سراسر کشور دنبا رواهد شد که احخاذ این سیاست
برای ححقع طرحهای عمرانی ،هزینههای به مراحح کمتری را در پی دارد.
« .5/2ق ع وابستگی به اقتصاد جهانی»« ،شکستن مبنای سهودآوری در پهروژهههای
عمرانی»« ،تحقق پول اسالمی با اقتصاد مردمی»؛ سهه م یهت تئهوری تولیهد ثهروت
اسالمی

عالوه بر این ،هنگامی که جهتگیری اقتصاد کشور به سمت رار از مرزها قطا شـد،
این جهتگیری به سوی پایتخت و کالنشهرها در دارـ نیـز قطـا میشـود و ارتیـاراا و
منابا و ّ
مجوزاا به استانها حفویض میگردد حا بـا رودکفـایی منطقـهای ،نیازهـای رـود را
مرحفا کنند .به عبارا دیگر در وضا موجود و بر اساس برنامههای حوسعه پایدار ،جغرافیای

  526سبک زندگی

اقتصادی کشور بر محور پایتخت و کالنشهرها شک گرفته و همـه نقـاط بـه بودجـه مرکـز
ّ
نیازمندند و برای حأمین الگوی مصرف غربی و مرفه به دولت فشار میآورند .اما در رویکـرد
جدید ،نیاز کالنشهرها به پایتخت و نیاز شهرها به کالنشهرها و نیاز روستاها به شهرها بـه
شدا کاه رواهد یافت و با حغییر در الگوی حولیـد و حکنولـوژی ،هـر منطقـه بـه سـمت
استقال و درونزایی حرکت رواهد کرد و به همین دلی  ،بسیاری از هزینههایی که از اقصی
نقاط کشور به مرکز ححمی میشد ،منتفی رواهد شد .به حبا این روند ،حمامی مراکز دولتی
ً
و رصوصی که متناسح با جغرافیای اقتصادی قبلی شک گرفتهاند ،حدریجا از بین رواهنـد
رفت و لذا منابا مالی جدیدی برای ححقع رویکردهای نوین پدیـد رواهـد آمـد .همچنـین
واگذاری انفا و معادن و ...به بخ رصوصی و گردش پو عموم در سیستم مالی کـه بـه
سوی رفاه هدایت میشد ،متوقف میشود و به پتانسـیلی بـرای حمایـت از بخـ وقـف و
ً
ارحقای ظرفیت سیستم مالی جدید حبدی میگردد .رصوصا در مورد انفا باید حوجه داشت
که درآمدهای حاص از آن باید بـه رزانـه واریـز شـده و هـی بخشـی از انفـا بـه بخـ
رصوصی واگذار نشود بلکه بخ رصوصی در صورا نیاز و حمای به اسـتفاده از انفـا ،
باید اجاره پردارت کند .حشویعهای صادراحی و وارداحی و سایر یارانههای پنهانی که بخـ
رصوصی حعلع گرفته نیز قطا میشود و پشتوانهی اقتصاد مردمی قرار میگیرد.
همچنین بخ

دولتی حع ندارد پروژههـای عمرانـی را بـر اسـاس سـودآوری و حوجیـه

اقتصادی آغاز کند بلکه باید عدالت در طرحهای عمرانی و ردماحی را بهمثابـه محـور ایـن
پروژهها قرار دهد .زیرا سودآوری و رفاه دائمالتزاید نباید به وصف اقتصاد کشور حبدی شـود
گرچه بخ رصوصی بدون حمایت دولتـی میحوانـد بـا انگیـزهی سـودآوری بـه فعالیـت
اقتصادی اقدام کند .از سوی دیگر ،واگذاری زمین به بخ رصوصی متوقـف شـده و حنهـا
اجاره داده می شود اما زمین روستاها مشروط به احیـاء اراضـی و انجـام سـایر فعالیتهـای
اقتصادی در آن به اشخاص حقیقی واگذار رواهد شد ولی اشخاص حقـوقی مشـمو ایـن
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واگذاریها نخواهند بود .در نتیجه ،صنایا کشاورزی و دامداری متمرکز کـه حوسـط بخـ
رصوصی و با انگیزهی سودهای کالن ایجاد شدهاند ،کاه پیدا رواهند کرد و متناسح بـا
ً
این روند ،ساماندهی متمرکز آب و برق و گاز نیز حداوم نخواهـد یافـت .اساسـا در رویکـرد
جدید ،حمرکز در صنایا حنها برای بخ

وقف کـه حوسـط مسـاجد و مصـلیها و حرمهـای

شریفه مدیریت میشوند ،مجاز رواهد بود.
در بخ مالی نیز حرکت نظام باید به سمت سلح کارآمدی از اوراق بهادار و سفتهبازی
و سایر اموری باشد که با حکاثر و حمرکز سرمایه حناسح دارد حا در وضا مطلوب ،زمینه بـرای
دستیابی به پو اسالمی فراهم گردد .باید حوجه داشت که ححقع پو اسالمی یک انقالب در
اقتصاد به شمار میرود که اقتصاد مردمی را به حرکت میاندازد .هنگامی که حمامی ظرفیت
دارلی و ابزارهای انتقا ثروا از بخ رصوصی به بخ وقـف معطـوف شـود ،پشـتوانه
برای پو اسالمی شک میگیرد .در واقا بـا افـزای انگیـزه و فعالیـت بـرای حولیـد ،مـردم
ثروحمندحر می شوند؛ اما با این حفاوا که پرورش این مردم در بستری انجام شده که برراسته
قدرا الهی است .یعنی پشتوانهی پو اسالمی بررالف دالر،
از حروری حولید اطالع و حولید ِ
حرص و حسد و سایر ارالق رذیله ـ که در حولید انبوه و حوسعهی حکنولوژی ،گـردش مـالی

بر اساس ربا و حجارا جهانی منعکا میگردد ـ نیست بلکه حولید انبـوه و صـرفهجویی در
مقیاس حولید که به نفا ثروحمندان است ،به الگـوی حولیـد مردمـی حبـدی میشـود؛ ربـا از
گردش مالی حذف شده و بیا و سایر عقـود اسـالمی جـایگزین آن میگـردد ودر عرصـهی
حجارا ،بازارهای مبتنی بر حکنولوژی برحر از دستور کار رار شـده و بازارهـای هـدف بـر
اساس نیاز مستضعفین جهان ـ که بخ بزرگی از جمعیت جهان را حشکی میدهند ـ معین
رواهند شد .در نتیجه ،حعاون و حوسعهی ریراا (بـه معنـای حولیـد و حوزیـا و مصـرف بـر
اساس ارالق حمیده) به پشتوانهی پو اسـالمی حبـدی میشـود و حوزیـا عادالنـه در بـین
عموم ،نیروی بیشتری را برای مشارکت در حولید جذب میکند و موجـح میشـود حـا اصـ
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ورشکستگی و محوریت سـختافزارها از بـین بـرود و نرمافزارهـای ارالقـی و انسـانی در
جایگاه محوری قرار بگیرد .البته هنگامی که پو اسالمی ححقع یابد ،همـواره مـورد هجمـه
دشمنان قرار رواهد گرفت زیرا استقال اقتصـادی در دارـ و الگوشـدن نظـام اسـالمی در
رار را پدید رواهد آورد و همانند جاذبهی نظـام سیاسـی در جمهـوری اسـالمی ،جاذبـهای
اقتصادی را در برابر مستضعفین عـالم بـه نمـای رواهـد گذاشـت .لـذا دشـمنیهای نظـام
سرمایهداری بر پو اسالمی متمرکز رواهـد شـد و قـدرا ایـن پـو در مقاومـت آن در برابـر
معادالا نشر اسکناس در سطح جهانی ،بروز و ظهور رواهد یافت .البته از آنجا که معادالا
اقتصاد اسالمی مبتنی بر گردش مالی نیست و محوریت در آن با عقود شرعی است ،دسـتیابی
پایانی جنگ اقتصادی و در بلندمدا رخ رواهد داد.
به پو اسالمی در مراح
ِ
« .5/7تعری

جدید از منافع مشترک اقتصادی» و «تغییر شاخصهها در جهت تغییهر

نظام آماری» ،دو خصوصیت دیگر تئوری تولید ثروت اسالمی در دوران گذار

همچنین ارحباط با کشورهای رارجی بر مبنای منافا مشترکی که در نظـام سـرمایهداری
حعریف شده و بستری برای فعالیت بخ رصوصی است ،نخواهد بود زیرا منافا مشترک با
مشـترک نظـام
کشورهایی که سبک زندگی غربـی را پذیرفتهانـد ،وجـود نـدارد بلکـه منـافا
ِ

جمهوری اسالمی ،در ارحباط با ملتها و عموم مردم و مستضعفین شک میگیرد .از سـوی
دیگر ،استقال اقتصادی ّمتکـی بـه بخـ وقـف (حعـاونی اسـالمی) اسـت کـه مردمـی و
عدالتمحور و فقهبنیان است و حکالح بـر سـر دنیـا را حـذف میکنـد و ریـراا را حوسـعه
میدهــد؛ همانگونــه کــه ایثــار در بخـ دولتــی و آزادی اقتصــادی در بخ ـ رصوصــی
(به زیستی) محقع رواهد شد .البته باید حوجه داشت که رشد اقتصادی در حعریف دینی ،بـه
معنای بهرهبردن از همه ظرفیتهای مردم است و منحصر در بخ رصوصی و حکنولـوژی
نیست بلکه به جای محوریت سختافزار و و حوسعهی ّ
فنآوری پیشـرفته و ارزش افـزوده در
حعریف رشد اقتصادی ،افزای رشـد مشـارکت عمـوم و اثـر آن در دقـت و سـرعت حولیـد،
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اندازهگیری رواهد شد و نرمافزارها محوریت رواهند یافت و به حبا آن ،حعریـف منـابا نیـز
ً
حغییر رواهد کرد .روشن است که در پی حغییراا فوق قطعا نظام آماری کشور نیـز دگرگـون
رواهد شد.
مطالح فوق ،نکاحی بود که میحواند ابهاماا و سواالحی که از سـوی ادبیـاا حخصصـی
دانشگاه مطرح می شود ،پاسخ دهد و بحث پیرامون حروری حولیـد ثـروا در دوران انتقـا را
ً
ُ
حکمی کند و نه محوری که ابتدائا ذکـر شـد ،چـارچوبی از حرـوری حولیـد ثـروا در نظـام
اسالمی را برای دوران انتقا بیان مینماید و عالوه بر حعیین جایگاه «بخـ دولتـی ،بخـ
رصوصی و بخ حعاونی» و بیان نق هر یک در سه عرصهی «هدایت قیمتها ،بهزیستی
و اشتغا » ،حوضیح میدهد که «گردش امور مالی» در اقتصـاد موجـود بـا نظـام اقتصـادی
اسالم درگیر است« ،حوسعهی حکنولوژی و حولید انبوه» بررالف عدالت و کرامـت انسـانی و
به نفا قشر سرمایهدار است و «حجارا» و صادراا و وارداا ،وابسته به قیمـت ارز و GNP

است که بهصورا منصفانه و عادالنه و مردمی حعیین نمیشود.
 .6تحقق ارزش های دینی در وضع م لوب؛ وابسته به طراحی برنامهه انتقهال و
تغییرات آن

لذا حروری حولید ثروا در دوران انتقـا نیـز بایـد در جریـان حرکـت و ارحقـای ظرفیـت
مالحظه شود؛ همانگونه که نظام اداری غرب در صدسا پی از این ،بوروکراحیک و مبتنی
بر کاغذبازی بوده اما در آن زمان به چنین وصفی متصف نمیشده زیرا بشریت بهحـازگی بـه
حعریف سازمان و حقسیم کار دست یافته بود .اما امروزه غرب ،مقیاس مدیریت را بـه سـطح
حادثهسازی ارحقا داده و نظاماا رود را بـر اسـاس حـدود اولیـه فیزیکـی و الکترونیکـی و
متناسح با حوسعهی حکنولـوژی و سـرعت لیـزر طراحـی میکنـد و لـذا بـه ابعـاد نـوینی از
برنامهریزی و نظام اداری دست یافته و مفاهیمی چون ّ
مزیت نسبی و آمای سـرزمین را نـه
حنها به دار کشور محدود نمیکند بلکه بـه سـطح جهـانی و بینالمللـی بسـط میدهـد و
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اینگونه حروری حولید ثروا را ححو میبخشد .لذا گرچه در نکاا پی گفته به راه برونرفت
از وضا موجود اشاره شد و در رال آن ،نیاز و ارضاء ححمیلی از حمدن غرب پذیرفته شده و
حنها حوسعهی این رونـد ّ
مقیـد گشـت ،امـا در صـورحی کـه ایـن مسـیر ّ
جهـت
طـی شـود و
ِ
عقالنیت دینمحور حغییر یابد ،جریان نیاز و ارضاء نیز
«سارتارها» بر اساس احکام دینی و
ِ
به حدریج ححو رواهد یافت و در چندین دههی آینده ،نیازهای جدیدی حولید رواهد شد که
منشأ آن ،دار مرزهاست و نه رار آن .پا گرچـه در وضـا مطلـوب ،نیازهـای مـادی و
ً
نیاز عبادا و دستگاه معنویت حعریف شود ،اما فعال ادراک دقیقی از ایـن
دنیوی باید به حبا ِ

امر وجود ندارد و حنها باید از طریع درگیر شدن با وضا موجود (بررورد با ادبیاا حوسـعهی
پایدار و همهجانبه) و نفی آلهه (ال اله) اقدام کرد حـا در طـو زمـان ،حصـویر روشـنحری از
پرست اجتماعی ردای متعا در دوران مطلوب (اال الله) پدید آید .از اینرو مبـاحثی کـه
ً
اک مبتنی بر مـد
پیرامون حروری حولید ثروا در دوران انتقا بیان شد ،ابتدائا باید به یک ادر ِ
احی چند چشمانداز بیستساله قـرار بگیـرد و الزامـاا آن در
و الگو حبدی شود و مبنای طر ِ
حروری حولید اطالع و حروری حولید قدرا بیان گردد حا با رـرو از سـارتارهای غربـی ّ
طـی
چندین دهه ،زمینه برای حرکت به سوی حمدن مطلوب فراهم شود.

ّ
بهعنوان مثا  ،امروزه حأمین آب شرب به لولهکشی وابسته است که در آن از آب سـدها و

رودرانهها و سفرههای زیرزمینی اسـتفاده میشـود و حمرکـز جمعیـت در شـهرها ،حولیـد و
استفاده از حکنولوژی پیچیده در شبکهی آب و فاضالب را بـه امـری ضـروری حبـدی کـرده
است .حا اگر اثباا شد که طبع فرهنگ دینی ،وضا مطلوب در ایـن زمینـه نوشـیدن آبـی
ّ
مضـراا بزرگـی بـرای
است که از آسمان ناز میشود و روشن گردید که آب لولهکشی چه
بهداشت و سالمت عمومی در پی دارد و چه هزینههای سنگینی را بر این بخ هـا ححمیـ
میکند ،باز هم ححقع آن در حمامی کشـور بـه ححقیقـاا پیچیـده و پژوه هـای مفصـلی
نیازمند است حا چگونگی این کار حبیین شده و حکنولوژی و مهندسـی متناسـح بـا آن حولیـد
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شود .حتی زمانی که این مهندسی و حکنولوژی پیچیده حولید شود ،ممکن است اجرای آن در
ابتدا به استانهای پربارش در شما و شما غرب منحصر گردد .پا یـک سیاسـت واحـد
احخاذ نمیشود اما متناسح با شرایط و مقدوراا ،حمرکز در بخ های مختلف شکسته شده
و حغییر جهتها إعما میشود.
همه این امور وابسته به آن است که هجمهی سبک زندگی غربی به امت دینی در حمـامی
ابعاد درک و فهم شود و نفی سبی و مقابله با سلطهی کفار بهصورا همهجانبه به یک بـاور
ّ
جدی حبدی گردد .زیرا حنها در این صورا است حرسها و نگرانیها برای کنار گذاشتن روند
متداو زندگی از بین میرود و این اعتقاد به وجود میآید که میحوان به سبک دیگری زندگی
کرد و هزینههای این حغییر را پذیرفت .در واقا مشک کنونی ادبیاا دانشـگاه آن اسـت کـه
هی راهی برای زندگی را غیر از آنچه امروز در دنیا حجربه شـده و در سراسـر جهـان جریـان
یافته ،نمیپذیرد و راه نوین را ممکن نمیشمرد .اما حضرا امام و مقام معظم رهبـری همـواره
ّ
فریاد میزنند که با احکا به ردای متعا و فرهنگ دین و قدرحی که امروز برای شـیعه حاصـ
شده ،میحوان حدبیر نوینی را برای زندگی بشر طراحی کرد و این حقیقت را در عرصهی سیاسی
به اثباا رسانده و در عینیت به نمای گذاشتهاند .اما حفظ این دستاورد سیاسی و حداوم آن در
عرصهی فرهنگ و اقتصاد ،به پشتوانهی آ کادمیک نیازمند است.

1

 .3تحلیل از وضع موجود «بازار»« ،ادارات» و «بخش خدمات» و کیفیت بهینه و
تغییر جهت حاکم بر آنها

در اینجا مناسح است حا به ححلی از وضـا موجـود بازارهـا ،اداراا و بخـ رـدماا
پردارته شود و کیفیت بهینه و حغییر جهت حاکم بر آنها و چگونگی حبدی ایـن بخ هـا بـه
ً
بخ های انقالبی و اسالمی مشخص گردد .همانگونه کـه قـبال بیـان شـد «انسـان» اسـیر
الگوی حولید کاال و الگوی حولید ثروا غربی است و قـوانین و محـاکم قضـایی و نیروهـای
 .6دستاوردهای فکری مرحوم عالمه آیتالله حسینیالهاشمی نیز در همین راستا حولید شده است.
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انتظامی ،پشتوانهی اقتصاد سرمایهداری (ربا ،حولید ،حجارا) قرار میگیرند و کسانی کـه در
باالحرین درجاا حرص هستند ،از این ابزارها برای حفـظ و افـزای ثـروا رـود اسـتفاده
ُ
میکنند و در نتیجه ،رلع حجاوز بر جواما غربی و بازارها حاکم میگردد و جـرآا ورود بـه
عرصههای اقتصادی از عموم مردم سلح میشود .چون نظام سرمایهداری برای محافظت از
سرمایه و سود آن ،از طریـع انحصـاراا و بـه رـدمتگرفتن قـوای سـهگانه حوسـط بخـ
رصوصی امکان رقابت سالم را از مردم میگیرد و از سـوی دیگـر ،بررـورد قـاطا دسـتگاه
قضایی با حخلفاا اقتصادی که به پایما کردن کرامت انسانی به نفـا سـود کـاال و سـرمایه
منتهی میشود ،مردم را از عرصه اقتصادی رار میکند .بحران مسکن در امریکـا یکـی از
نمونههای این واقعیت بود که در ّ
طی آن ،میلیونها نفـر از مـردم حوسـط دسـتگاه قضـایی و
انتظامی از رانههای رود بیرون رانده شدند و اموا آنان در کما بیرحمی مصـادره شـد و
این بررورد در حالی رخ داد که بحران مسکن یک مشک در سطح ملی و کالن بود و عموم
مردم در آن نقشی نداشتند.
اما با پیروزی انقالب اسالمی و جریان گستاری انقالبی و شکستن سارتارهای طبقاحی
نظام سرمایه داری که از دوران ستمشاهی بـه ار رسـیده بـود ،حـرس مـردم از بـین رفـت و
همگان برای حضور در عرصههای مختلف از جمله بخ اقتصاد ،جرآا پیـدا کردنـد .در
نتیجه ،بازار از مسیر رود رـار شـد و حبعـاحی ماننـد افـزای چکهـای بالمحـ  ،رونـد
فزایندهی پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و ...پدید آمـد .پیشـنهاد مـا بـرای رـرو از
وضعیت موجود بازار در ایران ،ورود به فضای جنگ اقتصادی است زیرا هنگامی کـه عمـوم
مردم شرایط بحرانی اقتصاد ملی را درک کنند ،برای حـأمین نیازهـای مـادی رـود دسـت بـه
ریسک نمیزنند و برای سودآوری ،اقدام به ورود در عرصهی اقتصادی نمیکنند .البته جنگ
اقتصادی یک واقعیت عینی است که کشور سا هاست با آن درگیر است اما اقتصاد متـداو
به این واقعیت حوجهی نمیکند .در واقا جه قیمتها در ایـران از سـنخ گرانـی و حـورمی
نیست که در اقتصاد کالسیک و متداو به آن پردارته میشود بلکه علـم اقتصـاد بایـد آن را
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بهعنوان یک استثناء مورد بررسی قرار دهد و نسبت به حفاواهای ماهوی آن با آنچه در دنیـا
جریان دارد ،پاسخگو باشد .زیرا حدود دویست کشـور دنیـا زنـدگی اقتصـادی رـود را بـر
عینـی
اساس سبک زندگی غربـی سـامان دادهانـد و بـر اسـاس چارچوبهـای مفهـومی و
ِ
ّ
ً
مشخصی در حورم ،اشتغا  ،حولید ثروا ،موازنهی ارزی و ...عم میکنند و اکثرا به ثباا و
امنیت اقتصادی رسیدهاند و بر همین مبنـا ،رونـد آینـدهی اقتصـاد ملـی رـود را پی بینـی
میکنند اما این روابط و شارصههای اقتصادی با ورود به جامعهی انقالبـی ایـران ،وضـا و
شک دیگری پیدا کردهاند و لذا جه قیمتها در طو سیوهفت سا گذشـته بـه نحـوی
حداوم یافته که هرگونه ثباا و امنیت اقتصادی را از بـین بـرده اسـت .پـا حرسـیم هجمـهی
حمام عیار و دشمنی آشکار در بخ فرهنگی و اقتصادی یک ضرورا اساسـی اسـت حـا بـر
الهی حضرا امام و مقام معظـم رهبـری را در ایـن دو عرصـه
اساس آن بتوان ،جهتگیری ِ

جریان داد و ضربهای اساسی به فضای مادی حاکم بر اقتصاد و بازار وارد کرد.

پیرامون موضوع اداراا باید حوجه داشت که عرف معمو در دنیا ،دستمزد بخـ اداری
ُ
را به سطحی رسانده که شأن مالی کارمندان از کاسحهای رردهپـا بـاالحر اسـت و در دوران
رژیم طاغوا نیز چنین وضعیتی بر جامعهی ایران حاکم بـود .امـا اکنـون کارمنـدان ححـت
ً
فشار شدید مالی هستند که این روند قهرا فسـاد اداری را بـه دنبـا دارد .بـه حعبیـر دقیـعحر،
مقولهی «اداره» مبتنی بر حوزیا ارتیاراا و حقسیم کار گسترده برای حأمین نیازهای یک ملت
ّ
است اما فشار اقتصادی بر کارمندان و نپذیرفتن ذلت از سوی آنان باعث میشود حـا اداراا
در ایران ،ارتیاراا گستردهی رود را به ابزاری برای کاه این فشـار حبـدی کننـد .روشـن
است که با قرارگرفتن کارمندان در این محیط ،حوصیه به رعایت دستورهای دینی و ارزشهای
ارالقی اثری بر اکثریت آنان نخواهد داشت و حنها حعداد کمی باقی میمانند که از ارتیاراا
رود برای حأمین نیاز اقتصادی سوء استفاده نمیکنند و رود را بـه فسـاد اداری نمیآالینـد؛
حتی اگر مجبور به اشتغا در شغ دوم شوند .لذا حورم مداوم و فقدان امنیت اقتصـادی ،بـه
محیط اداری و کارمندان فشار آورده و موجح حعمیم رشوه و فساد در اداراا شده و کار را به
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جایی رسانده که بخ هایی از قشر پزشکان بهعنوان یـک قشـر بررـوردار را نیـز بـه پدیـده
زیرمیزی آلوده کرده است .بنابراین هنگامی که درگیری نظام با جنگ اقتصـادی ححمیلـی از
سوی سبک زندگی غربی برای مردم حبیین شده و این واقعیت به یـک گفتمـان حبـدی شـود،
اکثریت مردم با رویکرد جدید همراه شده و دست به ایثار و فداکاری رواهنـد زد و فسـاد از
شک حعمیم یافته رار رواهد شد و حعداد کمی باقی رواهند ماند که شناسایی و حصـفیهی
آنها حوسط بازاریان ّ
متدین یا کارمندان انقالبی امکانپذیر رواهد بود.

آنچه این ا ّدعا را حأیید میکند ،حوجه به این نکته است که ارح ایران پرورشیافتهی رژیم

ارالقی حضرا امام با آن باعـث شـد حـا
پهلوی و محیط فاسد آن بود اما بررورد انسانی و
ِ
ّ
غیر از عدهی معدودی که در ابتدای انقالب حصفیه شدند ،سایر نیروهای ارحشی هشتسا
در دوران دفاع مقدس بجنگند و پا از آن حا امروز ،رفتاری بر ضد نظام اسـالمی در ارحـ
دیده نشده است .این در حالی است که حقسیم کار سازمانی ،ارتیاراا گستردهای را بـه هـر
نهاد حفویض میکند که میحواند به زمینهی مناسبی برای معامله و ررید و فروش اطالعـاا
و جاسوسی حبدی شود و نمونههای آن در ارح های کشورهای منطقه ماننـد عـراق ،مصـر،
الهی حضرا امام ،پاکحرین ارح جهـان را از
لیبی و ...قاب مشاهده است .در واقا رفتار ِ

میان ویرانه های پلیدی که حوسط رژیم پهلوی ایجاد شده بود ،پدید آورد؛ ارحشـی کـه بـدون
بررورداری از مزایای ویژهای که در دوران پهلوی به آن انا گرفته بود ،نظـام اسـالمی را در
هشت سا جنگ ححمیلی یاری نمود و ارتیاراا رود را به ابزاری برای کاه فشار مـادی
حبدی نکرد .این واقعیتها معجزاا الهی بزرگی هستند که مدیریت حضـرا امـام و مقـام
معظم رهبری ما را بـه حکـرار آن در سـایر بخ هـا دعـوا میکنـد .پـا نبایـد بازاریـان و
کارمندان و سایر اقشار ملت قهرمان ایران را ححقیر کرد و آنان را بهعنوان ّ
مقصرین اصـلی در
قانونشکنی معرفی نمود بلکه فقدان حوانایی برای مقابله با محیطهـای فاسـد غربـی و عـدم
مدیریت در ایجاد محیطهای سالم اجتماعی اسـت کـه ایـن ناهنجاریهـا را پدیـد آورده و
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هنگامی که این ناحوانیهـا برطـرف شـود ،وضـعیت موجـود در اداراا و بـازار و مـدارس و
دانشگاهها و ...به محیطهای معنوی و انقالبی نزدیک رواهد شد.
در بخ ردماا نیز باید حوجه داشت که اگر حکنولوژی برحر از این بخ حذف شود و
ُ
ردماا با حکنولوژی ررد و متوسط و بـر اسـاس سیاسـتهای عـدالتمحور ارائـه گـردد،
هزینهی زندگی برای عموم کاه رواهد یافت .البته حغییر در نرمافزارها و قوانین مربوط بـه
ردماا نیز ضروری است؛ یعنـی مجلـا شـورای اسـالمی و شـوراهای اسـالمی شـهر و
قدرا» جدید را به نفا مردم حصـو یح کننـد و
روستا باید قوانینی متناسح با «نظام موازنهی
ِ

حمایتهای قانونی از آن را سامان دهند .در این صورا ،رشد مداوم قیمت ردماا از قبی

کرایه حاکسی ،هزینه حعمیر و سرویا لوازم منز و ...متوقف شده و ارالق مادی حاکم بـر
بخ ردماا حضعیف رواهد شد.

6

طراحی تئوری «تولید اطالع اسالمی» برای دوران گذار حول سه
نهاد «مدرسه ،خانواده ،مسجد» با محوریت نهاد مدرسه و
دانشگاه (تعلیم و تربیت)

 .4ضرورت شناخت عمیق از تئوری تولید اطالع در سبک زندگی غربی (ارتقای
ظرفیت شهوت و تحول مادی در پسند اجتماعی) و ناسهازگاری آن بها تعریه
زندگی در دار دنیا بر اسا

سبک زندگی اسالمی

برای ورود به بحث حروری حولید اطـالع بـرای نظـام اسـالمی در دوران انتقـا  ،بایـد بـه
رالصه ای از مباحث گذشته در ححلی از حروری حولید اطالع غربـی حوجـه کـرد :در سـبک
زندگی غربی ،قدرا انسان برای حأثیرگذاری جدید بر جهان طبیعت زمانی به بروز و ظهـور
رواهد رسید که لذاا و شهواا جدیدی برای او فـراهم گـردد و محـیط نـوینی در جهـت
ارحقای مادی روح و ذهن و جسـم انسـان پدیـد آیـد .لـذا رشـد اقتصـادی و حکنولوژیـک و
حوسعهی رفاه هنگامی میسر رواهد بود که متناسح با آن ،پسند اجتماعی و روابط اجتماعی
متحو شود .بر همین اساس در مباحث گذشته گفته شد کـه مراکـز آمـوزش و پژوهشـی از
قبی مدارس و دانشگاهها با حولید و حوزیا علم ،رسانهها بـا هـدایت افکـار عمـومی و هنـر
مدرن با حغییر پسند و ذائقهی بشر ،همگی در جهت اقامـهی شـهواا در شـک پیچیـده آن
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عم میکنند و این روند در نهادهایی مانند سینما ،حلویزیون ،مـاهواره ،کابـاره ،قماررانـه،
هت  ،اماکن حفریحی و ورزشی و ...امتداد مییابـد حـا بـا ایجـاد بسـتر حخلیـهی شـهواا،
«انگیزش و پرورش و گزین مادی» ححقـع یابـد .در نتیجـهی ایـن رونـد ،حریصحـرین و
ِ
متجاوزحرین عناصر وارد باندهای مافیایی میشوند اما کسـانی کـه بـه شـهوا قاعدهمنـد و
ّ
حوح منظم اعتقاد دارند ،در قالح حکنوکرااهـا جـای میگیرنـد و حمـدن مـدرن بـه ایـن
صورا ،هفت میلیارد مردم روی کرهی زمـین را بـه سـمت پرحگاههـای ضـاللت و سـقوط
میکشاند.
روشن است که جامعه دینی و نظام اسالمی نمیرواهد به سـوی ظلمـاا و شـهواا و
دنیاپرستی حرکت کند و چنان حیاحی را رسارا و زیانی بزرگ و عام بردهداری و استعمار
بشر و حجزیهی قوای او و موجح حاکمیتیافتن قشری راص بر عموم مردم بـرای حخلیـهی
شهواا هیرتحاکمه میداند .باید حوجه داشت که در فرهنگ دینی ،این دنیا بهدلی فعالیت
ِ
هوای نفا در درون و جوالن دستگاه کفر و نفاق در بیرون ،محیطی رطرناک است که حنها
با کمکگرفتن از شبکه معنویت میحوان از آن به سالمت عبور کرد .لـذا در معـارف الهـی،
دنیا برای منمن بهمثابه زندان حوصیف شده 1و زندگی کوحاه انسان در آن به حالت «حجافی»

2

 .6پیامبر اکرم (ص)« :دنیا ،زنـدان مـنمن و بهشـت کـافر اسـت ».االمـالی صـفحه  ،941حـدیث .768
«رداوند ،جبرئی را در زیباحرین چهرهای که بر من وارد می شد ،نزد من فرستاد و او گفـت :ای ّ
محمـد!
سالم (یکی از اسماء ردواند) ،به حو سالم میرساند و میگوید« :من به دنیا وحی کردم که بر دوسـتانم
حلخ و حیره و حنگ و سخت شو حا مشتاق دیدار من شوند و بر دشمنانم آسان و فراخ و رـوش شـو حـا کـه
دیدار مرا ناروش بدارند؛ زیرا من ،دنیا را زندان دوستانم و بهشت دشمنانم قرار دادهام» المعجم الکبیـر،
جلد  ،63صفحه  ،7حدیث .66
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
« .9قا رسو الله(ص) :یا آباذرِ ،إذا در النور القلح انفتح القلح و استوسا .قلت :فما عالمة ذ ِلكِ ،بأ ِبي
َ َ
َ
َ َ َ ُ ِّ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ
َ َ ُُ
ورَ ،و ِاالس ِتعد ُاد ِلل َمـو ِا قبـ
آنت و آمي یا رسو الل ِه قا ِ :اْلنابة ِإلی د ِار الخل ِ
ود ،و التج ِافي عن د ِار الغر ِ
ُ
ن ُز ِول ِه» اْلمالی (للطوسی) ،صفحه .899
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حشبیه گردیده و حیاا منمنین بر اساس مقاومت و ّ
مملو از درگیری و بال و مصیبت حعریـف
شده است .پا حروری حولید قدرا و ثروا و اطالع در نظام اسالمی باید در رـدمت ایـن
نحوه از زندگی باشد و زمینهای را فراهم کند که این سفر کوحاه ،با سعادا و هدایت به پایان
بودن حمامی ابعاد سبک زندگی غربی و جریـان
برسد و همزمان زشتی و رسارا و نامعقو
ِ
ّ
ارالق رذیله در آن را افشا نماید .زیرا رفتار دنیاپرستان در حعلع به دنیـا و عشـعبازی بـا آن،
همانند مسافری اسـت کـه در اواسـط راه و قبـ از رسـیدن بـه مقصـد ،بـه رریـد زمـین و
سارتوساز برای سکونت در آن مبادرا کرده است!
 .4/4ضرورت مهندسی نظام «انگی ش ،پهرورش ،گه ینش» بهرای عناصهر «صهیانتی،
عدالتمحور ،اعتمادگرا»

پا در مقاب حمدن غربی که پستحرین و جنایتکـارحرین عناصـر را در قالـح بانـدهای
ّ
مافیایی پرورش میدهد و کسانی را که برای رسیدن به لذاا دنیا به بـاالحرین ریسـکها حـن
میدهند ،به رآس قدرا میرساند ،نظام اسـالمی عناصـری جـانبرکف و شـهاداطلح را
حربیت میکند که با بصیرا کام  ،بال و مصیبت را در آغوش میکشـند و بـه مـرگ و عـالم
ّ
برزخ و قیامت انا میگیرند و به مبارزه با نظامهای ضد انسانی میپردازنـد و بـا ایمـان بـه
وعدهی الهی به شهدا مبنی بر رلود در بهشت ،در مقاب همهی بدیها و زشتیها قـد علـم
میکنند و به حمام حاریخ نفا میرسانند .لذا دستگاه ایمان به نیروهای صیانتی نیازمند اسـت
که هم از درون و در مقاب هوای نفا مصون باشند و هم در بیـرون و در مقابـ هندسـهی
طغیان ـ که حوسط ّ
ائمهی کفر و نفـاق ایجـاد میشـود ـ و شـراراهای آن ،بـه نظـام ایمـان
مصونیت بخشند .زیرا اگر چنین کسانی دست به مبارزه بزنند و بـه پیـروزی برسـند ،باعـث
ایجاد امنیت برای جامعه و امتی رواهند شد که به دنبا پرست رداست و در این صـورا
است که میحوان به سوی ادارهی دینی این جامعه و طراحـی یـک زنـدگی الهـی بـرای آنـان
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حرکت کرد .یعنی حنها پا از ححقع «صیانت» است که میحوان وارد بحث «حعاد » شـد و
دستیابی به یک زندگی متعاد و عادالنه را پیگیری کرد که ححقع این زندگی ،بدون احکـام
اسالمی امکانپـذیر نیسـت .لـذا سـطح دوم از عناصـر مـنمن کـه بـه مقـام شـهاداطلبی
نرسیدهاند ،متناسح با بخ حعاد و احکام آن پرورش داده و گزین میشوند .سطح سـوم
نیز مربوط به انسانهایی است که احکام فقهی را ـ که احکام حعـاد هسـتند ـ بـه رسـمیت
ّ
نمیشناسند اما به حجاوز و حعدی که در حمام ابعاد سبک زندگی غربی جریان یافتـه ،عالقـه
ندارند و حاضر به پذیرش قواعد آن نیستند.
 .4/2ضرورت تغییر جهتِ «تئوری تولید اطهالع و تولیهد ثهروت» در نظهام جمههوری
اسالمی؛ متناسب با تغییر جهتِ تحققیافته در «تئوری تولید قدرت»

روشن است که در وضا موجود نمیحوان زندگی نورانی وعدهداده شده را محقع کرد زیرا
گرچه جهتگیری نظام اسالمی به سوی حمدن الهی است اما سارتارهای نظام درگیر سـبک
زندگی غربی و حروری حولید اطالع مادی هستند .لذا یک انقالب الزم است حا سـارتارها بـا
جهتگیری نظام هماهنگ شوند؛ همانگونه که در عرصهی سیاسی پیروزی انقالب اسالمی
بـود کـه باعــث شـد ایـران از ســبک زنـدگی سیاســی متـداو (دموکراسـی ّ
مقیــد بـه نظــام
ِ
سرمایهداری) نجاا پیدا کند و دموکراسی ّ
مقید به اسالم را ححقع بخشـد .عـالوه بـر ایـن،
ِ
سبک زندگی نظامی متداو که مبتنی بر نس کشی و حخریح زیرسارت حوسط نیروی هوایی
است ،در ایـران کنـار گذاشـته شـد و نیـروی زمینـی بـا حکیـه بـه قـدرا عناصـر مـنمن و
شهادا طلح ،یک جنگ ارالقی را رقـم زد و ماشـین جنگـی دشـمن را در هـم شکسـت.
همچنین عرف امنیتی و اطالعاحی در جهان که بر محور کثیفحرین معاملههای ضد انسـانی
امنیتی مردمی پدید آمد.
بود ،در ایران طرد شد و یک دستگاه اطالعاحی و
ِ

به عبارا دیگر ،همانند ححولی اساسی که در سه عرصـهی سیاسـی و امنیتـی و دفـاعی

محقع شد ،در عرصهی فرهنگی نیز بـه یـک انقـالب و دگرگـونی نیازمنـدیم کـه ححقـع آن
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بهصورا دفعی ممکن نیست .البته یک احتما آن است که یک حرـوری همهجانبـه در ایـن
زمینه به رهبری ارائه شود که در صورا پذیرش این پیشنهاد و احراز حناسح آن بـا وضـعیت
جامعهی ایران حوسط ولیفقیه ،ایشان بهعنوان حافظ پرست اجتماعی دسـتور اجـرای آن را
ّ
مرجح به این واقعیـت حوجـه دارد کـه مـردم ایـران در طـو
صادر رواهند کرد .اما احتما
دهههای گذشته ،با سبک زندگی غربی آشنا شدهاند و ابعاد علمی و هنـری و فرهنگـی آن را
حجربه کردهاند و به همین دلی  ،انقالب فرهنگی باید از «گفتمانسازی» آغاز شود و در سـه
سطح دنبا شود:
 .2ضرورت گفتمانسازی در سه س

«انقالبی»« ،نخبگانی»« ،مردمهی» بهرای

تغییر جهت در تئوری تولید اطالع و ثروت در دوران انتقال

سطح او  ،سطح حصمیمگیری است؛ یعنی مدیران ارشد نظام ،برای اقدام جهـادی و در
علمی پیشنهادی حوجیه شوند .این
جهت بصیرا نسبت به راه علمی در ادبیاا مدرنیته و راه
ِ

امر نیاز به گفتمانسازی انقالبی ،با سرعت و دقت در سطح مطالباا مقـام معظـم رهبـری
دارد که گام او آن ،بررورد ّ
مقنن و قاعدهمند با فرمایشاا معظمله است .در گام دوم ،بایـد

بودن ادبیاا حوسعه و نظام سرمایهداری روشن شود که این مهم از طریع جلساا
جهتدار ِ
پژوهشی بر مبنای منطع جدید میسر رواهد شد .گام سوم ،شـام حصـمیمگیری نسـبت بـه

جبهههای مقاومتی در حهران و مراکز استانها رواهد بود.
سطح دوم ،ناظر به گفتمانسازی نخبگانی است که گام او آن ،در محیط دانشـگاهها و
حوزههای علمیهی سراسر کشور برگزار میشود و طی نشسـت بـا نخبگـان ،نظـام سـناالحی
پیرامون موضوع موردنظر مطرح میگردد .در گام دوم ،کارگاههای یک یـا دو روزه بـا اسـاحید
دانشگاه حشکی میشود و در این کارگاهها ،سناالحی که در نشست بـا نخبگـان بـه پـذیرش
میرسد ،طرح میگردد و برای انتشار در مجالا علمی آماده میشود .گام سوم ،متمرکز بـر
دانشجویان و طالب ا ست و با مناظراا علمی که همـراه بـا هیرـت علمـی و هیرـت داوران
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بهصورا هفتهای برای آنها برگزار رواهد شد ،ححقع مییابد .از این طریع ،انگیزهی انقالبی
در محیطهای علمی به وجود میآید .البته این بخـ بایـد رسـانهای شـود و مـردم نیـز در
جریان آن قرار گیرند.
سطح سوم ،شام گفتمان سازی در بین عموم مردم است .گام او در این سطح ،در ایام
انتخاباا و در مساجد شک میگیـرد و بـا برگـزاری منـاظراا علمـی بـین شخصـیتهای
ذینفوذ (ائمه جماعاا مساجد ،مسنولین استان و متخصصین ّ
فـن) بسـتر مشـارکت مـردم
نسبت به برنامههای کاندیدها فراهم میآید .اما در گـام دوم ،بسـتر منـاظراا علمـی برگـزار
شده ،باید در طو سا های پا از انتخاباا حداوم داشته باشد حا زمینهی مشارکت مـردم در
سبک زندگی اسالمی پدید آیـد .در گـام سـوم ،نهادسـازی مردمـی باعـث رواهـد شـد حـا
مناظراا علمی در فرهنگ جامعه نهادینه شود.
 .2/4موضوع گفتمانسازی :ارتقا س

فرهنگ نظام از «فقه فردی» به «فقه اقامهه» از

طریق بصیرتزایی نسبت به عمق ضاللت موجود در تئوری تولید ثروت و اطالع غربی

این گفتمانسازی باید برای عموم مردم روشن کند که حروری حولید ثروا غربی دارای چه
مشکالحی است و چه فجایا و عوارضی را به دنبا میآورد .از آنجا که ححلی مردمشناسـی
از مردم ایران نشان میدهد که فرهنگ عاشورا به هویت اصلی این ملت حبـدی شـده و فقـه
صادقین علیهماالسالم و جریان آن در زندگی ،از دوران صفویه به پذیرش این ملت رسیده و
فقه بتشکنی و جهادکبیر است
این پذیرش اجتماعی حاکنون ادامه دارد ،فقه اکبر ـ که همانا ِ
ـ نیز به پذیرش این مردم رواهد رسید .یعنی فرهنگ مقابله با بتپرستی مدرن باید هماننـد

فرهنگ فعلی جامعه در پیگیری مسابقاا ورزشی و سریا های حلویزیـونی و ...بـه پـذیرش
برسد .لذا با حوجه به فرمای مقام معظم رهبری پـا از انتخابـاا  55مبنـی بـر ضـرورا
حداوم مناظراا در همهی بخ ها برای روشنشدن افکار عمومی ،1بـه نظـر میرسـد بـرای
 .1مقام معظم رهبری« :ریلی روب است که اینجور مناظرههایی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کند ـ البته
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ّ
حغییر در روابط و پسند اجتماعی ،سازماندهی لیگهای متعددی از مناظراا ضـرورا دارد
حا در نتیجه ی آن ،محیطی فرهنگی برای جنگ اقتصادی و مبارزه بـا روابـط ناشـی از سـبک
زندگی غربی پدید آید؛ همانگونه که در دههی او انقالب ،محیطـی فرهنگـی متناسـح بـا
ّ
دفاع مقدس شک گرفت .اگر این محیط جنگـی بـه وجـود نیایـد ،حعریـف مأموریتهـای
انقالبی در عرصهی اقتصاد ممکن نخواهد بود.
 .7ضرورت تغییر در نظام آماری و شاخصههای مربوط به تئوری تولید ثهروت و
اطالع غربی

گام دوم ،حغییر در نظام آماری کشور است؛ یعنی باید شارصهها و استانداردها که ابـزار
آماری متناسح
بررسیهای کارشناسی است ،ححو پیدا کند حا زمینه برای طراحی یک نظام
ِ

با حروری حولید ثروا و قدرا و اطالع الهی فراهم شود و یا حداق نهادها و قرارگاههای الزم
ِ
در عرصه ی آمار ایجاد گردد و اال رویکرد جدید در حعمیع انقالب اسالمی شکست رواهد
رورد .در واقا حولیـد شارصـههای جدیـد بـرای کنتـر حغییـراا در بخـ اقتصـاد نظـام

جمهوری اسالمی بهدلی حغییر در عوام هدف و حغییر شیح و جهتگیری در سـارتارهای
نظام است .از این رو دستیابی به شارصهی جدید در رشد اقتصـادی ،بـه معنـای اسـتقال
نظام از دستگاه ارزی موجود و بهمثابه اولین حغییر در جهت شارصههاست .دومین حغییر در
جهت شارصهها ،حولید ثروا و اطالع با الگوی جدید در صنعت نظام است که بر اسـاس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با حذف آن عیوبی که بعد به آن اشاره رواهم کرد ـ و افراد ،مسنولین ،رودشان را در معرض نقد و انتقاد
قرار بدهند و پاسخگو باشند و پ اسخ بدهند و حبیین کنند .ریلی از اوقاا اگر چنانچـه یـک انتقـادی بـه
کسی بشود ،این فرصتی است برای او که بتواند ذهنها را روشن کند ،حبیین کنند ،حقیقت را بیان کننـد؛
ریلی چیز روبی است؛ البته با حذف آن عیوبی که عرض رواهم کرد .اگر این جور مناظرههـا در طـو
سا و در طو چهار سا ادامه داشته باشد ،دیگر وقتی در هنگام انتخاباا پی آمد ،حالـت انفجـاری
پیدا نمیکند؛ همه ی حرفها در طو زمان گفته رواهد شد ،شنیده رواهد شد؛ نقدها ،پاسخها ،جوابها.
اینها محسناا این مناظراا بود که ریلی روب بود» رطبه نماز جمعه حهران.6955/9/93 ،
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آن ،مبنای سودآوری جای رود را به کرامت انسانی میدهد .یعنـی صـرفهجویی در مقیـاس
حولید ،در ارزانی و گرانی کاال از یک طرف و حولید انبوه همراه با احوماسـیون از طـرف دیگـر
باید حغییر نماید و حکنولوژی غیرمتمرکز در حولید کاال و مصرف عمومی جایگزین حکنولوژی
متمرکز شود .در این صورا ،ارزانی و گرانـی کـاال بـه جریـان مصـرف در سـبد کاالهـای
عمومی حعریف میشود و حولید انبوه بر اساس جریان فرهنگ اقتصاد مقـاومتی در منطقـه و
جایگزینی آن با فرهنگ حوسعه معنا میشـود .سـومین حغییـر در جهـت شارصـهها ،ایجـاد
انگیزش و جریان فرهنگ اشتغا در بخ «وقف» است کـه بـه معنـای حعریـف جدیـد از
حعاونی بر مبنای فقه رواهد بود.
محـور
این امر باید بتواند سارتارهای بخ اقتصاد نظام جمهـوری اسـالمی را در سـه
ِ
«سارتارهای عظیمه حولیدی ،سارتارهای کریمه (ارحباطاا حولیدی) و سارتارهای رحیمه»
ً
ساماندهی نماید و همانگونه که قبال گفته شد ،جهت حسهیالا و نظام موازنهی حولید ثروا
را از بخ «رصوصی» ،به بخ «وقف» (حعاونی اسالمی) منتق کند .بر این اساس الزم
ُ
است شارصههای کالن و ررد در همهی بخ ها و در عرصهی میدانی ،به وزراارانهها و
نهادهای جدید ابالغ گردد و سازمان استاندارد انقالبی حأسیا شود.
 .1حضور ساختارهای غربی در نظام ،چالش اصهلی بهرای جمههوری اسهالمی و
اشاره به برخی عناوینِ چالشهای اقتصادی و فرهنگی

باید حوجه داشت که علیرغم اقامه کلمه حع حوسط نظـام جمهـوری اسـالمی ،حضـور
اقتصادی مهمی را پدید آورده که
سارتارهای غربی در نظام چال های سیاسی و فرهنگی و
ِ

میحوان آنها را در طرح شعار «مبارزه با فقر و فساد و حبعیض» حوسط مقام معظم رهبـری در
پایان دولت سازندگی رالصه کرد .اما فهرست حفصیلی از این چال ها در بخ اقتصادی
و فرهنگی می حواند شام محورهای ذی شود و هر مبحثی که پیرامون سبک زندگی اسالمی
مطرح میشود ،باید به ح این مشکالا منتهی گردد:
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در بخ اقتصادی :حورم و گرانی ،فقدان امنیت اقتصادی ،جریان ربا در شـبکه بـانکی،
سرگردانی سرمایههای دارلی ،بیکاری ،فرار از مالیاا ،پـارهای از سـوء مـدیریتها ،فسـاد
ای دولتهـا،
مالی و اداری ،فقدان برنامهی روشن برای آیندهی اقتصاد کشور ،رفتـار سـلیقه ِ

ثرواهای بادآورده ،عدم بازپردارـت وامهـای کـالن ،ضـعف قـوه قضـائیه در بررـورد بـا
ناهنجاریهای اقتصادی و...
در بخ فرهنگی :افزای آمار طالق قانونی و طالق عاطفی و به حبا آن افزای روابـط
نامشروع حوسط مجردین و متأهلین ،اعتیاد ،بزهکـاری ،کمکـاری در اداراا ،قـانونگریزی،
احتکار ،قاچاق ،هر ومر در فضای هنری کشور و حرکت به سوی هنرهـای هـالیوودی و
جشنواره های رارجی در برری موارد ،ضعف ححلیلی در ربرگزاریها ،مطبوعاا و رسانهی
ملی و اکتفا به گسترش ّ
کمی آنها ،رطراا و حهدیدهای فضای مجازی و...
به نظر میرسد راستگاه چال های فوق در درجهی او  ،سارتارهای حمـدن موجـود و
روابط ناشی از سبک زندگی غربی است و عموم مردم و جوانان و زنـان و رانوادههـا ،سـهم
کمتری در پدید آمدن این مشکالا دارند .در مقابـ  ،بسـترهای مثبتـی در جامعـهی ایـران
وجود دارند که دارای ریشههای حـاریخی اسـت :زیـارا ّ
ائمـهی معصـومین و امامزادگـان،
برگزاری مراسم در ایام محرم و صفر و رمضان و شـحهای قـدر و روز عرفـه ،اعتکـاف مـاه
رجح ،اردوهای راهیان نور ،راهپیمایی  99بهمن و روز قدس ،مشارکت در انتخاباا ،دیدار
اقشار مختلف مردم با رهبری و حولید کتابهای جدید و غنی بر مبنای ادبیاا انقالب و...
 .1/4ضرورت بررسی ظرفیت ادبیات علمی و تبلیغی حوزه برای پاسخگویی به مسائل نظام

در این میان ،حوزههای علمیهی شیعی حنها نهادی هسـتند کـه پـا از غیبـت حضـرا
ولیعصـــر (عـــج) حوانســـتهاند فرهنـــگ مـــذهح و آثـــار و اربـــار ائمـــهی معصـــومین
صلواااللهعلیهماجمعین و شـعائر دینـی را بهصـورا سـالم و بـدون انحـراف بـه محبـین
اه بیت منتق کنند اما در بررورد با مسائ نظام به ضعفهایی از جمله فقدان ححلی دقیع
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از این موضوعاا دچارند .زیرا منطع حاکم بر حوزهها مبتنی بـر کلیـاا و مفـاهیم انتزاعـی
است و حوان حعیین حکالیف عینی که مسنولین نظام و مردم را از بالحکلیفی رار کند ،ندارد
بلکه باعث میشود حا در بسیاری از حبلیغاا دینی با اشاره به آیـاا و روایـاا و دسـتورهای
مذهبی و بیان فاصلهی رفتار مردم از این ارزشها و معارف ،عمـوم شـهروندان و مسـنوالن
ححقیر شوند و در عوض ،با بیان قداست و حواناییهای روحانیت ،نق مطالبهگری برای آنان
باقی بماند.
 .5هجمه به نهاد خانواده از سه نق ه مختصاتِ «توزیع اختیهارات»« ،معرفهت و
بصیرت»« ،نفقه و امور اقتصادی»

پا از بیان چال های موجود در عرصهی فرهنگ و حروری حولید اطالع ،باید به ححلیـ
آنها پردارت حا راه برون رفت از وضا موجود و حرکت به سمت وضا مطلوب روشن شـود.
ً
ابتدائا باید حوجه داشت که فرهنگ رانواده در سـه بخـ «حوزیـا ارتیـاراا»« ،معرفـت و
بصیرا» و «نفقه و امور اقتصادی» با مشکالحی روبروسـت .در بخـ حوزیـا ارتیـاراا،
فرهنگ رانواده متأثر از سارتارهای حروری حولیـد غربـی ،بـه فرهنـگ کـارگری و کارمنـدی
مبتالست که این فرهنگ به نوبهی رود در فرهنگ مشارکت در سبک زندگی غربـی منحـ
شده و در مباحث گذشته بیان شد که فرهنگ مشارکت در غـرب ،آلـوده بـه امتیـازرواهی و
معامله بر سر منافا مردم و سایر ارالق رذیله است .البته درصـد معـدودی از رانوادههـای
ایرانی دست از روابط ّ
سنتی برنداشتهاند و حوزیا ارتیاراا در آنها بر اساس فرهنگ مولویت
ححقع می یابد .اما پا از انقالب اسالمی و حغییر شرایط سیاسی از سلطنت به جمهوریـت،
فرهنگ مشارکت غربی در جامعه روا پیدا کرده و ارالق رذیلهای که در این فرهنگ حنیـده
ُ
شده ،از طریع سارتارها به اکثر رانوادههای ایرانی انتقا یافته و جریان رلع اسـتکبار را در
شک مدرن آن ححقع بخشیده است .در عرصهی علمی ،رانوادههـا در فرهنـگ مـدارس و
دانشگاهها منح شدهاند و فرهنگ این مراکز نیز مبتنی بر فرهنگ حکنولوژی و رفـاه و حولیـد
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ً
ثروا است که عوارض و چال ها و مشکالا ناشی از این فرهنگ قبال بیان شد .اما مسأله
نفقه در رانواده ،در فرهنگ بازار منح شده و این فرهنگ در چارچوب الگوی حوزیا ثروا
و درآمد قرار میگیرد که وابسته به نظام سرمایهداری است و رلع حفارر و اسـراف و ...را در
ّ
مختصاا دچار آسیح شـده
پی میآورد .در نتیجه ،فرهنگ رانواده در ایران از این سه نقطه
است.
 .6بررسی ظرفیت شبکه معنویت (مسجد ،مصلی ،نظهام والیهت) از سهه نق هه
مختصاتِ «توزیع اختیارات»« ،معرفت و بصیرت»« ،امور اقتصادی»

از سوی دیگر ،وضعیت موجود در مساجد از نظر حوزیـا ارتیـاراا بـر مبنـای فرهنـگ
مولویت (اذا امر مولی بعبده) و مدیریت هیرتـی شـک گرفتـه و هـی ادراکـی از سـازمان و
حشکیالا و الزاماا آن در مسـاجد بـه چشـم نمیرـورد .لـذا فعالیـت سیاسـی مسـاجد،
منحصر به دوران انتخاباا و رفتار وهلهای در آن ایـام اسـت و از فرهنـگ دموکراسـی حـأثیر
میپذیرد .مساجد در عرصهی معرفت و بصیرا نیز فرهنگ حبلیغ ّ
سنتی و بیـان اعتقـاداا و
فرهنـگ
ارالق و احکام فردی را پی گرفتهاند و کاری با مسائ نظام ندارند کـه ایـن همـان
ِ
جدایی دین از سیاست و حفکیک حکم از موضوع و حفکیک حکام مادی از حکامـ معنـوی
ً
است .این وضعیت موجح می شود حا راندمان رفتار مساجد عمال به حفظ قداست محـدود
شود و این نهاد معنوی نسبت به سرنوشت نظام اسالمی و مسائ اجتمـاعی مسـنولیتپذیر
نباشد .همچنین رفتار عملی مساجد نیز در فرهنگ ریراا و رسیدگی بـه فقـرا و مسـتمندان
و ...منحصر شده و ارحباطی با مسائ حاکمیتی در نظام ندارد.
دستگاه رهبری و نظام والیـت (و نـه فقـط شـخص ولیفقیـه) نیـز در عرصـهی حوزیـا
ارتیاراا از سوی فرهنگ ححزب ححت فشار قرار دارد و از درون حالش می شود حـا حکالـح
بر سر دنیا و امتیازرواهی و امتیازدهی بـر روابـط سیاسـی نظـام اسـالمی حـاکم شـود کـه
هشدارهای مقام معظم رهبری به مجلا ربرگان و مجلا شورای اسالمی مبنی بر ضرورا
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انقالبیبودن و انقالبیماندن ،به این واقعیت اشاره میکند .از نظر علمی ،یک نـوع قـبض و
بسط بین ادبیاا انقـالب و ادبیـاا حوسـعه جریـان یافتـه و نظـام والیـت را در برابـر رونـد
جهانیسازی و جهانیشدن قـرار داده و پـا از قطعنامـهی  835و برجـام هسـتهای ،رطـر
ححمی برجام های بعدی و مذاکره با هدف سازش را پدید آورده حا در نهایت ،نظام ناچار بـه
معکـوس نرمافزارهـای غربـی در اداره جامعـه شـود و در درازمـدا ،در
پـذیرش مهندسـی
ِ

هاضمهی نظام جهانی و فرهنگ استکباری آن منحـ گـردد .همچنـین در بخـ عملـی و
ایی نظام والیت ،سیاستهای استکبارستیزی از سـوی اسـتراحژیهای ارحقـای ظرفیـت
اجر ِ
سیاسـی
حکنولوژی و حجارا جهانی در معرض رطر قـرار دارد و رفتـار امنیتـی و دفـاعی و
ِ
جمهوری اسالمی ،از طریع ناحو و سازمان مل و نهادهای مشابه به چال کشیده میشود.

نهاد «رانواده ،مسجد ،نظام والیت» ـ که باید پایهای بـرای طراحـی سـبک
بنابراین سه ِ

زندگی اسالمی باشند ـ در برابر چال های جـدی قـرار گرفتهانـد و ایـن مطلـح ،ححلیلـی
نخبگانی از فرمای

مقام معظم رهبـری مبنـی «مهـاجمبودن سـبک زنـدگی غربـی» ارائـه

میدهد 1و لذا اگر حدبیری برای رفا این چـال هـا نشـود ،نظـام اسـالمی در درازمـدا بـا
رطرهایی جدی مواجه رواهد شد.

 .6مقام معظم رهبری« :ما برای سارتن این بخ از حمدن نوین اسـالمی ،بـهشـدا بایـد از حقلیـد پرهیـز
کنیم؛ حقلید از آن کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتهـا ححمیـ
کنند .امروز مظهر کام و حنها مظهر این زورگو یی و ححمی  ،حمدن غربی است ....حقلید از غـرب بـرای
کشورهایی که این حقلید را برای رودشان روا دانستند و عم کردند ،جز ضرر و فاجعه به بار نیـاورده....
علت این است که فرهنگ غـرب ،یـک فرهنـگ مهـاجم اسـت .فرهنـگ غـرب ،فرهنـگ نابودکننـدهی
اساسی اجتماعی را
فرهنگهاست .هرجا غربیها وارد شدند ،فرهنگهای بومی را نابود کردند ،بنیانهای
ِ
از بین بردند» دیدار با جوانان استان رراسان شمالی.36/7/99 ،
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 .3قرارگرفتن «نهاد مدرسه و دانشگاه» به جای «نهاد مسهجد» بهرای طراحهی
تئوری تولید اطالع در دوران گذار

در این راستا ،همانگونه که در حروری حولید ثروا حالش شد حا با مهندسی برای افـزای
قدرا ررید مردم ،درگیری بین متغیر کار و متغیر سرمایه پایان یافته و متغیر سرمایه به نفـا
عدالت و کرامت انسانی منح شود ،در حروری حولید اطالع با حوجه به درگیری بین «هویـت
ححصی و اشتغا » با «هویت ّ
حعبد و حقرب» در نظام ،باید بـرای حرکـت بـه سـمت وضـا
مطلوب نظامسازی جدیدی انجام شود .اما امروزه هویت ححصـی و اشـتغا در مدرسـه و
دانشگاه شک میگیرد و رانواده در این عرصه ،بر اساس فرهنگ مدرسه و دانشگاه حرکـت
میکند و این دو نهاد هستند که در زندگی پیچیدهی امروزی ،حعلیم و حربیت فرزنـدان مـا را
بهعهده گرفته و آنان را به مراحح باالی علم و سواد میرسانند و زمینه را بـرای ورود آنـان بـه
بازار کار فراهم میآورند.
« .3/4فرهنگ مدرسه و دانشگاه» بهعنوان متغیر اصلی در فرهنگ خانواده و آثار آن

پا از آنجا که الگوی حولید و حوزیا و ثروا و رفاه و حکنولوژی در سبک زنـدگی غربـی
بر مبنای «اقامهی شهوا» استوار شده ،هویت ححصی و اشتغا ِ متناسح با آن نیز در عم
باعث ضربه به فرهنگ ازدوا و به حأریراندارتن آن میشود و در حالیکه درتران در ّ
سن 3
سالگی و پسران از ّ
سن  68سالگی به بلوغ میرسند ،امکان عینی برای ازدوا حا پی از 98
سالگی بـرای آنـان وجـود نـدارد .در واقـا ازدوا بـه پایـانبردن ححصـیالا دبیرسـتانی و
ً
دانشگاهی و دوران سربازی و سپا به دستیابی به شغ مناسح مشروط میشـود رصوصـا
با حوجه به اینکه حأمین الگوی مصرف رفاهمحور برای زندگی در وضا موجود ،بسـیار گـران
بوده که این امر ،حشکی رـانواده را سـختحر میکنـد .امـا در طـرف مقابـ  ،سـارتارها و
بسترهایی برای حوسعه شهواا پدید آمده که روابط غربی را با قیمتی ارزان و دسترسی آسـان
فراهم مینماید و جامعه و بخشی از جوانان را به سوی رود سوق میدهد.
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پا در وضا موجود ،فرهنگ ححصی و اشتغا ـ که مدرسه و دانشگاه متکف آن هستند
ـ چال بزرگی را برای نهاد رانواده ایجاد میکند و در کنار آن ،ارالق مدرن و حنوعطلبی و
زیباشناسی مادی و جریان آن در میان درتران و پسران ،مانا زندگی دائم و پایـدار میشـود.
در واقا نظام هنوز نتوانسته روابط دینی و ارالقی را در رانوادههـای ایرانـی جریـان دهـد و
حتی رانوادههای ّ
سنتی ـ که بخ کوچکی از جامعه را حشکی میدهند ـ با حکیه بر روابـط
«اذا امر مولی بعبده» ادامهی حیاا می دهند و در بررورد با همسران رود بـه دنبـا کسـح
ارتیاراا مطلع هستند .در سیوهفت سا گذشته نیز فرهنگ دموکراسـی وارد سـارتارهای
نظام شده و با زیباشناسی مادی همراه گردیده و با روا حنوعطلبی ،بنیان رانوادهها را متزلز
ّ
کرده است .همچنین در فضایی که هزینههای سنگین زندگی مرفه با حالش یـکنفر حاصـ
ِ
نمیشود ،مردان به حنهایی قادر به ّ
حقب مسنولیت اقتصادی رانواده و حـأمین نفقـه نیسـتند و
ً
ناچارند برای ازدوا  ،زنان شاغ را انتخاب کنند کـه ایـن رونـد عمـال بـه معنـای پـذیرش
مشارکت زنان در مدیریت رانواده است .پا گرچه در وضا موجود فرهنـگ متـداو بـرای
ازدوا آن است که صیغهی دائم جاری شود امـا آنچـه در عمـ محقـع میشـود ،فرهنـگ
ّ
روابط متناسح با ازدوا موقت است .یعنـی در وضـا موجـود ،زن
ازدوا دائم نیست بلکه ِ
بهدلی اشتغا در رار از رانه ،نمیحواند ارتیار رود را به مرد بسپارد و احکـامی از قبیـ
اذن شوهر برای ررو و ضرورا حمکین و ،...در عینیت بـه حاشـیه رفتـه و در گزین هـا،
کفویت ایمانی به کفویت مالی حنز یافته است .عالوه بر اینکه والیت مرد بـر رـانواده بـه
نحو الهی و دینی حعریف نشده بلکه در قالح فرهنـگ سـلطنت و مولویـت جریـان یافتـه و
همزمان با آن ،فرهنگ مشارکت مادی از جامعه به رانوادهها منتق شده است.
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 .3/2آسیب شناسی سه ضلع «نهاد خانواده ،مدرسه ،مسجد» و ضرورت ساماندهی آن
از موضع ادبیات انقالب و ایجاد تحول در ادبیات حوزه و دانشگاه برای طراحی تئهوری
تولید اطالع اسالمی

در واقا ازدوا دائم به معنای زندگی پایدار بر مبنای دین و ارالق الهی است اما بهدلی
ّ
حأثر رانواده از روابط اجتماعی ،هی یک از رانواده های ّ
سنتی و مدرن نتوانسـتهاند در ایـن
چارچوب نورانی قرار بگیرند .مدارس و دانشگاهها نیز جوانان را بر اساس هویت ححصی و
اشتغا حربیت میکنند و دان آموزان و دانشجویان را به سوی سـبک زنـدگی غربـی سـوق
میدهند و مساجد نیز بهعنوان پایگاه معنویت ،ارحباط روشنی بـا نظـام اسـالمی و حکـالیف
اجتماعی و حضور سارتارهای غربی در جامعه برقرار نکردهاند و با دور مانـدن مسـاجد از
ً
صحنه درگیری بین فرهنگ اسالم و فرهنگ غرب ،عمال مساجدی سکوالر شک میگیرد که
این امر اشاره به حعابیر هشدارآمیز مقام معظم رهبری در این زمینه دارد.
این آسیحها حنها در صورحی رفا رواهند شد که درگیری با نظام کفر و فرهنگ بتشکنی
در جامعه عمع پیدا کند و پا از شکستن دکتـرین سیاسـی و دفـاعی و امنیتـی متـداو در
ِ
جهان حوسط نظام اسالمی ،جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی نیز آغاز شود که این حقیقت در
بیان مقام معظم رهبری با حعابیری چون اقتصاد مقاومتی و ناحوی فرهنگی و ...انعکاس یافتـه
است .لذا همانگونه که ادبیاا حوسعهی پایدار و همهجانبـه حنهـا بـه عرصـه اقتصـاد اکتفـا
نمیکند و بخ فرهنگ و سیاست را با رود همراه مینماید ،یک دفاع همهجانبـه و پایـدار
فرهنـگ
ضرورا مییابد حا درگیری در عرصه فرهنگ نیـز آغـاز شـود و بـه حبـا آن ،محـیط و
ِ
«رانواده ،مدارس و مساجد» بهبود پیدا کند .در غیر اینصورا نهادهای فوق در یـک محـیط
ناسالم قرار گرفته و عم رواهند کرد و حوانایی ارحباط قاعدهمند با یکدیگر را نخواهند داشت و
ّ
فی فرهنگـی»
وحدا رویهای در میان مردم ایجاد شک نخواهد گرفت بلکـه «ملـوک الطـوای ِ
باعث رواهد شد حا انسجام و وحدا سیاسی کشور نیز ـ که بزرگترین دستاورد انقالب است ـ
ضربهپذیر شود .از اینرو ،رفا این چال وابسته به رابطه قاعدهمند ادبیاا انقـالب بـا عرصـه
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نخبگانی حوزه و دانشگاه است.
حخصصی و جریان و سریان آن در ادبیاا
ِ

بر اساس آنچه گذشت ،حروری حولید اطالع برای نظام اسالمی در دوران انتقا هنگـامی

حبیین میشود که پیوند قاعدهمندی میان «رانه»« ،مساجد» و «مدارس و دانشگاهها» پدیـد
ّ
آید و از این طریع ،سدی در مقاب چال های فوق ایجاد شود زیرا در وضا موجود ،ارحباط
این سه نهاد با یکدیگر قطا شده و آنها نتوانستهاند یک روند هماهنگ از گردش اطالعاا و
معرفت و بصیرا برای مردم فراهم آورند .در واقا مسجد باید پایگاه پرورش روحی ،مدرسه
و دانشگاه پایگاه پرورش ذهنی و رانه پایگاه پرورش جسمی (حغذیه ،بهداشـت ،اسـتراحت
و )...قرار گیرد.
پا علیرغم اینکه یکی از ارکان حرـوری حولیـد اطـالع در وضـا مطلـوب «مسـاجد»
رواهند بود و در آن دوران ،ارالق از طریع ارحباط قاعدهمند رانواده با مساجد و مصلیها و
احصا آنها به دستگاه رهبری بهعنوان قلح حپندهی جامعه اسالمی حروریزه رواهد شد ،اما در
دوران انتقا  ،این مدارس و دانشگاهها هستند که در چارچوب پی گفته ،دارای محوریت در
حروری حولید اطالع هستند .لذا حکنولوژی و سارتارهای غربی در این مراکز با قیودی راص
حفظ شده است اما در عین حا بستری را فراهم میکند که ارحباط مدرسه و دانشگاه با رانه
و مسجد برقرار شده و مستحکم شود و گس ها و شکافهای موجود بین این نهادها از بـین
برود که ایجاد این انسجام و رفا این شکاف ،بر محور درگیری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی
نظام با سبک زندگی غربی رواهد بود.
 .8ساماندهی نهاد مدرسه و دانشگاه بهعنوان متغیر اصلی در دوران گهذار بهر
اسا

طراحی نهاد تعلیم و تربیت در سه س

«انقالبی ،صنفی ،مردمی»

بنابراین مدارس و دانشگاهها در دوران انتقا  ،باید متناسح با رویکـرد جدیـد اقتصـادی
(حوقف در الگوی مصرف عمومی ،حوسعه در الگوی مصرف نظام و حدبیر در الگوی مصرف
صنفی) ححو پیدا کنند .یعنی مدارس و دانشگاهها باید از روا واحد آموزشی رار شـوند
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و سه نوع مدرسه و دانشگاه دولتی (انقالبی) ،صنفی و عمومی به وجود بیایـد؛ همچنانکـه
حوزههای انقالبی نیز باید در مساجد جاما شهرها حشکی شود.
 .8/4خصوصیات نهاد تعلیم و تربیتِ «انقالبی»

البته ححصی در مدارس باید از  3سالگی آغاز شود؛ سنی که اقامـهی نمـاز در آن بـرای
درتران واجح و برای پسران حوصیه شده است« .محور» مواد درسـی در مـدارس انقالبـی،
حدریا قرآن و کتح روایی در دورهی ابتدایی و حسلط بر زبان عربـی در سـطح حخصصـی و
ً
فوقحخصصی در دورهی راهنمایی اسـت .در دورهی دبیرسـتان ،بایـد حـدریجا بسـتر حسـلط
حروریک آنان با علوم غربی فـراهم شـود؛
دان آموزان بر گفتمان انقالب و درگیری میدانی و
ِ

یعنی رالقیت و نوآوری و ررو از حافظهمحوری در نظام آموزشی بر اسـاس درگیـری بـا

علوم مادی سامان مییابد .همچنانکه به جای انا بـا فیلمهـا و رمانهـای رـارجی ،بایـد
زمینهی درگیری آنان با هنر هالیوودی و ادبیاا غربی از طریع ححلی و نقد این محصـوالا
آماده شود و این زمینه حا آشنایی با رسانههای غربی و حکنیکهای فاسـد آنهـا بـرای هـدایت
افکار عمومی ،امتداد پیدا کنـد .ضـمنآنکه در مـدارس و دانشـگاههای انقالبـی ،ارزیـابی
انضباط بر اساس حوجه به زیارا و حالوا و عبادا پیشنهاد رواهد شد.

با حأمین شرایط مناسح ،ححصی کنندگان در این مدارس و دانشگاهها باید در ّ
سـن بلـوغ
ازدوا کنند و با الگوی مصرف انقالبی و ّ
زی طلبگی ،در مناطع کمبرروردار شهرها ساکن
شوند و اربار محرمانهی نظام به همراه ححلی های آماری و نموداری باید در ارتیار آنان قرار
گیرد و استفاده ی رود از رادیو و حلویزیون و ماهواره و فضـای مجـازی را بـر محـور جنـگ
فرهنگــی و اقتصــادی مــدیریت کننــد و هزینــهی ادارهی ایــن مــدارس و دانشــگاهها و
زیرسارتهای الزم برای آنها باید از طریع نظام اسالمی و وجوهـاا شـرعی حـأمین شـود.
البته این مدارس و دانشگاهها حعداد زیادی ندارنـد بلکـه هماننـد رشـتههای سـطح بـاال در
دانشگاههای موجود ،حنها عدهی معدودی از نوجوانان و جوانان که از سـطح عقالنیـت بـاال
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بهره میبرند ،با شیوه ویژهی گزینشی جذب مدارس و دانشگاههای انقالبـی رواهنـد شـد؛
ورودی این مراکز در حـدود دو هـزار نفـر و حربیتیافتگـان آن در سـطح
یعنی ممکن است
ِ

چندصد نفر باشد.

آمورتگان این مدارس و دانشگاهها
این بسترها در عرصهی علمی و مدیریتی ،باید دان
ِ

را به مخترعین ،مکتشفین ،دانشمندان و مـدیران ارشـد نظـام در سـطح حصـمیمگیری بـرای
سیاست و فرهنگ و اقتصاد حبـدی کنـد و آنـان را بـرای فعالیـت در سـطح «جهـتگیری و
موضاگیری و مجاهده» پرورش دهد حا صنایا مادر ،حکنولوژی برحـر ،رسـانهها و نهادهـای
حساس نظام حوسط آنان اداره شود .در واقا بهرهگیری از منطع جدید (منطع نظـام والیـت)
ّ
در مدارس انقالبی ،نوعی از نیروی انسانی را پرورش رواهد داد که همزمـان بـا حسـلط بـر
عمع معارف دینی ،از نظر عقالنی بر منطع مجموعهنگری در دانشگاه و قدرا محاسباحی و
ریاضی آن و همچنین بر منطع صوری غلبه پیدا کنند .همچنین ایجاد بسترهای فوق باید در
عرصهی هنری ،به حولید شعر انقالبی ،مداحی انقالبی و عزاداریهـای انقالبـی بیانجامـد و
ارحقـای ظرفیــت در برگـزاری مناســبتهای دینـی در محــرم و صـفر و رمضــان و ...حوســط
دان آمورنگان این مراکز محقع شود.
 .8/2خصوصیات نهاد تعلیم و تربیتِ «صنفی»

مدارس و دانشگاههای صنفی نیز به پرورش نیروی انسـانی بـرای سـطح حصمیمسـازی
میپردازند و موضوع کار دان آمورتگان این مراکز ،بومیکردن حکنولوژی ساده و بـادوام در
کشور ـ که در حروری حولید ثروا برای دوران انتقا مورد اشاره قرار گرفت ـ و حوانـایی بـرای
مدیریت آزمایشگاهها است .اما قب از ورود به این عرصه ،ضروری اسـت حـا ایـن دسـته از
دان آمــوزان و دانشــجویان بــا مظــالم موجــود در عــالم آشــنا شــوند و همـراه بــا یــادگیری
فکری انقالب اسالمی را فـرا بگیرنـد و عـالوه بـر
مجموعهای از فقه و ارالق و قرآن ،نظام
ِ

آشنایی با زبان عربی ،بر زبان کشورهایی مسلط شوند که قـرار اسـت نیازهـای حکنولوژیـک
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نظام در ارحباط با آن کشورها برطرف گردد .ضمن آنکه آشنایی با چال و درگیری نظـام در
عرصههای حخصصی و هنری و رسانهای نیز در این مراکز الزم است؛ یعنی بایـد در جریـان
سطحی سادهحر از آنچه مدارس و دانشگاههای انقالبی به آن پردارتهانـد ،قـرار گیرنـد .ایـن
مدارس و دانشگاهها باید با حکیه به بخ وقف اداره شوند و ححصی کردگان در آن میحوانند
پا از  65سالگی ازدوا کنند و مح سکونت و الگوی مصرف رود را بـه شـک متـداو
انتخاب نمایند و از اردوها و مسافراهای زیارحی بهرهمند شوند و رسانه و شبکهی ملـی بـر
این قشر حمرکز کند.
 .8/7خصوصیات نهاد تعلیم و تربیتِ «عمومی»

مدارس عمومی ،سطح عمومی و الزم سواد را در کشور حأمین میکنند اما عالوه بـر آن،
مهاراها و شیوهی استفاده از وسـائ و ماشـینها و نگهـداری و سـرویا و حعمیـر آنهـا را
آموزش می دهند و همزمان با یاددادن مکالمه به زبـان عربـی و رورـوانی قـرآن و احکـام و
رروجی این
ارالق دینی ،دان آمورتگان رود را با مظالم موجود در دنیا ،آشنا میکنند که
ِ

مراکز ،صاحبان حرفهها و مشاغ آزاد است .بستر سفرهای زیارحی برای ححصی کردگان این
مراکز فراهم رواهد شد و ازدوا و الگوی مصرف آنها در سطح متداو رواهد بود و همگی
حوانایی ححلی از مواضا رهبری و مسنوالن رواهند داشت و بهصورا دقیـع در جریـان مسـائ
نظام رواهند بود .اغلح استفادهی این قشر از رسانه ،مربوط به شـبکههای اسـتانی اسـت و ایـن
شبکهها باید بر ارحباط با این مدارس متمرکز شوند .هزینه و زیرسارتهای الزم برای ادارهی ایـن
مدارس با حکیه بر بخ وقف یا مساجد یا کمکهای مردمی حأمین میشود.
البته هر سه سطح از مدارس و دانشگاههای فوق شعبههای درترانه و پسرانه دارنـد حـا از
طریع رعایت همسانی در مراکز ححصی  ،یافتن کفو ایمانی برای ازدوا حسهی شود.

7

مهندسی تحوالت در نهاد «مدرسه ،مسجد ،خانواده» در تئوری
تولید اطالع اسالمی برای دوران گذار و الزامات آن

 .4کیفیت مهندسی و طراحی مراک تعلهیم و تربیهت در سهه سه

«انقالبهی،

صنفی ،عمومی» در تئوری تولید اطالع اسالمی برای دوران گذار

برای مهندسی حروری حولید اطـالع در دوران گـذار ،مراکـز حعلـیم و حربیـت یعنـی نهـاد
مدرسه و دانشگاه بهعنوان محور ححوالا قرار گرفت .لذا پیرامون مسألهی ححو در مدارس
و دانشگاهها باید حوجه داشت که گرچه حرکت از حافظهمحوری بـه سـوی هوشمحـوری و
رالقیت در دان پژوهان مقبو است اما حغییر مواد درسی و حغییر سـارتارها در مـدارس و
دانشگاههای صنفی نباید بر مبنای حروریهای حکام مـادی باشـد .مـدارس و دانشـگاههای
عمومی نیز وضعیتی مشابه با هنرستانهای موجود و دانشگاه جاما علمی کاربردی رواهند
داشت اما به استراحژی جدید حکنولوژی و بومیسازی آن ّ
انـدازی
مقید رواهنـد شـد .امـا راه
ِ
دانشگاههای انقالبی از مقطا دکتری آغاز میشود و سپا بر این اساس ،مقاطا کارشناسی
کارشناسی متناسح با رود را شک میدهـد و ایـن مقـاطا ،دورههـای دبیرسـتان و
ارشد و
ِ
ابتدایی متناسح با رود را پدید میآورند .یعنی در حوزه علمیه و دانشگاه ،دورهی
راهنمایی و
ِ
مختلف ححو در روشها در
دکتری مدیریت ححقیقاا راهاندازی میشود حا با حدریا ابعاد
ِ
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این دوره دکتری ،جامعهی علمی کشور به نظام فکری جدید آگاه شود .رروجی این دوره در
دانشگاه باید ححقیع در پایاننامهها با موضوع «جامعهشناسی ،برنامهریزی و اقتصاد» باشد و
این سطح از پایاننامهها مبنایی برای حولید پایاننامهها در سایر رشـتههـای دانشـگاهی قـرار
گیرد .هنگامی که این دورهی ححصیالا حکمیلی در رشتههای مختلف سامان یافت ،مقاطا
فوقلیسانا و لیسانا در دانشگاه و مقاطا متوسطه و راهنمایی و ابتدایی در مدارس نیز بـر
همین مبنا و بهصورا حدریجی شک رواهند گرفت .البته این رونـد مخصـوص بـه مراکـز
یلی انقالبی است و از آنجا که حجربهای در حأسیا چنین مراکزی وجـود نـدارد ،بایـد
ححص ِ
حرکت را از نقطهای آغاز کرد که ابزار الزم برای آن حولید شـده باشـد .همـین روش بایـد در

حوزه های علمیه نیز حکرار شود و دوره مدیریت ححقیقاا در این نهاد نیز راهاندازی گردد کـه
رروجی آن ،ححقیع در پایاننامهها با موضوع علم اصو  ،منطع و فلسفه رواهد بود و سپا
این روند به سایر رشتههای حوزوی ّ
حسری پیدا رواهد کرد.
 .2کیفیت طراحی گفتمانسازی در سه س

«عمومی ،تخصصی ،آکادمیک» از

طریق «مساجد ،مصلیها ،نهاد رهبری»

برای ححو در مساجد باید این نهاد مهم با مقولهی گفتمانسازی در سطح عمومی ـ که

ً
قبال به آن اشاره شد ـ درگیر شود و مدیریت این کار را بهعهده بگیرد؛ همانگونه که به حعبیـر
مقام معظم رهبری ،کشور حا چند سا پا از پیروزی انقالب حوسط مساجد اداره شد 1.این
 .6مقام معظم رهبری« :یکی از ابتکاراا مهم امام بزرگوار ما ،از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همین بود کـه
از او انقالب مساجد را محور قرار داد .آن روزهای ّاو انقالب ،آنهایی که یادشان است مـیداننـد کـه
همه چیز در هم ریخته بود :سالح بیاورند ،جما کنند ،از اینجا بردارند[ ،نکند] دستهای غیر مـأمونی بـه
ّ
کارهایی دست بزنند؛ مرکز حشک الزم بـود ،هسـتهی مرکـزی الزم بـود؛ ایـن هسـتهی مرکـزی را امـام
بالفاصله همان روز ّاو ّ ،
حتی قب از اینکه اعالم پیروزی بشودّ ،
معین کردند :مساجد .هرکا از هرجـا
ً
مثال سالح دست میآورد ،ببرد [به مساجد] .بعد هم یک سازماندهی عظیم مسجدی حشکی شـد و بـه
وجود آمد که همان کمیتههای انقالب بودند ،که حا مداهای طوالنی همه کارهای انقالب را اینها انجام
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در حالی بود که مساجد و اهالی آن ،هی سابقه و حجربهای در مدیریت نداشتند اما انقالب
و امام و مردم و دشمن را به رـوبی میشـنارتند و از پتانسـی های رـود اسـتفاده کردنـد و
همزمان با مقاومت در برابر ضدانقالب ،با اعزام نیرو به جبهههای جنـگ در مقابـ دشـمن
بعثی آرای

گرفتند .امروز نیز برای حفظ انقالب اسـالمی و اندیشـهی حضـرا امـام الزم

است حمهیداحی برای انقالب و حغییر جهت در سـارتارهای فرهنگـی و اقتصـادی اندیشـیده
شود که این مهم از طریع گفتمانسازی برای عموم مردم نسبت به مفاسد سبک زندگی غربی
محقع میشود؛ زیرا نظام اسالمی ،نظامی مردمی است و حنها بـا معرفـت و بصـیرا مـردم
میحواند به پی رود .حتی هنگامی که حالشها برای ححقع یک سبک زندگی اسالمی آغـاز
شود ،نظام اسالمی به دنبا حاکم کردن قشری راص بر دیگر اقشار نخواهد بود بلکه در آن
مرحله نیز رود مردم باید به میدان بیایند و مدیریت بخـ فرهنگـی و اقتصـادی را بهعهـده
دفـاعی نظـام از طریـع حضـور مـردم
بگیرند؛ همانگونه که چال های سیاسی و امنیتی و
ِ

برطرف شده و پیروزی انقالب و حشکی نظام جمهوری اسالمی نیز با حکیه بـه مـردم انجـام
ً
شده و اساسا نظاماا مردمی حنها از دستگاه انبیا نشأا میگیرد.
پا اولین نقطهی ححـو در مسـاجد ،ورود آنهـا بـه گفتمانسـازی و در نهایـت ،قبـو
مدیریت و هدایت جنگ فرهنگی و جنگ اقتصـادی اسـت حـا بـا سـازماندهی ایـن رونـد،
حوصیهی مهم مقام معظم رهبری در سا  6955مبنـی بـر ضـرورا حـداوم منـاظراا بـرای
هدایت افکار عمومی محقع شود .از آنجا که موضوع این مناظراا دفاع از اسـالم در برابـر
دشمن در عرصههای جدید است ،موجح وحدا و انسجام رواهد شد؛ همانگونه که قیام
حضرا امام این ویژگی را با رود به همراه داشت .در نتیجـه ،مسـاجد از وضـعیت کنـونی
رود که بیشباهت به جزیرههـای از هـم دورافتـاده نیسـت ،رـار شـده و در یـک شـبکه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
رصوصیتی دارد که بـر
میدادند ،و درواقا همه کارهای کشور را اینها انجام میدادند .مسجد یک چنین
مبنای ذکر و نگاهالهی و ّ
حوجهالهی و مانند اینها است ».دیدار با ائمهجماعاا مساجد حهران.38/8/96 ،
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سازماندهی رواهند شد و ارحباطی منطقی با نماز جمعهها پیدا رواهند کـرد و بـا مـدیریت
واحد در مراکز استانها به نظام والیت و دستگاه رهبری احصا رواهند یافـت حـا بـا ایجـاد
حغییراا ارالقی در آنها و ررو از مدیریت هیرتی و گروهی ،به رفتار سازمانی در موضـوع
واحد مشغو شوند .یعنی مساجد در گام او  ،باید بستری ایجاد کنند که در ایام انتخاباا،
موضوعاا مختلف در عرصهی اداره کشور و چال ها و راهح های آن ،حوسـط متفکـران و
مدیران و انقالبیون و صاحبان مناصـح مختلـف طـرح شـود و در مقابـ افکـار عمـومی و
متدینین و اهالی مساجد قرار گیـرد .در گـام دوم ،ایـن منـاظراا بهصـورا هفتگـی برگـزار
رواهند شد و الزم است مدیریت محتوا و برنامه و سازماندهی متناسح با این امر بهصورا
هفتگی انجام شود.
در این صورا و به جای حکرار گزارههای دینی در منابر و مساجد ،این مسـأله در رـال
مناظراا برای مردم روشن میشود که ححقع این گزارههای نورانی در زندگی اجتماعی با چه
مشکالا و چال های پیچیدهای روبروست و سارتارهای غربی چه موانعی در این زمینـه
به وجود آورده اند .در واقا مساجد باید عموم مـردم را از طریـع درگیرشـدن بـا امـور کـالن
پرورش دهند و وضعیت فکری و ححلیلی جامعه را در سطح قضاوا نسـبت بـه برنامـههای
کاندیداها ّ
(اعم از شورای شهر ،مجلا و ریاستجمهوری) ارحقا دهند .لذا موضوع اغلـح
مناظراا در این سطح ،مباحث مربوط به حورم ،گرانی ،طالق ،قاچاق ،بـدحجابی ،مفاسـد
ً
اداری و ...رواهد بود حا مردم حدریجا با مفـاهیم کـاربردی کـه حـأثیری اساسـی در زنـدگی
جامعه دارند ،آشنا شوند .البته برای رعایت ظرفیت عموم باید به حنوع در موضوعاا و زمـان
الزم برای طرح موضوعاا مختلف حوجه شود حا نشاط مـردم بـرای حضـور در منـاظراا و
قضاوا دربارهی آنها از بین نرود .اما در هر صورا ،این مناظراا بایـد هماننـد مسـابقاا
ّ
ورزشی هـر هفتـه بهصـورا مرحـح برگـزار شـوند و بـهعنوان یکـی از محورهـای فعالیـت
شبکههای استانی ،در رسانه ملی به رسمیت شنارته شده و انعکاس رسانهای همهجانبه پیدا

  560سبک زندگی

کنند حا مردم در جریان بضاعت و ظرفیت علمی استان رود قـرار بگیرنـد و در ایـن عرصـه،
مسابقهای بین استانها شک بگیرد و استانهای شـارص در ایـن زمینـه معـین شـوند و بـه
استانهای دیگر برای ظرفیتسازی یاری رسانند .ایـن رونـد ،حولیـد محتـوای جدیـد بـرای
سخنان ائمه جماعاا در مساجد را در پـی رواهـد آورد و بـه حـدریج ،جـایگزین شـبکهی
حبلیغاا ّ
سنتی روحانیت رواهد شد.
اما سطح دوم گفتمانسازی ،از طریع برگزاری کارگاههای حخصصی برای اساحید حوزوی
مدیریت مساجد جاما و مصلیها پیگیری میشود و عـالوه بـر شـبکههای
و دانشگاهی با
ِ
استانی ،حوسط رسانهی ملی نیز انعکاس پیدا میکند .از نظر حشکیالحی الزم اسـت مسـاجد

جاما و مصلیها در یک شبکهی واحد بـه یکـدیگر مـرحبط شـوند؛ همچنـان کـه انگیـزهی
علمی متناسح با آن ،برای مدیریت
درگیری با فرهنگ مدرنیته و بهرهگیری از بنیهی منطقی و
ِ

انسانی کاربردی از قبی جامعهشناسی،
این روند ضرورا دارد .موضوع این کارگاهها ،علوم
ِ

روانشناسی ،مدیریت ،برنامهریزی و ...قـرار رواهـد گرفـت حـا حصـریح رهبـری مبنـی بـر
ذاحی علوم انسانی غربی ،1بهصورا استداللی برای اساحید روشن شود و جریـان
مسمومیت ِ
ای ایـن دان هـا حبیـین گـردد .ائمـه
سموم علمی در پژوه های نظری ،میدانی و کتابخانه ِ

جمعهی استان نیز باید با ورود به این عرصه ،ظرفیت نمازجمعه را ارحقا دهند و به مـدیریت
ستادی این کارگاهها بپردازند و بر شک گیری و حداوم آنها بهعنوان موضوع کـار اصـلی رـود
ً
پای بفشارند؛ رصوصا با حوجه به اینکه چنین روندی ،سخنان ائمه جمعه را از سـطح بیـان
معارف فردی و اشاره به مناسبتهای هفته رار کرده و با طـرح مسـائ کـالن فرهنگـی و
اقتصادی ،محتوای جدیدی را برای رطبههای نمازهای جمعه فراهم رواهد کرد و در نتیجه،
ً
 .6مقام معظم رهبری« :بنده درباره علوم انسانی در دانشگاهها و رطر این دان هـای ذاحـا مسـموم هشـدار
ً
دادم ...این علوم انسانیای که امروز رایج است ،محتواهایی دارد که ماهیتا معارض و مخالف با حرکـت
اسالمی و نظام اسالمی است ».دیدار با طالب ،فضال و اساحید حوزه علمیه قم ؛ .6953/7/93
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هدایت افکار عمومی نسبت به حضور دین در حمامی شرون حیاا را راهبری رواهد نمود.
سطح سوم گفتمانسازی ،گفتمانسازی آ کادمیک است که از طریع نشست با نخبگـان
حوزه و دانشگاه انجام میشود و مدیریت آن بهعهدهی دفتر مقام معظم رهبری رواهـد بـود.
از آنجا که رسانههای عمومی ،ظرفیت انتقا مباحث آ کادمیک را ندارند ،ایـن نشسـتها و
ّ
رروجی آنها در مجالا علمی حوزوی و دانشگاهی انعکاس مییابد .مباحث این سـطح،
مربوط به مد ها ،چشماندازها ،سیاستهای کالن ،برنامههای پنجساله و برنامههای ساالنه
رواهد بود حا با ایجاد عزم ملی برای نخبگان ،این قشر حأثیرگذار نیز در مسـیر ححقـع حمـدن
نوین اسالمی گام بردارند .البته ممکن است برری کارگاههایی که با حضـور اسـاحید برگـزار
میشود ،به سمت مباحث آ کادمیک سوق پیدا کند و انتشار آن برای اساحید مفید نباشد و لذا
این نوع مباحث باید به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شوند؛ همچنانکه اگر برری مناظراا
در مساجد از سطح فرهنگ عمومی فراحر روند ،باید به کارگاهها در مصلیها منتق گردند.
 .7ضرورت ایجاد زیرساختهای نرماف اری بهرای تحهوالت جدیهد در عرصهه
فرهنگ و اقتصاد

مظـالم ناشـی سـارتارهای از سـبک
البته این پیشنهاد با حوجه به این واقعیت اسـت کـه
ِ

زندگی غربی و علوم مادی برای عموم مردم به امـری وجـدانی حبـدی نشـده و لـذا بـه نظـر
میرسد که قب از حرکت جدید در عرصهی فرهنگی و اقتصادی باید یک برنامهی دقیع برای
حفاهم این طرح با جامعه و افزای بصیرا و معرفت مردم در ایـن راسـتا طراحـی کـرد .در
اساسی پیروزی نهضت امامرمینی ،آن بود که ملت ایران مظـالم ناشـی
واقا یکی از عوام
ِ
از نظام سلطنتی را چشیده بودند و مبارزاا سیاسی مردم ایران در برابر ظلم به رهبری علمای
شیعه ،سابقهای صدوپنجاهساله داشت.
البته اگر مقام معظم رهبـری بـهعنوان محـور حجیـت در عصـر غیبـت ،بـه هـر جهـت
ً
حشخیص دهند که نیازی به این مقدماا نیست و باید سریعا وارد اقدام و عم شد ،آمادگی
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اندازی قرارگاه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای دفاع از انقالب و مدیریت علمـی
برای راه
ِ

آن وجود دارد.

از سوی دیگر مشاهده میشود که پا از طرح مسائلی مانند نهضت نرمافزاری و حولیـد
علم حوسط مقام معظم رهبری ،گفتمان آن در جامعه جریان یافت و به دسـتاوردهای رـوبی
منجر شد اما یکی از دالی پیشرفت این گفتمان در کشور ،وجود زیرسـارتها و بسـترها و
سارتارهای الزم برای این حرکت بود .این در حالی است که بسـترهای الزم بـرای ورود بـه
درگیری فرهنگی و اقتصادی با حمدن مدرن ،فراهم نیسـت و لـذا موضـوعاحی از قبیـ حولیـد
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سبک زندگی اسالمی و ...هنوز به یـک گفتمـان در کشـور
حبدی نشدهاند .به نظر میرسد این مشک ناشی از هیرتهای علمی و هستههای نخبگـانی
موجود است که حوانایی الزم برای ارحقای ظرفیت در این عرصهها را ندارند .به عبارا دیگر،
اولین الزمه برای گفتمانسازی در عرصهی حغییراا فرهنگی و اقتصادی ،حولـد یـک هیرـت
علمی نخبه و باانگیزه برای ححو در علوم مادی از طریع درگیری با فرهنگ مدرنیته اسـت و
اال اگر این هیرت علمی از نخبگانی حشکی شود که معتقد به ادبیاا موجود باشـند و حغییـر
در آن را ضروری ندانند و درگیری با فرهنگ موجود را دنبا نکنند ،هویت علمی آنان باعث
ً
رواهد شد حا عمال همان راهح ها و نسخههایی را به نظـام اسـالمی پیشـنهاد دهنـد کـه در
گذشته و حا مطرح شده اما چال های کشور را رفا نکرده اسـت .لـذا پیشـنهاد مـا بـرای
شـک گیری ایـن هیرـت علمـی ،اســتفاده از دسـتاوردهای فکـری مرحـوم عالمـه آیتاللــه
سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی است که حالشی سی ساله بـرای حأسـیا یـک نظـام فکـری
جدید در جهت پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی را در کارنامهی رـود دارد و بـا حکیـه بـه
بنیهی منطقی و فلسفی جدید ،قادر بر هماهنگکردن یک گفتمان همهجانبه در حمامی علوم
نسـبی
و در حمامی سطوح آ کادمیک ،حخصصی و عمومی اسـت حـا زمینـهای بـرای کنتـر
ِ
چال های آینده و پی گیری از حوادثی مانند پذیرش قطعنامه  ،835فتنهی  ،55برجام و...
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فراهم آید .هنگامی که یک هیرت علمی متناسـح بـا رویکـرد جدیـد بـه وجـود آیـد ،بایـد
حشکیالحی برای هماهنگکردن مناظراا شک بگیرد و مسـاجد از طریـع مسـاجد جـاما و
مصلیها و سپا دستگاه رهبری مدیریت شوند.
 .1ضرورت تحلیل از موانع جریهان احکهام فقههی در رفتهار اجتمهاعی بهرای
جلوگیری از تکرار آن در مباحث خانواده

اما برای ححو در رانواده و رفا آسیحهای آن ـ که در مباحـث گذشـته بـه ححلیـ ایـن
آسیحها پردارته شد ـ راهکاری از سوی فرهنگ مذهح و برری متدینین مطرح میشود که
مبتنی بر حوجه به احکام مربوط به باب ازدوا در رسـالههای عملیـه و ححقـع آن در جامعـه
است .در این باره باید حوجه داشت که این نظر همانند سایر پیشنهادهایی است که از ابتـدای
انقالب برای ح چال های مختلف مطرح شده و بر «ضرورا جریـان احکـام فقهـی در
زندگی مردم» استوار است .لذا باید معلوم شود که این پیشنهاد در عرصههای دیگر هماننـد
حذف ربا از بانک ،دارای چه کارآمدی بوده و با چه موانعی مواجه شده و چـرا بـه نتیجـهی
مطلوب نرسیده است .به نظر میرسد عدم شنارت از سارتارهای حمدن موجود باعث شده
حا حعیین «احکام حوسعه» و «احکام حعاد » جامعه به دسـت سـبک زنـدگی غربـی بیفتـد و
اهداف نظامـاا مـادی
محیطی را پدید بیاورد که در آن ،احکام فقهی نیز در مسیر اغراض و
ِ

جریان پیدا کند .بهعنوان نمونه و علی رغم حالش بـرای حوجـه بـه احکـام فقهـی در قـوانین،
ً
شرکتهایی که در کشور شک میگیرند ،نهایتا موجح حجما سـرمایه و ایجـاد قطحهـای
ثروا و اشرافیت شدهاند؛ همانگونـه کـه قرضالحسـنه بـهعنوان یـک فرهنـگ ارزشـی در
سیستم بانکی منح شده و در جایگاهی حبعی و حاشیهای نسبت به این نظاماا قرار گرفتـه

است.
لذا از آنجا که حضور سبک زنـدگی غربـی و سـارتارهای آن در زنـدگی مـردم موجـح
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شک گیری فرهنگ شهوا در جامعه شده ،عم به احکام فقهی پیرامون ازدوا دائم ،حعـدد
ّ
زوجاا و ازدوا موقـت نیـز در همـین بسـتر و نظامـاا آن قـرار میگیـرد و ایـن محـیط،
فرمانهای نورانی ردای متعا را در فرهنگ حنوعطلبی و زیباشناسی مادی منح مینماید و
روایاحی که حأکید میکند «با وجود متعه ،هی کا جز اشقیا دچار زنا نخواهد شد» محقـع
نظاماا ناشی از زیباشناسی مادی و ححریک جنسی شکسـته
نمیشود؛ مگر در صورحی که
ِ
شود .یعنی حا زمانی که «احکام حوسعه» و «احکام حعاد ِ » الهی در زمینهی ازدوا و رانواده

استنباط نشده و در جامعه جریان پیدا نکند ،محیطی برای عمـ بـه احکـام فقهـی (احکـام
ّ
نظم) ایجاد نمیشود .به همین دلی است که امروزه نه حنها نمیحوان فرهنگ حعدد زوجاا را
محقع کرد بلکه فرهنگ حکهمسری در ازدوا دائم نیز دچار موانا جدی شده و آمار طالق
مطلع آثار مثبت ایـن پیشـنهاد نیسـت امـا
افزای یافته است! البته این مطلح به معنای نفی ِ
ً
قطعا این پیشنهاد در وضعیت موجود و با حوجه به موانا پی گفته نمیحوانـد موجـح ححـو
جدی در رفا آسیحهای رانواده و ازدوا شود.
 .5بررسی جایگاه مردان و زنان در سه س

«تکوینی ،تاریخی و اجتمهاعی» و

بیان جایگاه خانواده در تئوری تولید اطالع اسالمی

در مباحث پیشین بیان شد 1که از نظر حکوینی ،مرد به عواطف زن محتا است و زن بـه
عقالنیت مرد نیاز دارد اما مبنا و موضوع این وابستگی و نیاز دوجانبه ،پرست ردای متعـا
ّ
ً
است و نه حعلع به دنیا و روابط مادی آن .به عبارا دیگـر رـدای متعـا حکوینـا عبـادا و
2
پرست مرد را به عواطف زن و عبادا و پرست زن را به عقالنیت مرد ّ
مقید فرموده است.
 .6رجوع به فص سوم ،گفتار او  ،عنوان  9/6و .9/9
 .9زیرا هی مخلوقی ـ حتی نبیاکرم (ص) ـ ّ
مجرد و بسـیط نیسـت بلکـه ارـتالف پتانسـی بـرای ححقـع
حرکت ،امری ضروری است و حمامی مخلوقاا برای رشد ،محتا و نیازمند به حرکیح با دیگر پدیـدهها
عینـی پرسـت و
هستند .در واقا ردای متعا یک نظام از مخلوقاا را آفریده و در ایـن نظـام ،جریـان
ِ
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البته این بدان معنا نیست که مردان از عواطف بیبهرهاند یا زنان فاقد عقالنیت هستند بلکـه
به این معناست که متغیر اصلی در شخصیت مردان ،عقالنیـت آنهـا و در شخصـیت زنـان،
عواطف آنها به شمار می رود .پا از بیان این نکته پیرامون امور حکوینی ،از نظر حاریخی نیز
گفته شد که در میان مخلوقاا ،از «انسان و ّ
جن» نسبت به حوحیـد و نبـوا و امامـت عهـد
گرفته شده و آنان برای حرکت از بهشت او به سوی رلود در بهشت دوم ،باید یـک دورهی
کوحاه را در این دنیا بهعنوان «دار بالء» و امتحان بگذرانند و در محیطی که هجمههای کفر و
نفاق جریان دارد (جوالن فاع منفی) قرار بگیرند و از آن به سالمت و سعادا عبـور کننـد
حا از نعماا جاودانهی بهشت دوم ّ
متنعم شوند که این امر ،اصلی مشترک بین زنان و مـردان
از انا و جن است .در نتیجه ،برای پرست ردای متعا در دار بالء ،مردان بهعنوان مظهـر
عقالنیت باید در مقاب هجمههای کفر و نفاق و در رط مقدم جهاد و مبارزه برای صیانت از
دستگاه ایمان قرار بگیرند و زنان بهعنوان مظهر عواطف باید از این جبهه پشتیبانی کنند.
یعنی حعریف جایگاه زنان در رانه ،حنها به معنای رانهداری یـا حـأمین نیازهـای جنسـی
مردان نیست بلکه به معنای ضرورا یاریرساندن زنان به مردان و پشتیبانی روحی و عاطفی
از آنان در مقولهی پرست است و پرست ردای متعا در دار بالء نیز در «درگیری با کلمه
باطـ » ظهــور و بــروز پیــدا میکنــد .لــذا در روایــاا وارد شــده هنگــامی کــه نبیاکــرم از
امیرالمنمنین و حضرا صدیقه کبری صلواااللهعلیهماجمعین پرسیدند که «همسر رود را
چگونه یافتی؟» ،هر دو دربـارهی دیگـری عـرض کردنـد« :کمـک رـوبی در راه طاعـت و
پرست رداست 1».در همین راستا گـاه فعالیـت یـک زن در امـوری چـون ریـاطی بـرای
نشاندادن حوانایی های رود است و گاه با هدف کمک به همسر در جهت حأمین نفقه صورا
غرض کمک به اقتصاد کشور و افـزای حولیـد انجـام میشـود .امـا فـرض
میگیرد و گاه با
ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبادا مخلوقااّ ،
مقید به یکدیگر است.
 .6بحار االنوار ،جلد  ،49صفحه .667
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دیگری هم وجود دارد و آن اینکه زن با مشاهدهی مقروضشدن نظام اسالمی به کشـورهای
رارجی و کاه مداوم ارزش پو ملیّ ،
ریاطی رود را برای افزای قدرا اسالم و صیانت
اقتصادی از آن در برابر کلمهی کفر انجام میدهد .حا اگر بسـتری فـراهم شـود کـه زنـان
فعالیتهای رود را (از قبی رانهداری و همسرداری و )...در این سطح (اقامه کلمـه حـع)
قرار دهند و ارحباط حمامی افعا رود را با مسألهی دفاع از اسـالم در عرصـههای سیاسـی و
فرهنگی و اقتصادی مالحظه نموده و رفتار رود را حو این محور حنظیم کننـد ،آنگـاه آنچـه
پیرامون پشتیبانی عاطفه از عقالنیت در موضوع پرست گفته شد ،ححقع رواهـد یافـت کـه
حبیین این مسأله و طراحی بسترهای آن بـه هـزاران پایاننامـه نیازمنـد اسـت .البتـه درجـاا
دیگری نیز برای روابط زن و مرد متصور است که بیشتر برای حضراا معصـومین (ع) واقـا
اسم» عبادا و پرست برای یکدیگر حبدی میشوند و
میشود .در این سطح ،زن و مرد به « ِ
در ارحباط با ردای متعا و طلح و رواست از درگاه او ،همدیگر را واسطه قـرار میدهنـد و
ّ
شدا این وابستگی به نحوی است که همسری و زوجیت آنان جاودانه شـده و بـا رلـود در
بهشت حداوم مییابد.
 .5/4اشاره به وضع موجود ،وضع م لوب و دوره انتقال برای نهاد خانواده

پا اگر «امتحان» یک اص حاکم بر زندگی است ،محیط امتحان برای مردان در جهاد
ُ
نظامی و اقتصادی و فرهنگی و قرارگرفتن آنان در میـان مـدیریتهای مختلـف و رلعهـای
گوناگون شک میگیرد اما محیط امتحان زنان در رانه فراهم میشود .البتـه سـبک زنـدگی
غربی زنان را از رانه رار کرده و آنان را در شرایطی قرار داده که همراه با مردان وارد میدان
اشتغا و فعالیت اقتصادی شوند .از سوی دیگر نظام اسالمی در مقـاطا راصـی همچـون
مبارزاا دوران انقالب و پا از آن ،بر حضور زنان در صحنهها حاکید داشته و حضور جامعه
بانوان در این عرصه نیز نق آفرین بوده است .لذا حضور زنان بـرای کمـک بـه انقـالب در
وضا مطلوب نیز امری ضروری است اما این به معنای ارتالطی که ناشی از سبک زنـدگی
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غربی بوده و وضا موجود را رقم زده ،نیست .زیرا موضـوع امتحـان زنـان بایـد متناسـح بـا
رصوصیت حکوینی آنان که مبتنی بر عواطف است ،مطرح شود که حضور همسان زنـان بـا
مردان در محیط کار حناسبی با آن ندارد بلکه حوانایی عقلی زنان و سایر رصوصیاا آنان نیـز
باید در مسیر مدیریت عواطف بکار گرفته شود .در نتیجه ،محیط امتحـان زنـان در موضـوع
عواطف آنها شک میگیرد که این امر در «وضا مطلوب» و در زمان ححقع حمدن اسـالمی،
با حضور انقالبی و اجتماعی آنها شک رواهد گرفت امـا در سـطح سـارتارها و منزلـت و
جایگاه آنها در رانه ،در «حعدد زوجاا» ظهور و بروز پیدا رواهد کرد .زیرا حعـدد زوجـاا
برای مردان در صورحی که بر اساس پذیرش مسنولیت ارالقی و نه برای دستیابی به حنوع در
رابطهی جنسی باشد ،زمینهی رشد زنان را فراهم مینماید.
البته در «دوران انتقا » نیز حضور زنان در عرصـههای سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی
ب ـرای دفــاع از انقــالب اســالمی ضــرورا دارد .لــذا در صــورحیکه جایگــاه اصــلی ب ـرای
بخ هایی از جامعهی زنان بر مبنای فعالیت اجتماعی آنها حعریف شد ،زمینهای برای عم
به احکام متناسح با ازدوا دائم برای آنان فراهم نمیشود زیرا فعالیت هرروزه زنان در رار
از رانه ،حناسبی با سپردن ارتیار آنها به مرد و پذیرش والیت او در ازدوا دائم ندارد .یعنـی
حناسباا دوران انتقا مبنی بر ضرورا حضور اجتماعی برای کمک بـه جامعـه اسـالمی و
عدم واگذاری ارتیاراا زنان به مردان ،با حکم ازدوا موقت حناسح دارد .البته بایـد حوجـه
داشت که سبک زندگی غربی و محوریت سختافزارها در آن است که چنین امری را به نظام
ححمی میکند و لذا در آینده باید از این شرایط رار شد و سارتارهایی را طراحی کرد کـه
با ازدوا دائم حناسح داشته باشد .در واقا هنگامی که روش اجتهاد از سطح استنباط احکام
حکلیف سارتارهای اجتماعی و استنباط احکام حکومتی را دنبـا
فردی رار شده و حعیین
ِ

کند ،روشن رواهد شد که باید به شرایط ححقع احکـام و نسـبیت آن حوجـه کـرد و الزامـاا

نظامسازی را در نظر گرفت و وظیفهی هر قشر را متناسح با زمان و مکـان معـین نمـود .بـه
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عبارا دیگر ،احکام موجود در رسالههای عملیه ،بیانگر احکام عمـومی هسـتند امـا آنچـه
برای جریان احکام الهی در زندگی اجتمـاعی ضـرورا دارد ،نظامسـازی اسـت حـا از ایـن
طریع ،سارتارها محیط سالمی را برای روابط اجتماعی فراهم نمایند .البته باید به این نکتـه
حوجه کرد که بحث فوق نـاظر بـه اصـو و احکـام کلـی اسـت؛ یعنـی در ادامـه بایـد یـک
چشم انداز برای حغییر جهت در سارتارهای فرهنگی و اقتصادی طراحـی کـرد و برنامـههای
پنجساله بر این اساس سامان داد حا معلوم شود کـه پـا از چنـد سـا و در چـه برنامـهای،
رانواده بهمثابه موضوع اصلی قرار رواهد گرفت و فضا برای ححو در آن فراهم رواهد شد.
 .5/2تبعیت مدیریت خانواده از ساختارهای توزیع قدرت (مولویت ه مشارکت مهادی)
و راه برونرفت از وضع موجود

در حکمی این بحث باید حوجه داشت که از لحاظ مدیریت ،رانوادههای سنتی بر مبنای
فرهنگ مولویت (اذا امر مولی بعبده) اداره میشوند که قدرا حفاهم در آن ضـعیف اسـت.
اما اغلح رانوادهها پا از انقالب اسالمی ،ححت حأثیر فرهنگ مشارکت قرار گرفتهانـد کـه
گفتگو و حفاهم در آن موضوعیت دارد ولی موضوع گفتگو و حفـاهم در فرهنـگ دموکراسـی،
دنیاست و نه آررا .در نتیجه ،فرهنگ مادی و ارالق امتیازرواهی و امتیازدهی ـــ کـه در
نقد فلسفه دموکراسی و ححزب به آن اشاره شد 1ــ در رانوادهها جریان پیدا کرده است .لـذا
گرچه متدینین به آداب شرعی برای حشکی رانواده عم میکننـد و بـرای ازدوا  ،صـیغهی
دائم را جاری می سازند ،اما از آنجا کـه واگـذاری ارتیـار بـه مـرد و پـذیرش والیـت آن در
فرهنگ مشارکت مادی بیمعناست ،آنچه در عم محقع شده انتظاراا مربوط بـه ازدوا و
زندگی موقت است .البته ح این چـال

در بررـی ابعـاد ،وابسـته بـه حغییـر در عرصـهی

سیاست (حروری حولید قدرا) است اما در اینباره طرح چند نکته از موضا فرهنگ (حرـوری
حولید اطالع) نیز ضروری به نظر میرسد.
 .6رجوع به فص او  ،گفتار 69؛ و گفتار  ،66عنوان .4
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در این راستا باید حوجه داشت که ردای متعا در قرآن کریم از ازدوا به «میثاق غلیظ»
حعبیر کرده 1حا هم زنان و هم مردان در مسیر صداقت گام بردارند و با حشریح حمایالا رـود
برای زندگی آینده ،بتوانند منزلتی را که رداوند برای آنان اراده کـرده ،ححقـع بخشـند .البتـه
نسبت به اقامه کلمه حع ،فعالیت اجتماعی مـرد و زن و حضـور هـر دو بهصـورا مسـاوی
ضرورا دارد اما نسبت به فعالیت اجتماعی در سـطح سـارتارها ،اولویـت فعالیـت بـرای
بانوان به مسائ رانواده باز میگردد حا مردان نیز بتوانند مسنولیت رود را بـه نحـو صـحیح
انجام دهند .پا اگر جامعه زنان بپذیرند که زندگی رود را بر محور رانهداری و همسرداری
و حربیت فرزند حنظیم کنند و فعالیت اجتماعی رود را بهمثابه یک امر فرعی قرار دهند ،آنگاه
عقد دائم موضوعیت رواهد داشت و اقتضاء آن در سارتارها جریان رواهد یافت اما اگر به
دنبا امـوری از قبیـ قهرمـانی در ورزش ،ارحقـا در محـیط اداری ،پیشـرفت در عرصـهی
پژوه یا هنر و ...باشند ،عمال اقتضاء عقد موقت در سارتارها جاری میشـود .یعنـی در
چنین شرایطی ،صیغهی ازدوا دائم به عهدی متزلز حبدی میگردد که بـا جـاری سـارتن
آن ،هی یک از دو طرف قادر به انجام وظایف شرعی و الهی رود نسبت به این میثاق غلیظ
ً
نخواهند بود .اساسا ناپایداری در زندگی به این واقعیت باز میگردد که پایهی زندگی بر دین
و کفویت ایمانی استوار نشده بلکه یا به فرهنگ مولویت و یا به فرهنگ مشارکت مادی مبتال
شده که هی یک از آنها ارحباطی به فرهنگ انبیا ندارد .البته افراد آزاد هستند حا با هر کسی که
به آن عالقهمندند ،ازدوا کنند اما از منظر حاکمیت و برای حبدی رانواده به سـلو اولیـهی
جامعه دینی ،ازدوا مقید به کفویت است حا اعضای رـانواده و رانـدان بهصـورا مـداوم
درجاا عبادا و پرست رود را ارحقا دهند.

ََ َ ُ َ ً َ ً
َ « .6وآرذن ِمنکم ِمیثاقا غ ِلیظا؛ و آنان از شما [به وسیله قرارداد ازدوا ] پیمـانی محکـم گرفتـهانـد ».سـوره
نساء ،آیه .96
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 .5/7تحلیل جدید از «تعدد زوجات» و «متعه» و آثار آن بر نظام ایمان و نظام کفر

در همین راستا باید حوجه داشت که بر اساس روایت ،قوای نبیاکرم(ص) نسبت به سایر
ّ
ُ
مردان چه برابر است؛ اما آن ذاا مقدس در او زهد حنها به نه همسر اکتفـا میکننـد .در
طرف مقاب و در میان ّ
ائمهی کفر و نفاق نیز باید چنین حفاوا درجاحی وجود داشته باشـد و
نطفههای َپست آنان به گونهای منعقد شده که مقیاس شهواا ّ
ائمهی نار چند برابـر اشـقیا و

میزان شهوا اشقیا چند برابر سایر کفار است .لذا به نظر میرسد عدم محدودیت در حکـم
متعه و همچنین محدودیت ّ
کمی بیانشده برای حعدد زوجاا میحواند بسـتر احمـام حجـت
برای شهوحرانحرین افراد و شکستن ارادههای ظلمانی آنها باشد حا بدانند در صورا پـذیرش
دستگاه الهی ،وضعیت فطری و حکوینی آنها مورد مالحظه قرار گرفته است .در واقا حشـریا
ً
این احکام نورانی هرگز برای اقامهی شهواا و لذاپرستی نبوده و اساسا مبـارزه بـا اقامـهی
شهواا بهعنوان انگیزهی اصلی در مجاهداا و محنتهای انبیا به شـمار مـیرود .پـا بـه
ّ
جای کلینگری پیرامون حکم متعه و حعدد زوجاا ،این حکم باید در سارتارها و در عرصه
ححقع و به نسبت شرایط افراد ححلی گردد و معلوم شود که حشـریا ایـن احکـام بـه معنـای
ّ
حجویز آن برای عموم در جهت حنوع و حلذذ نیست بلکه به مسنولیتپذیری آنها در دار بـالء
باز میگردد .لذا رعایت نسبیت افراد و اقشار مختلـف و ارائـهی نسـخههای متفـاوا بـرای
ّ
رشد ،ابزاری برای هدایت بشر و دورکردن او از قلههای شهوا و حرکـتدادن آن بـه سـمت
سعادا است.
 .6تحلیل از سیاستهای نادرست در برخورد با خانوادههای شهدا و ایثارگران و
راه برونرفت از وضع موجود

علی رغم ححلیلی که از وضعیت موجود رانواده ارائه شد ،ذکر این نکته ضـروری اسـت
ّ
انقالبیون شهاداطلح و جانبرکف که در قلهی امـت دینـی مسـنولیت میپذیرنـد و بـا
که
ِ
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فداکاری برای اسالم ،در جایگـاه مـدیریت «حادثهسـازی» قـرار میگیرنـد ،نبایـد در برابـر
روابطی که ناشی از سارتارهای مدرنیته است ،حسلیم شوند .زیرا همین قشر کمحعداد بودند
که پی از انقالب ،با ایستادگی رود فضای ارتناق را شکستند و به ملت جرآا و جسارا
بخشیدند و سپا با حبعیت رود از حضرا امام و مقام معظم رهبری و فدا کردن جان و ما
و آبروی رود در این راه ،روحیهی مقاومت و شجاعت را در سایر اقشار دمیدهاند .پـا ایـن
دسته نباید در برابر سارتارهای غربی منفع شوند زیرا بهدلی حوفیقاا الهی ،از نظر ایمانی
در درجــهای ق ـرار دارنــد کــه بــر زمــان و مکــان حــاکم میگردنــد؛ یعنــی ب ـرای عم ـ بــه
ّ
مأموریتهایی که در شح قدر برای منمنین مقدر میشود ،همواره پیشتاز و پیشرو هسـتند و
با حضور فعا در حواد و مناسبتها و مراسم و عباداا ،جامعه دینی را به پی میبرند و
ّ
رواص قرار میگیرند.
در منزلت
بر این اساس ،میحوان به ححلی و بررسی پیرامون سیاستی کـه در طـو سـالیان پـا از
انقالب در مورد رانوادههای شهدا إعما شد ،پردارت .در این راستا به نظر میرسد حوسط
بنیاد شهید و نهادهای نظامی و انتظامی نسبت به همسران شهدا فضایی ایجـاد شـد حـا آنهـا
جوانی رود را به حنهایی سپری کنند و بدون همسر به حربیت فرزندان رود مشغو شـوند .از
سوی دیگر ،سارتارهای غربی جایگاه فرزنـدان شـهدا را در چـارچوب هویـت ححصـی و
اشتغا مادی حعریف نمود و باعث شد حا اکثریت آنان از فضـاهای دینـی و حکامـ معنـوی
محروم بمانند .این در حالی است که فرهنگ انبیا و ّ
ائمهی معصومین در هی حالتی چنـین
رفتاری را بر نمیحابد و رهاشدن رانوادهی مبارزین راه حع را نمیپذیرد و پا از شهادا یـا
فوا همسر ،ازدوا مجدد با کفو ایمانی را برای زنان حوصیه میکند کـه نمونـهی آن پـا از
شهادا حمزهی سیدالشهداء و برای همسر آن جناب واقا شد .بـه عبـارا دیگـر ،فرهنـگ
حاکم در زمان بعثت در موضوع رانوادههای شـهدا ،موضـوعی اسـت کـه بایـد از متـون و
نصوص دینی استنباط شود.
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در واقا قرار گرفتن در زمرهی راندان و رانوادهی شهید ،یک مقام واالی روحـی اسـت
که از دالی پایداری انقالب اسالمی بـه حسـاب میآیـد و پیونـد مسـتحکم آنـان بـا نظـام
اسالمی ،روحیهی دینی و انقالبی را در جامعه بـه جریـان میانـدازد .گرچـه ممکـن اسـت
استثنائاحی در این زمینه وجود داشته باشد اما واقعیت متداو آن است که نه حنها پدر و مـادر
فرزندان شهدا با افکار و رفتار شهید انا گرفتهاند بلکه دیگر اقوام و اقرباء شـهید
و همسر و
ِ
نیز با چنین فضایی مأنوس بودهاند .بهعنوان نمونه ،آمار نشان میدهد که بی از  32درصـد

شهدا از اهالی مسجد بودهاند و این بدان معناست که اکثریت رانوادهی شهدا دارای اصالت
بوده و در محیط عبادا و معنویت زندگی کردهاند .بر این اساس ،در طراحیهای اجتماعی
باید جایگاه ویژهای برای همسران شهدا در نظر گرفت و شأن آنها و مسنولیتهای اجتماعی
سنگینی را که بر عهده دارند ،رعایت کـرد و کفویـت را بـرای ایـن بزرگـواران نـه بـر مبنـای
شارصـههای فـردی یـا مـالی بلکـه در چارچوبهـای ایمـانی و انقالبـی حعریـف نمـود و
رواستگار ِان این مخدراا را عناصر انقالبی در نظام قرار داد حا با این ظرفیتسازی ،منزلـت
و کارآمدی رانوادهی شهدا در سبک زندگی اسالمی معین شود .در غیر اینصورا کفویت

برای همسران شهدا به حواناییهای مادی و پولی و امور عرفی حعریف شـده و احتـرام و شـأن
واالی آنان حفظ نمیشود که متأسفانه بر اثـر سیاسـتهای غلـط ،نمونـههای زیـادی از آن
مشاهده شد .پا حاکمیت در مسألهی رانواده باید فضایی را فراهم کند که مردان انقالبی و
ّ
شهاداطلح ،ازدوا رود را در چارچوب حعدد زوجاا و بر اساس کفویت ایمانی سـامان
دهند و به جای حعریف زندگی آنان بر مبنای هویت ححصی و اشتغا مـادی ،نظامسـازی و
ایجاد بستر رشد رانوادههای معزز ایثارگران در مسیر دفـاع از اسـالم و حقـرب بـه قهرمانـان
حوحید را ححقع بخشد.
البته سیاستهای غلطی که در باال به آنها اشاره شـد ،در مـورد جانبـازان و آزادگـان نیـز
إعما شد و به جای آنکه منزلتهای انقالبی در سارتارهای جامعه برای آنان حعریف شود،
حأمین نیازهای مادی و ورود آنان به عرصهی ححصی و اشـتغا مـادی در دسـتور کـار قـرار
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گرفت و لذا برری از آنان علیرغم فداکاریهای بزرگ ،در معـرض رسـاراهای فرهنگـی
اسفناکی قرار گرفتند یـا بـا فروکاسـتن از قابلیتهـای معنـوی و انقالبـی آنـان ،در مشـاغ
نامناسبی به کار مشغو شدند .امروز نیز به شهدای مدافا حرم جفا میشود و در مستندهای
حولیدی پیرامون زندگی آنان ،روابط عاشقانه و رصوصی آنان با همسرانشان در مقاب افکار
کندن آنان از
عمومی قرار میگیرد؛ حا آنکه آنچه باید به حصویر کشیده شود ،چگونگی د
ِ
ّ
روحی این بزرگواران در فـداکردن شـغ و
حاالا
و
جامعه
امروز
ایط
ر
ش
در
قاا
حعل
حمامی
ِ
ّ
مراحح ححصیلی و رانوادهی رـود در راه اسـالم اسـت .همچنـین بـه جـای القـاء حـرحم و
دلسوزی به مخاطبین بهدلی حنهاشدن همسر شهید و صبر او بر فـراق در طـو سـالیان دراز
آینده ـ که در نهایت به حربیت فرزندانی منجر میشود که دچـار هویـت ححصـی و اشـتغا
مادی رواهند شد ـ باید فلسفهی ازدوا او با یک عنصر شهاداطلح نمای داده شود و بر
صبر این مخدره در طو زندگی با شهید و ّ
ححم مشترک آنان در برابر مراراهـای ناشـی از
مقابله با کفر و نفاق جهانی حمرکز گردد و ادامهی این راه به ازدوا بعدی با مردی انقالبـی و
جانبرکف حعریف شود حا آرمانهای بزرگمردانی که در حمامی دهههای گذشته بـا انقـالب
اسالمی و سختیهای آن همراه شدند ،به امور مادی و عرفی ّ
حنز پیدا نکند و بـه آنـان جفـا
ً
نشود .البته بحث فوق به این معنا نیست که حمامی همسران شهدا باید اجبارا چنین مسـیری
را ّ
طی کنند بلکه مطالح پی گفته به وظایف حاکمیت در بسترسازی نسبت به ایـن مسـأله
اشاره دارد حا کسانی که در باالحرین درجاا ایمانی هستند و به حبعیت از فرهنگ انبیا حمایـ
دارند ،بتوانند به زندگی انقالبی رود ادامه دهند و از این طریع ،فضای حـاکم را بشـکنند و
محیط و روابط اجتماعی متداو را ححت حأثیر رفتار رود قرار دهند.
 .3نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در حل چهالشههای نظهام اسهالمی از منظهر
معارف دین و مقاومت در مقابل ساختارهای سبک زندگی غربی

روشن است که چنین محیطی مختص به قشر کمحعدادی است که بـا پرچمـدار حوحیـد

  531سبک زندگی

همراه میشوند و همواره آمادهی شهادا هستند و با حکیـه بـه ّ
حـدین انقالبـی ،مهـاجمبودن
ّ
مدرنیته بر اعتقاداا حقه را به روبی درک میکنند و نـه حنهـا بـه روابـط موجـود در بـازار و
دستگاههای اداری و ...حن نمی دهند بلکه به دنبا دگرگونی در ایـن روابـط هسـتند .امـا حـا
زمانی که سارتارهای سبک زندگی غربی در جامعه حضور دارد ،نمیحـوان از عمـوم مـردم
انتظار داشت که به صرف استماع حوصیههایی دینی در باالی منابر ،موفع به ایجـاد حغییـر در
زندگی رانوادگی رـود شـوند بلکـه ححـو در وضـعیت رـانواده بـرای عمـوم ،وابسـته بـه
سارتارسازی و طراحی برنامههای اجتماعی حوسط حاکمیت است .در واقـا حکومتهـای
باط به دنبا صحبت با حکحک افراد نیستند بلکه با ایجاد محیط شهواا ،جامعه را با رود
اصلی حکومت الهی ،طراحی و ایجاد محیط سـالم (محـیط
همراه میکنند و لذا مأموریت
ِ

حقوی) در جامعه است و نه اکتفا به حبلیغاا دینی و حوصیف زندگی سالم برای افـراد؛ یعنـی

منابر دینی و مشاوره های مذهبی زمانی در این عرصه منثر رواهند بود کـه قبـ از آن ،یـک
احفاق میدانی و کارآمدی عینی در زمینهی ررو از وضا موجود حاص شده باشد.
لذا برنامه ها در نظام اسالمی باید روابـط اجتمـاعی فاسـد را از بـین ببرنـد و اال جریـان
ارالق رذیله و سارتارهای آن ،مردم را به سمت و سـوی دیگـری سـوق رواهـد داد .یعنـی
حوزههای علمیه و دانشگاهها و مراکز پژوهشی و نخبگـان و مسـنوالن ایـن دو نهـاد وظیفـه
دارند به این امر اهتمام کنند و دین را به صحنهی عم بیاورند و معین کنند که با چه شیبی و
در ّ
طی چه برنامههایی ،چه میـزان از فضـای حـاکم را حغییـر میدهنـد .بـه عبـارا دیگـر،
حاکمیتها هستند که موجح شک گیری وجدانیاا و ارحکـازاا و عـاداا در میـان عمـوم
میشوند و به همین دلی پیشنهاد ما در برنامهی او  ،گفتمانسازی برای درگیری فرهنگـی و
اقتصادی بود که وجدانیاا و ارحکـازاا را حغییـر رواهـد داد .در ایـن صـورا میحـوان بـه
کردن رویکرد جدید در اقتصـاد (بـهعنـوان متغیـر اصـلی در سـبک زنـدگی غربـی)
اجرایی ِ
پردارت و با حغییر حدریجی در الگوی حولید ،حکنولوژی ،گردش مالی ،بازار و ...در ّ
طی چند
برنامه ،فضـا را بـرای ایجـاد سـارتارهای رـانوادهی اسـالمی فـراهم کـرد .پـا نمیحـوان
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ناهنجاریهای موجود را به عموم مردم یا رانوادهها نسبت داد و بر همراهی منمنانهی ملـت
ایران با حضرا امام و مقام معظم رهبری چشم بست و این امت رشید و بالغ را متهم نمود.
 .8نقش فرهنگ تخصصی و آکادمیک در تئوری تولید اطالع و تفاوت جمهوری
اسالمی با سایر کشورها در این زمینه به دلیهل قهبض و بسهط بهین «فرهنهگ
مذهب» و «فرهنگ توسعه» در ایران

نکاحی که پیرامون الگوی انتقا در حرـوری حولیـد اطـالع گفتـه شـد ،در سـطح فرهنـگ
عمومی بود اما فرهنگ دو الیهی دیگر نیز دارد :فرهنگ آ کادمیک و فرهنـگ حخصصـی .در
فرهنگ آ کادمیک ،به روشها و ریشههای عقالنیت پردارته میشود و در فرهنگ حخصصی،
علوم و دان ها مورد بررسی قرار میگیرد و در فرهنگ عمومی ،هـدایت ارحکـازاا و پسـند
اجتماعی واقا میشود .لذا باید حوجه داشت که فرهنگ آ کادمیک و فرهنـگ حخصصـی بـر
آنچه پیرامون حغییر در حروری حولید اطالع گفته شد ،حاکم هسـتند .البتـه در غـرب ،ادبیـاا
حوسعهی پایدار و همهجانبه بر حمامی سطوح فرهنـگ (آ کادمیـک و حخصصـی و عمـومی)
ُ
حکومت دارد و رردهفرهنگها در این عرصه ادعایی ندارنـد و عـرض انـدام نمیکننـد .در
جهان اسالم و در میان اه ّ
حسنن نیز گرچه فرهنگ مذهح نشر داده میشود امـا حضـور آن
به فرهنگ عمومی محدود شده و در فرهنگ حخصصی و آ کادمیک ـ که پایهی اساسی بـرای
ادارهی حاکمیت و سارت حمدن محسوب میشـوند ـ حضـور نـدارد و حقـابلی بـا فرهنـگ
حوسعه ایجاد نمیکند.
ّ
اما پا از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،هم حوزههای علمیه و هم دانشـگاهها مـدعی
اداره کشور هستند و هر دو نیز از سه سـطح فرهنـگ آ کادمیـک و حخصصـی و عمـومی بهـره
میبرند .در واقا حوزهها همواره معتقد بودهاند که دین اسالم ،دین کاملی است که برای همهی
عرصههای حیاا بشر رهنمود ارائه کرده و پا از انقالب ،این اعتقاد در ادبیاا حضرا امـام
و مقام معظم رهبری انعکاس یافته و باعث طرح حجربه جدیدی در اداره کشور بر اساس اسالم
شده است .پا دو آرمان و دو حعریف از حکام و دو مسیر برای حرکت جامعه در کشور ایـران
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مطرح شده که حبعاا و چال هایی را در پی داشته و موجح قبض و بسط بین فرهنگ مـذهح
ّ
مختصـاا و
و فرهنگ حوسعه شـده اسـت .بـرای حـ ایـن چـال فرهنگـی و علمـی کـه از
ویژگیهای جامعهی انقالبی ایران است ،باید به گفتمانسازی در ایـن موضـوع در سـه سـطح
«حجربه ،عقالنیت ،مذهح» روی آورد حا به جای درگیری بـین ایـن دو ادبیـاا ،نقـاط ّ
قـوا و
ضعف هر یک از آنها مشخص شود .در این راستا باید حوجه داشت که فرهنگ حوزه در قالـح
ادبیاا انقالب و در سطح فرهنگ عمومی ،حوانسته جهتگیری نظام را حغییر دهـد و دنیـا را بـا
حجربه جدیدی روبهرو کند اما از آنجا که عقالنیت حاکم بر حوزهها مربـوط بـه دوران قبـ از
رنسانا است ،نمیحواند بر مبنای فرهنگ حخصصی و آ کادمیک رود در اداره کشور و کنتـر
ً
موضوعاا پیچیده و مدرن به نظام اسالمی یاری رسـاند و لـذا عمـال مـدیریت سـارتارها بـه
حخصصی دانشگاه سپرده میشود .لذا قبض و بسط بین جهتگیری الهـی
فرهنگ آ کادمیک و
ِ

و سارتارهای مادی ،بر طراحی چشماندازها و هدفگذاریهای درازمدا و برنامـهریزیهای
کالن اثر میگذارد و مسنولیتپذیری نسبت به ناهنجاریها و مشکالا کشور را در وضـعیت
مبهمی قرار میدهد .هنگامی که این گفتمانسازی به نتیجه برسد و ظرفیتهـای جدیـدی بـه
وجود بیاورد ،باید به پرورش نیروی انسانی از مقطا دکتری مدیریت ححقیقاا مبادرا کرد که
کیفیت آن در بحث مدارس و دانشگاههای انقالبی بیان شد .همزمـان بایـد بـه حولیـد فرهنـگ
آ کادمیک برای انقالب اسالمی حداوم بخشید و آن را در سه عرصهی «حجیت ،معادله و مد »
ّ
مستمر و مـداوم از سـوی فرهنـگ آ کادمیـک
حکمی کرد و عمع بخشید حا در برابر هجمههای
عقالنیت دینمحور و ررد
غرب ،حوان مقابلهی علمی برای جمهوری اسالمی به وجود بیاید و
ِ

جمعی بهعنوان شارصهی اصلی در نظام اسالمی قرار گیرد حا سارتارهایی که به حولیـد ثـروا
در جامعه محوریت بخشیدهاند ،از بین برود.

8

تحلیل از مقوله «ورزش» در فرهنگ مدرنیته و کیفیت بهینه و تغییر
جهت حاکم بر آن ،برای دوران گذار

 .4تحلیل از مقوله ورزش در فرهنگ مدرنیته

پا از بیان ارکان الگوی انتقا در عرصهی فرهنگ (حروری حولید اطالع) ،بایـد حکلیـف
سایر سرفص های مربوط به این عرصه نیز روشن شود زیرا گرچه با پیروزی انقالب ،مراکـز
ّ
فساد و فحشا که مخالفت قطعی و ّبین بـا شـرع مقـدس داشـتند ،حعطیـ شـدند امـا سـایر
بخ ها و نهادهای فرهنگی بر مبنای عدم مخالفت با احکام به کار رود ادامه دادهاند .یکی
از این مقوالا که بهدلی عدم مخالفت آن با شرع در جامعهی ما حداوم یافتـه اسـت ،مقولـه
«ورزش» است که در این مبحث ،به ححلی و ارزیابی و بهینه آن پردارته میشود:
ّ
ّ
ححـرک شـهروندان را در پـی آورده اسـت،
از آنجا که شهرنشینی و زندگی مرفه ،کـاه
ورزش در حمدن مدرن به یک نیاز ضروری حبدی شده که عدم بهرهمندی از آن ،انسـان را از
لحاظ جسمی دچار مشکالا جدی میکند .بر اساس مباحث مطرحشده در الگوی انتقـا
اقتصادی ،هنگامی که حعریف شهر حغییر کند و حمرکز در کالنشهرها شکسته شود و زندگی
شهری به وضعیت نیمهصنعتیـ نیمهکشاورزی حبدی گردد ،مشک عدم ححرک جسمی رفا
شده و نیاز گسترده به ورزش برطرف رواهد شد.
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« .4/4ورزش قهرمانی»؛ بهعنوان متغیر اصلی در ورزش مدرن غربی

پا بر اساس سبک زندگی غربی ،نیاز به ورزش در ابتدا با حوجیـه و حأکیـد بـر «ورزش
همگانی» آغاز شده و نیاز عموم مردم در آن مطرح میشـود و ایـن امـر از عـوارض زنـدگی
شهرنشینی به حساب میآید؛ اما آنچه در عم محقع شده و جایگاه اصـلی را در عرصـهی
ورزش حصاحح کرده و بودجههای کالن را به سوی رود معطوف نموده« ،ورزش قهرمانی»
است و نه ورزش همگانی! در ورزش قهرمانی ،همه برنامهها بر حربیت ورزشکاران حرفـهای
متمرکز میشود و با مهندسی و طراحی انواع بازیها ،بستر حفریح و سرگرمی متنوع میگردد
زندگی اه دنیا بر بنیان شادی و حفریح و جذابیت استوار میشود که
و از این طریع ،هندسه
ِ
این امر با قدرا ررید کشـورهای ثروحمنـد حناسـح دارد .همانگونـه کـه در دوران قبـ از
رنسانا ،با پرورش عدهای راص از طریع انجام حمرینهای ویژه و ایجاد مراکز الزم بـرای
اقشار مرفه و سالطین ،آنان به حماشای مبارزه انسان با انسان یا انسان با حیوان مینشسـتند و
از این طریع ،ساعاحی را به روشی و لذا میگذراندند؛ گرچه حیواناا و انسـانها در ایـن
میان آسیح ببینند یا کشته شوند .لذا چهرهی واقعی ورزش ،همان حفریحاا ساده و بسیط در
دوران قب از رنسانا است که امروزه به وسیله حکنولوژی ،متنوع و گسـترده و پیچیـده شـده
جسـمی عمـوم شـهروندان و حـ معضـالا
است .لذا رکن اصلی در ورزش ،حـأمین نیـاز
ِ
شهرنشینی نیست .یعنی بودجههای کالن ورزشیَ ،صرف ایجاد ححرک جسـمی بـرای مـردم
نمیشود 1بلکه با اولویت دادن به ورزش قهرمانی ،حنها فضایی را برای حفـریح و سـرگرمی و
 .6البته اگر آمار مربوط به بودجهی ورزش قهرمانی که از بیتالما حأمین میشود به ملتهـا اعـالم گـردد،
بخ های مهمی از مردم با مالحظهی محرومیتهای اقتصادی که دچـار آن هسـتند ،بـا ایـن هزینـهها
مخالفت رواهند کرد .همان گونه که قب از انقالب اسالمی ،زندگی در امریکا و اروپا بـه آرزو و هـدف
جمعیت زیادی از مردم حبدی شده بود اما هنگامی که مظالم این کشورها بر ملت ایران و سـایر ملتهـا
حوسط حضرا امام افشا شد ،فضای اجتماعی حغییر کرد و اکنون اکثریت مردم حاضر نیستند برای نی به
ّ
زندگی مرفه در این کشورها ،با ظلم و ستم و چپاو آنها همراهی کنند و به آن حن دهند.
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ّ
لذا قشری راص فراهم میآورنـد؛ همچنانکـه ایجـاد حنـوع و حکثـر در ورزش و طراحـی
رشتههای جدید ،بر اساس نیاز و حقاضای عموم و مراجعه به نظراا آنان نیست.
 .4/4/4غیرمردمیبودنِ ورزش مدرن در مقیا

جهانی

ممکن است گفته شود« :گرچه ورزش همگانی و ّ
ححرک جسمی برای عموم محقع نشده

اما بههرحا امروزه رسانهها موجح شدهاند حا عموم مردم بتواننـد بـه حماشـای ورزشهـای
قهرمانی بنشینند و از سرگرمی و حفریح ناشی از آن بهره ببرند ».اما آیا جمعیتهـای بزرگـی
ِ
ّ
روزمرهی رود
که از گرسنگی در معرض رطر مرگ قرار دارند یا مجبورند برای حأمین معاش
بهصورا سهشیفته کار کنند ،وقت و امکانی برای حماشای ایـن مسـابقاا دارنـد؟! آیـا ایـن
ّ
حمدن ،متکف ورزش و سرگرمی و حفریح برای ملتها در سراسر جهان نیست؟! و میحوانـد
میلیونی حماشاکنندگان مسـابقاا ورزشـی در کشـورهای
برای دفاع از رود به آمار چندصد
ِ

ثروحمند استناد کند و نباید پاسخگوی وضعیت هفت میلیارد مردم دنیا در این زمینه باشـد؟!
لذا برگزاری برری مسابقاا بینالمللی و جهانی در بعضی کشورهای آسـیایی ،عـدم اقبـا
مردم این کشورها نسبت به این مسابقاا را نشـان داده کـه ایـن امـر ناشـی از سـطح پـایین
معیشت در این کشورها یا مشغو بودن مردم به حأمین معاش و فقدان اوقاا فراغت برای آنان
بوده است.
 .4/2فلسفه ورزش مدرن :ایجاد هیجان در جامعه برای خروج ملهتهها از روزمرگهی و
یکنواختی و ارتقای ظرفیت شهوت

اما فلسفهی ورزش قهرمانی در کشورهایی که مردم آنها از این پدیده اسـتقبا میکننـد،
ایجاد شوک و هیجانهای بزرگ در جامعه اسـت کـه حاصـ آن ،از رـود بیرـود شـدن و
فارغشدن از زندگی و واقعیتهای آن و دور شـدن از عقالنیـت و حعـاد اسـت .یعنـی ایـن
گیری مادی و غیرارالقی دارد و لذا آثار سوئی از قبی رشـونت و درگیـری
هیجاناا ،جهت ِ
ّ
بین طرفداران حیمها و شک گیری ّ
حح و بغض بین گروهها و اقشار بـر آن مترحـح شـده کـه
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برای مقابله با آن ،حدابیر امنیتی شدید و پرهزینهای إعما میشود .ممکن است گفتـه شـود:
ّ
روزمرگی و یکنوارتی و حکرار نیاز دارد و نباید
«باالرره انسان و جامعه به هیجان و ررو از
این واقعیت را نفی کرد ».در پاسخ باید گفت که ریشه و فلسفه و ححلی کاربردی از هیجان
و متنوعسازی بازیها و سرگرمیها ،به علم روانشناسی موجود بـاز میگـردد و ایـن علـم،
انگیزه و انتخاب را بهصورا مادی حعریف میکند و لذا هیجان نیز بهعنوان یک وصف برای
انسان در چارچوب ارالق و اوصاف رذیلهی مادی ححلیـ مـیشـود .امـا انسانشناسـی و
روان شناسی در فرهنگ مذهح ،دارای حفاوا ماهوی با حعاریف فوق است و بـر اسـاس آن،
ارالق حمیده است که مبنای رفتار و اعما منمن قرار میگیرد .بـه عبـارا دیگـر ،زنـدگی
انسانی و سالم در این دنیا وابسته به حعریف حعـاد در امـور جسـمی ،امـور فکـری و امـور
روحی است و هنگامی که این سه عرصه به حعاد و همافزایی رسیدند ،آنگاه باید روند رشـد و
ارحقای ظرفیت را پی گرفت .حا آیـا هیجـان و شـوک در شـک مـدرن آن ،موجـح حعـاد و
آرام برای انسان و جامعه میشود؟! یا واقعیت آن است کـه سـبک زنـدگی غربـی ،موجـح
کسالت و رمودگی و یکنوارتی میشود و انسان و جامعهای که این سبک زنـدگی را پذیرفتـه،
ناچار است حا برای ررو از این حالتهای روحی نامتعاد  ،به دنبا هیجان و شوک بـرود؟!
ّ
آیا این رفتار به معنای استفاده از مسکن برای دردهای مزمن نیسـت و بـه حأریرانـدارتن درد را
ّ
طـی سـیر طبیعـی حیـاا رـود
جایگزین درمان نمیکند؟! آیا گیاهان و حیواناا که در حا
هستند ،به شوک ناگهانی احتیا دارند یا منمنین که با گزین راه حع و حکیه به احکـام الهـی،
موفع به زندگی ایمانی و با طمأنینه شدهاند ،محتا چنین شوکها و هیجاناحی هستند؟!
در واقا نیاز به هیجان ناشی از زندگی انسان و جامعهای است که جهـتگیری مـادی را
ارتیار کرده و دچار عدم حعاد شده و برای فرار از وضـا موجـود و فارغشـدن از آن ،ناچـار
است به دنبا اموری از قبی مسکراا ،موادمخدر ،موسـیقی ،ورزش و سـرگرمی و حفـریح
زندگی پراضطراب رود فاصله بگیـرد.
مدرن و ...برود و با ایجاد شوک وهلهای ،از واقعیاا
ِ
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اما از آنجا که نمیحوان این سبک فاسد و دور باط را بهعنوان روشی برای زندگی پـذیرفت،
حبعاا و الزاماا آن از قبی هیجاناا مادی نیز موضوعیت نخواهد داشت .لـذا آنچـه بایـد
جایگزین هیجان شود ،رشد و ارحقای ظرفیت و اشتداد در مراحح و درجاا عبادا اسـت کـه
ریشه در حعریفی الهی از زندگی دارد و حعاد ها و نظمهای متناسح با رـود را معـین میکنـد.
ً
نظم متناسح
و
حعاد
و
اشتداد
بیان
و
الهی
زندگی
حعریف
به
رود،
بعثت
در
الهی
انبیای
اساسا
ِ
با آن پردارتهاند و عالوه بر این بیان کردهانـد کـه ایـن زنـدگی در یـک محـیط جبـری محقـع
نمیشود بلکه دستگاه معنویت همواره در معرض هجمههای دستگاه کفر و نفاق قرار میگیـرد
اما در راه مستقیم رـود دچـار انفعـا نخواهـد شـد .در مقابـ  ،دسـتگاه طغیـان انسـانها را
ُ ُ
ُ َ َ
بهصورا مـداوم بـه حفرههـای عمیـعحری از ضـاللت میکشـاند و «ظل َمـاا َبعض َـها فـوق
َبعض»1را ححقع میبخشد و این روند را بهعنوان نظام ارزشی مطلوب به بشریت القاء میکند.

 .4/2/4رفتار غیرانسانی با جامعه ورزشکاران برای سرگرمکردن قشر سرمایهدار

پا باید حوجه داشت که موضـوع بحـث ،ورزش در سـطح یـک حمـدن و بهمثابـه یـک
مقولهی مهم در مدیریت جهانی است که ّ
متغیر اصلی در آن« ،ورزش قهرمانی» بوده و ایـن
نوع از ورزش نیز وابستگی زیادی به حکنولوژی و ححقیقاا پیچیده دارد .زیـرا ایـن سـطح از
ّ
ححرک جسمی در قهرمانان رشتههای مختلف ناشی از بررسیهای دقیع علمـی و امکانـاا
مختلف حکنولوژیک است و لذا مشاهده میشود که میزان عمـر دوران قهرمـانی بـرای یـک
ورزشکار ،نسبت به دهههای گذشته کاه یافته اسـت .ایـن واقعیـت بـدان معناسـت کـه
پیچیدگی در ورزش و سختی و سنگینی در فعالیتهای مرحبط با آن ،به نقطـهای رسـیده کـه
فشاری که بدن باید در طو چند دهه متحم شود ،در ش یا هفت سا متمرکـز و فشـرده
می شود و همین روند باعث شده حا پا از چند سـا  ،عـوارض جسـمی وحشـتناکی بـرای
 .6سوره نور ،آیه .42
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ً
ورزشکاران حرفهای در دوران بازنشستگی آنها به وجود بیاید و عمال کرامت انسـانی آنـان را
ّ
در حد عروسکهای ریمهشحبازی که آلت دستی برای روشی دیگران محسوب میشوند،
ّ
حنز دهد و ظلم هایی را بر آنان جاری کند که ارحکاب آن حتی در حع حیواناا روا نیسـت.
البته این واقعیت ـ که رود میحواند مبدآ ححقیقاا مفصلی قرار گیرد ـ از طریع دستمزدهای
کالن و حبلیغاا رنگارنگ و ایجاد ارزش و محبوبیت برای ورزشکاران در جامعه و ...پنهـان
شــده و از افکــار عمــومی دور نگــه داشــته میشــود حــا ورزشــکاران ،بیمــاری و عــوارض
طوالنیمدا را با شهرا کوحاهمدا معاوضه کنند.

1

 .4/7صنعت ورزش ،به عنوان اب ار سهودآوری در اقتصهاد جههانی بهرای کارتهلهها و
تراستها

ً
همچنین در دهههای گذشته ،معموال افـرادی کـه از نظـر ححصـیلی و شـغلی شکسـت

رورده و از نظر علمی و ذهنی ،فاقد حواناییهـای بـاال بودنـد ،بـه ورزش رو میآوردنـد امـا
امروزه ورزشکاران باید دارای حواناییهای ذهنی و هوشـی بـاال باشـند حـا بتواننـد در ورزش
بهمثابه یک امر حرفهای بهصورا علمی و حکنولوژیک موفع شوند .بنابراین متغیر اصـلی در
ورزش قهرمانی« ،حکنولوژی» است و ورزش به یک مقولهی سختافزارمحور حبـدی شـده
که بودجههای سنگین و نیروی انسانی با هوش باال را طلح میکند و به همین دلی است که
دستمزدهای کالنی نصیح ورزشکاران میشود .در نتیجه ورزش در دنیـای مـدرن بـه یـک
صنعت و حجارا حبدی شده که سرمایههای زیادی را به سوی رود جذب کرده و سـودهای
سرسامآور را به همراه میآورد .یعنـی سـارت ورزشـگاهها و اسـتادیومها و ابزارهـا و لـوازم
ورزشی و حمرینی ،استعدادیابی و حربیت ورزشکاران و پژوه های مـرحبط بـا آن ،جـذب و
مدیریت هواداران و جابهجایی حماشاگران و سایر ابعاد نرمافزاری و سختافراری در عرصهی
ابعـاد انسانشناسـی و فـردی در ورزش اسـت امـا ایـن بحـث بـر ابعـاد
 .6البته این نکتهی بیشتر ناظر بـه
ِ
شنارتی ورزش حمرکز دارد.
جامعه
ِ
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ورزش ،هزینههای باالیی دارد و همزمان موجـح گـردش مـالی و سـود فراملیتـی میشـود.
ً
ُ
اغت قشر سرمایهدار قـرار میگیـرد و ایـن
حمامی این روند عمال در ردمت پرکردن اوقاا فر ِ
قشر نیز با حکیه به ثروا کالن و برای ارضاء حا حنوعطلبی رود ،همواره بـه مراکـز علمـی
سفارش جدید میدهند حا ورزشها پیچیدهحر شده و سرگرمیهای جدیدی نیز طراحی شود.
در واقا اگر ثروا کارح ها و حراستها نباشد ،نیـروی انسـانی و حکنولـوژی و پژوه هـای
ّ
متناســح بــا ورزش قهرمــانی قاب ـ حــأمین و ححقــع نخواهــد بــود؛ یعنــی ورزش در نظــام
سرمایهداری همانند سایر مقوالا باید سودآور باشد و سود سرمایهگذاری را حضمین کند.
 .2کیفیت بهینه و تغییر جهت حاکم بر ورزش مدرن برای دوران گذار
« .2/4ورزش همگانی» متغیر اصلی در ورزش براسها
طراحی آن بر اسا

تئهوری تولیهد اطهالع اسهالمی و

توق استفاده از تکنولوژی برتر در ورزش و تج یهی آن

با حوضیحاا فوق روشن شد که ورزش در شک امروزی و مـدرن آن ،جزئـی از سـبک
زندگی مهاجم غربی است که حوسعه و حرویج آن از منظر حاکمیت دینی قابـ قبو نیسـت.
زیرا جایگاه اصلی در عرصهی ورزش ،از ِآن ورزش قهرمانی است کـه فلسـفهی آن ،ایجـاد

شوک و هیجان مادی برای جامعه اسـت و از سـوی دیگـر ،بـه یـک صـنعت پرسـود بـرای
سرمایه داران حبدی شده که حکنولوژی پیچیده و متمرکز در آن محوریت دارد .اما بایـد حوجـه
داشت که فرهنگ ورزش مدرن در زندگی ملتهـا حضـور پیـدا کـرده و مـردم بـه آن انـا
گرفتهاند و لذا نمیحوان بهصورا دفعی اقدام به حذف آن کـرد .پـا حغییـر در ورزش بایـد
متناسح با حغییری باشد که بهعنوان محور ححو در رویکرد اقتصادی برای دوران انتقا بیان
شد؛ یعنی همزمان با حوقف در رفاه برای الگوی مصرف عمومی ،ورزش مدرن نیز در وضا
موجود آن حفـظ مـیشـود و حـالش بـرای دسـتیابی بـه سـختافزارها (حکنولـوژی برحـر) و
نرمافزارهای جدید در عرصهی ورزش جهانی متوقف میگـردد و حجزیـهی حکنیـک آنهـا در
دستور کار قرار میگیرد.
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بهعنوان مثا  ،استادیومهای بزرگ چنددههزار نفری برای فوحبا کـه زمینـی متناسـح بـا
بازی  99نفر بهصورا همزمان دارند ،باید به ابعاد بسیار کوچکتری حبدی شـوند حـا عمـوم
مردم بتوانند این ورزش را انجام دهند و شرکت در آن منحصر به فوحبالیستهای غیرحرفهای
شود .در واقا شک گیری باشگاه های فوحبا قوی که در سطح او جهانی قرار دارند ،وابسته
بــه برگـزاری مســابقاا مــنظم در ســطوح مختلــف نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان ،امیــد و
بزرگساالن در مدارس ،دانشگاهها و لیگهـای آمـاحور ،نیمهحرفـهای و حرفـهای در سراسـر
کشور است که سارتاری برای گزین استعدادهای برحر و ورود آنها به باشگاههای درجهیک
به حساب میآیند و زمینهای برای صادراا ورزشکار و ارزآوری برای کشورها و دستیابی بـه
ّ
سود برای مالکان باشگاهها حلقی میشوند .اما رویکرد جدید ،این روند را به نفا عموم حغییر
میدهد و این پیچیدگی و حمرکز را میشکند و بهعنوان مثا  ،موجـح میشـود حـا فوحسـا و
فوحبا ساحلی در اولویت قرار بگیرنـد و از نظـر حخصـیص بودجـه و امکانـاا ،جـایگزین
فوحبا حرفهای شوند .این وضعیت باید در نرمافزارها و قوانین فوحبا و سـایر ورزشهـا نیـز
منعکا شود و آنها را حغییر دهد.
ممکن است گفته شود« :اگر قوانین ورزشها در دار حغییر پیدا کنند ،آنگـاه نمیحـوان
ورزشکاران دارلی را به مسابقاا بینالمللی و جهانی اعزام کرد» اما باید حوجه داشـت کـه
طبع حوضیحاا فوقالذکر ،فرهنگ ورزش مدرن نسبت بـه جامعـه دینـی و نظـام اسـالمی
مهاجم است و در دوران گذار ،همانگونه که نمیحوان اقدام به حذف دفعی ورزش از زندگی
اجتماعی کرد و در برابر بیماریهای ناشی از شهرنشینی و عـدم ّ
ححـرک جسـمی بیحفـاوا
بود ،بدون حغییر در سختافزارها و نرمافزارهـای ورزشـی نیـز نمیحـوان جلـوی عـوارض و
مفاسد ورزش را گرفت .در واقا برای جلوگیری از رطراحی که شهروندان جمهوری اسالمی
را حهدید میکند ،باید یک راهح همهجانبه ارائـه داد و همـهی عرصـهها را بـر یـک محـور
هماهنگ کرد؛ همچنانکه طرف مقاب حمدن مدرن را یک امر همهجانبه میداند و اسـتفاده
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از حجارب اقتصادی برای پیشرفت را بدون عم بـه نسـخههای سیاسـی و فرهنگـی غـرب،
حرکتی شکسترورده میداند .بنابراین اگر نظام اسالمی به دنبا دستیابی به حمدن اسالمی
است ،باید برای ادارهی همهی ابعـاد جامعـه ،ایـدههای جدیـدی را ارائـه کنـد و در حمـامی
ً
عرصهها به مقابله با سبک زندگی غربی که یک سبک زندگی مهاجم است ،بپردازد .اساسـا
انحراف در محاسباا برری مسنولین نظام و حمای بـه سـازش در میـان آنـان ،ناشـی از آن
است که فکر سازش و دستبرداشتن از مقاومت حنها به عرصهی سیاسی منحصر نمیشـود
بلکه با هزاران زبان حبلیغ شده و در هزاران موضوع اجتمـاعی و عینـی انعکـاس یافتـه و لـذا
مقابله با این رطر هنگامی بهصورا کام محقع میشود که مقاومت نیـز بـا هـزاران زبـان
حرویج شده و در هزاران موضوع اجتماعی و عینی جریان پیدا کند.
 .2/2واگذاری مدیریت ورزشهای شرعی و رزمی به بخش دولتی برای افتخهارآفرینی
در س

جهانی

البته در وضا مطلوب ،ورزش به همان اموری منحصر رواهد شد که در شرع نسبت بـه
آنها سفارش شده است؛ مانند اسحسواری ،شنا و حیراندازی .امـا در حـا حاضـر ،حمـامی
سارتارهای معمو ورزشی در رفتـار نظـام و زنـدگی مـردم حضـور دارد و بـهدلی زنـدگی
شهرنشینی و عوارض آن ،نمیحوان ورزش را از متن جامعه برچید .لذا در دوران انتقـا بایـد
بتوان جهتگیری در وضا موجود را دگرگون کرد و از طریع حجزیهی حکنولـوژی و شکسـتن
حمرکز در آن ،اولویت را از ورزش قهرمانی به ورزش همگانی حغییر داد و بر این اساس ،برای
وزارا ورزش و حمامی فدراسیونها یک نقشهی راه ارائه کرد .در غیر این صورا ،مسنوالن
هر فدراسیون بر اساس شارصههای جهانی در علم ورزش و اسـتانداردهای سـختافزاری
آن ،الزاماا متداو برای دستیابی به سکوهای جهـانی را پـی رواهنـد گرفـت زیـرا امـروزه
رقابت ها به قدری پیچیده شده که در صورا نقص در هر یـک از عوامـ موفقیـت ،امکـان
کسح مدا برای کشور از بین رواهد رفت .روشن است که ّ
طی این مسـیر و حعمـیم آن بـه
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حمامی ورزشها و مدیریت عرصهی ورزش بر ایـن مبنـا ،حاصـلی جـز جریـان عـوارض و
مفاسد ورزش مدرن در کشور و حداوم هجمه به ارالق و حساسیتهای دینی و مکتبی ـ کـه
از طریع ایجاد هیجاناا مادی محقع میشود ـ نخواهد داشت؛ گرچـه در کنـار آن ،بررـی
ورزشکاران ّ
متدین باشند که رفتارهایی دینی و انقالبی از رود بروز دهند.
پا حا زمانی که در ورزش ملی از حکنولـوژی برحـر اسـتفاده شـود ،ورزش قهرمـانی بـه
حاکمیت رود بر ورزش همگانی ادامه رواهد داد و بودجهها و امکاناا کـالن را بـه سـوی
رود جذب رواهد کرد .اما در صورحی که اسـتفاده از حکنولـوژی برحـر در عرصـهی ورزش
رواهد یافت و ورزش از مقولهای متمرکز ،حرفهای

متوقف شود ،هزینههای ورزشی کاه
ً
و حقریبا انحصاری ،به امری ارزان و در دسترس عموم حبدی میشود که نتیجهی طبیعـی آن،
کاه هیجاناا مادی در جامعـه و سـایر عـوارض سـوء ارالقـی اسـت و زمینـه را بـرای
فعالیتهای فرهنگی و ارزشی در عرصهی ورزش حسهی میکند .البته در رویکرد اقتصادی
گفته شد که حکنولوژی برحر در الگوی مصرف دولتی و برای حأمین نیازهای نظام مورد استفاده
قرار میگیرد و لذا در حناسح با این مطلح باید حوجه داشت که حکنولوژی برحر در ورزشهای
رزمی ،ورزشهایی که در شرع به آنها سفارش شده و ورزشهای ّ
سنتی ایران ماننـد کشـتی،
استفاده رواهد شد و برگزاری لیگهای متعدد آماحور و حرفهای در حمامی سطوح ّ
سنی و در
سراسر کشور برای این رشتهها مورد حوجه قـرار رواهـد گرفـت حـا ایـران در ایـن رشـتههای
محدود ،همواره قهرمان جهان باشد و افتخار ملی در عرصهی ورزش نیز حأمین شود.
در واقا همانگونه که رعایت حجاب در میادین ورزشی حوسـط بـانوان ایرانـی بـر سـایر
بانوان جهان اسالم حأثیر گذاشته و به حغییر رفتار آنان منجر شده است ،حرکت بر اساس ایـن
حعریف ُ
چندبعدی از ورزش نیز میحواند جمهوری اسالمی را از نظر ورزشی نیز به الگـویی
برای کشورهای اسالمی حبدی کند و به جـای اکتفـاء بـه بررـی ظـواهر الزمالرعایـه ،یـک
دگرگونی و ححو در بنیان ورزش را رقـم بزنـد و آن را در مقابـ چشـم مسـلمین جهـان بـه
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نمای بگذارد.
 .2/7تغییر جایگاه «ورزش بانوان» با تغییر در جهت حاکم بهر سهاختارهای نظهام در
برنامههای توسعه

پیرامون ورزش بانوان باید حوجه داشت که این مقوله ححت حأثیر حغییر جهـت حـاکم بـر
ورزش قرار میگیرد؛ یعنی ورزش قهرمانی زنان همانند ورزش قهرمانی مردان به حاشیه رفته
عوارض عـدم ححـرک جسـمی کـه ناشـی از زنـدگی شهرنشـینی اسـت ،ورزش
و برای رفا
ِ

همگانی جایگزین آن رواهد شد .البته از آنجا که دکترین دفـاعی نظـام مبتنـی بـر آمـوزش
نظامی به عموم مردم ّ
اعم از زن و مرد برای دفاع از نظام اسالمی است ،امکان حضـور زنـان
در سطح قهرمانی جهان برای برری ورزشهای رزمی که ححریک جنسی به همـراه ندارنـد

(همانند حیراندازی) فراهم رواهد شد .گرچه حوجه به ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه حعیـین
ّ
حدود و ثغور این امر ،به حولید پایاننامههای متعدد در این عرصه و ارزیابی وضعیت رانواده
در هر مرحله و حصمیمگیری متناسح با آن بستگی دارد .زیرا ممکن اسـت کیفیـت حضـور
زنان در رانوادهها و مدارس و دانشگاهها در ابتدای دوران انتقا به نحوی باشد کـه فعالیـت
آنها در ورزشهای دیگری همانند فوحبا و والیبا از باب ضرورا ُمجاز شـمرده شـود امـا
ً
همزمان و همانگونه که قبال گذشت ،حغییراحی در قـوانین و نرمافزارهـا و سـختافزارهای آن
پدید آید حا ارحباط ورزش ملی با ورزش در سطح جهـانی و بینالمللـی کـاه پیـدا کنـد و
ورزش زنان به دار کشور محدود شود .در واقا پا از حغییر جهت در بازار کار ،آموزش و
پرورش و آموزش عالی (با احخاذ سیاستهایی از قبی حذف یا کـاه

سـهمیهی زنـان در

دانشــگاهی غیرمتناســح هماننــد مهندســی معــدن ،مهندســی عمــران و ...و
رشــتههای
ِ

اولویتبخشی به حضور آنان در رشتههایی که نیازهای زنانـه را بـر اسـاس رعایـت احکـام
شرعی حـأمین کنـد) اسـت کـه میحـوان حضـور زنـان در عرصـهی ورزش را نیـز کنتـر و
جهتدهی کرد؛ زیرا مقولهی ورزش زنان حـابعی از بسـترهای حضـور آنـان در محیطهـای
اجتماعی و کیفیت فعالیت بانوان در آموزش عالی ،بازار کار و ...محسوب میشود.

9

1ـ تحلیل از هنر مدرن بهعنوان هنر سازمانی و سختافزارمحور و
محوریت سینما در آن 2ـ کیفیت بهینه و تغییر جهت حاکم بر هنر
هفتم و سایر هنرها در دوران گذار

 .4ضرورت نگاه جامع به آیات و روایات برای اجتهاد پیرامهون موضهوع هنهر و
نقش فرهنگساز آن در جامعه

از مسائ دیگری که باید در بحث سبک زندگی به آن پردارته شود ،مسألهی هنر و سینما
و سایر مراکز فرهنگی و هنری از قبی فرهنگسراها و ...است که در جامعهی ما حضور دارند
و باید جایگاه آنها در حروری حولید اطالع برای نظام اسالمی معین شود .البته بحث شرعی و
فقهی پیرامون هنر و در صدر آن ،سینما وابسته به مالحظهی همهی آیاا و روایاا و بررسی
اجتهادی آنهاست حا احکام حکومتی در این زمینه استنباط شود .اما بـهعنوان نمونـه ،آیـاا
َ
َّ َ
َ َ َّ
دیث ِل ُی ِض عن َسـبی
اس َمن َیش َتري له َو ال َح
ِ
ابتدایی سوره شریفه َی لقمان ُیعنی«َ :و ِمن الن ِ
ِ
ُُ ً
َّ َ
َ
َ
َ َ َّ
ولرک ل ُهم عذاب ُمهین» 1و شأن نزو آن به این واقعیت اشاره
الل ِه ِبغی ِر ِعلم و یت ِخذها هزوا آ ِ
دارد که داستانسرایی و قصهپردازی و ررید و فروش آن ،یکی از عملکردهای همیشـگی در
« .6و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می ررند حا مردم را از روی نادانی ،از راه رـدا گمـراه سـازند و آیـاا
الهی را به استهزا گیرند برای آنان عذابی روارکننده است!» سوره لقمان ،آیه .1
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دستگاه باط و نظام کفر و نفاق برای مقابله با دستگاه الهی است .در واقا داستانسـرایی و
قصهپردازی ،نقشی اساسی در ضاللت و فریح و گمراهکردن مردم دارد و این امر نیـز بـدون
یک کار و حالش فکری ممکن نیست.
برای حبیین این مطلح باید حوجه داشت که ادبیاا حخصص حوزه ،حنفر از ظلم و می بـه
ّ
عدالت را بهعنوان یک امر عام و فطری و مشترک در میان همهی انسانها حلقی میکند اما بر
َ
اساس روایاا هر فردی که وارد این دنیا میشود ،به حسح فاعلیتی که در عالم ّذر داشـته و

وابسته به اینکه از کدام پدر و مادر زاده شدهُ ،مهری از کفر یا نفاق یا ایمان بر پیشانی دارد و
َ
میزان می شخص به ظلم و هوی یا عد و حقوی بر اساس فاعلیت او در عالم ذر مشـخص
میشود .عالوه بر این ،در سن بلوغ ،امتحاناا آغاز میشود و بـهدلی اعطـاء قـوه ارتیـار و
نظام «کفر ،نفاق و ایمان» حغییر داده یـا
عق و زادولد ،افراد میحوانند جایگاه رود را در سه ِ

حفظ کنند و نحوهی درگیری با هوای نفا (درون) و دستگاه ابلیا (بیرون) است که مسـیر
ادامهی زندگی انسان را در بهشت یا جهنم حعیین میکند.
 .2نقش هنر و فرهنگسازی مادی در ثبات نظامات ظالمانه و القاء اخالق رذیلهه
در قالب اوصاف انسانی

حتی اگر گزارههای دینی در نظر گرفته نشود و حنها ادراکاا مـادی یـا انسـانی مبنـا قـرار
گیرد ،باز هم بدیهی حرین امر در زندگی بشری که وضوح بسیار بیشتری از امور فطری دارد و
َ
جریان آن در عالم از طلوع و غـروب رورشـید روشـنحر اسـت ،اراده و ارتیـار و حمـایالا
بشری است که همهی انسان ها در حمام طو عمر رود با آن درگیر هستند .بزرگترین دلی بر
ّ
این مسأله ،حجربهی متراکم بشر و آمار و ارقام متعدد از رفتارهای متجاوزانه یا منصفانه است
که طو حاریخ بشر را آ کنده از جریان ارالق رذیله یا ارالق حمیده کرده اسـت .امـا آنچـه
پا از اراده و ارتیار موضوعیت پیدا میکند« ،فرهنگسازی» اسـت؛ یعنـی حکومتهـای
ظالم و متجاوز و طغیانگر حنها زمانی میحوانند از دوام سلطهی رود مطمرن باشد که ظلم و
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حجاوز و ضاللت بهمثابه یک راه درست و حنها مسیر زندگی به عموم مردم القاء شود و محیط
و شرایط ،همگان را به همین سمت سوق دهد و آنان را به این باور برساند که زندگی معنایی
جز همین وضا موجود ندارد .در نتیجه ،دستگاهی برای سارتن «لهوالحدیث» و پـردارتن
ِ
ِ
ّ
قصــه و داســتان ضــرورا پیــدا میکنــد حــا دنیــا و شــهواا آن را موضــوع داستانس ـرایی و
ِ
قصهپردازی قرار دهد و با قهرمانسازی ،به مردم بفهماند که چگونه باید از عقبههای زندگی
مادی عبور کرد .اما دستیابی به شهواا مختلف و متنوع در زندگی کوحـاه دنیـا ،نـه حنهـا بـا
حالشهای طبیعی امکانپذیر نمیشود بلکه مستلزم آن است که اموا و نوامیا و ارتیاراا
سـازی مـادی ،کسـانی بـهعنوان
مردم به نفا قشر حاکم منح شوند .لذا در دستگاه فرهنگ
ِ

قهرمان معرفی میشوند که اه حجاوز و دسـتاندازی بـه حقـوق غیـر باشـند و بتواننـد در
سریاحرین زمان ممکن به ّ
حمنیاا رود دست پیـدا کننـد .یعنـی در ایـن دسـتگاه ،حخلیـهی
شهواا حوسط زورمندان و حبعیت و حسلیم دیگران در برابر این قشر بهعنوان بهعنوان یک امر
طبیعی و عادی جلوه داده می شود اما این روند در قالح صداقت و عدالت و صلح و امنیـت
و سایر مفاهیم ارزشی به عموم مردم القاء میگردد که موفقیت در این حرفهی پیچیده ،کاری
است که حنها از عهدهی اهالی فرهنگ مادی و کار و حالش فکری آنان بر میآید.

 .7هنر بهعنوان زبان تمدنها و مُبرز پرستش خدا یا دنیا و نقش هنر مهدرن در
فرهنگسازی برای روابط اجتماعیِ مادی در زندگی مردم

باید حوجه داشت که هنر دارای اقسام مختلفی است از هنرهای نمایشـی ماننـد سـینما و
هنرهای دستی (مانند مجسمهسازی ،شیشـهگری و ،)..هنرهـای حرسـیمی (ماننـد نقاشـی،
رطاطی و )...حا معماری و ادبیاا (شام شعر و داستان و نثـر و نمای نامـه و فیلمنامـه)،
هنر موسیقی ،حرکاا نمایشی و رقص و . ...همچنانکه میحوان به مقـوالحی هماننـد طنـز،
کاریکاحور ،گرافیک ،جلوههای ویژه اشاره کرد .البته هنر فیلمسـازی نیـز حوسـعه یافتـه و بـه
قصهپردازی و داستان محدود نیست بلکه فیلمهای مستند و علمی نیز حولید میشود .اما امر
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جاما بین همهی این امـور ،هنـر و فلسـفهی رسـانه اسـت کـه در صـورا ححلیـ دقیـع و
همهجانبه از آن ،میحوان انواع مختلف هنرهای موجود را جهتدهی کرد .در این راستا بایـد
زبان حمدن و فرهنگ است؛ همانگونه که زبان انسـان و
حوجه داشت که هنر و رسانه بهمثابه ِ
کیفیت حکلم اوُ ،مبرز ّ
هویت و عقالنیت انسان و نشاندهندهی شخصیت اوسـت .لـذا اگـر
ِ
زبـان
جامعه دارای سه
ِ
وصف «سیاست ،فرهنگ و اقتصاد» باشد ،هنر و رسانه باید بهعنوان ِ
فرهنگ و پسند جامعه و ُم ِبرز پذیرفتهشدههای اجتماعی و منعکاکنندهی نظمها و حعاد ها
ّ
و حوسعهای که در هر جامعه جریان پیدا کرده است ،حلقی شود .البته در مباحث گذشته گفته
شد که حمدنها یا محیط سجده بر ردای متعا و یا محیط سجده و انقطاع نسبت به ابلیا
را برای انسانها و امتها به وجود میآورند و بر این اساس ،هنر و رسـانه زبـانی اسـت کـه
یکی از این دو نوع پرست و انقطاع را به فرهنگ اجتماعی حبدی میکند و هوش و سـنج
اجتماعی را بر این مبنا هدایت مینماید و بهمثابه ابزاری برای حروری حولید قدرا و اطالع و
ثروا عم میکند.
از اینرو ،هنر مدرن بهعنوان مهمترین عام در فرهنگسازی برای جواما امـروزین ،بـه
انعکاس روابط جاری در حمدن موجود میپردازد و به آینهای برای نمای آن حبدی میشود ؛
یعنی هنر و فرهنگ مدرن نمیحواند با حمدن مدرن حناسح نداشته باشد زیرا راستگاه هنـر و
فرهنگ مدرن و فیلم و سینما و سختافزارها و نرمافزارهای مربوط به آن ،همین حمدن است.
به عبارا دیگر ،رنسانا در سیاست و علم ،رنسانا در هنر و فرهنگ را نیز در پـی آورده و
ً
صنعت سینما اساسا متناسح با ححو در زندگی شک گرفته و جایگزین شعر و کالم و هنـر
قدیم شده است .لذا از آنجا که پا از رنسانا ،حضور ارتیاراا مردم در جامعـه پذیرفتـه
شده و بدون مشارکت همهی اقشار و اصناف و حخصصها ،مدیریت این حمـدن امکانپـذیر
نیست؛ صنعت سینما نیز به قهرمانسازی در عرصههای مختلف پردارتـه و قهرمانـان را در
حمامی اقشار و اصناف و حخصصها به حصویر میکشد.
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از اینرو ،روابط اجتماعی مدرن است که امروزه دستمایهی اصلی بـرای قصـهپردازی و
فیلمسازی و سایر هنرها شده و به این صورا ،زمینه را بـرای پـذیرش آسـان ایـن سـبک از
زندگی از سوی عموم جامعه فراهم کرده است چرا که اگر روابط اجتماعی بهمثابه موضوعی
برای فرهنگسازی قرا ر نگیرد و به زبان هنر در نیاید و بـه فـیلم و شـعر و داسـتان و نقاشـی
حبدی نشود ،پذیرش قوانین و عم به آنها برای مردم سخت و سنگین رواهد بـود .بـهعنوان
نمونه در پی از رنسانا ،ارذ ررا و مالیاا از مردم با قهر و غلبه انجام میشده و مـردم
از این امر متنفر و ناراضی بودند اما امروزه پردارت مالیاا در کشـورهای پیشـرفته بـه یـک
ُ
فرهنگ حبدی شده؛ به نحوی که ررید کاالهای ررد و جزئی نیز بدون پردارت مالیاا بـر
ارزش افزوده ممکن نیست .یعنی هنر مدرن در قالح فیلمها و قهرمانان آن ،مسنولیت حعلیم
و پرورش عمومی را بهعهده دارد و در حناسح با حمدن مدرن ،موجح فرهنگسازی در امـور
مختلف میشود و پذیرش روابط و قوانین اجتماعی را برای مردم حسهی میکند.
 .1تفاوت هنر مادی در دوران قبل و بعد از رنسانس و تبدیل هنر مدرن به هنهر
سازمانی و سختاف ارمحور و محوریت سینما در آن

البته پی از رنسانا ،فرهنگسازی برای شهواا حوسط داستانسرایان ،شعرا و ...انجام
میشده و بیشتر در قالح ادبیاا گفتاری و عروض و قافیـه یـا نقاشـی ،رطـاطی ،حهـذیح،
آیینهکاری ،هنرهای دستی و ....ظهور و بروز مییافته و انعکاس زندگی مادی در یک بیـت،
رباعی ،قصیده ،غز و ...باعث میشده حا این کار هنری و فرهنگی در میـان عمـوم جریـان
پیدا کند و بر زبان مردم و در فرهنگ آنها جاری شود و پسند اجتماعی را به رود جلح نماید
و به این صورا ،سرنخ فرهنگ جامعه را به دست گیرد .در این میان ،کسـانی کـه در سـلح
ِ
ّ
و...حبحـر
ارتیاراا انسانها از طریع ارعاب و رشونت و ححت لوای ملیت و وطندوسـتی
داشتند ،به مقام سلطنت میرسیدند و حوسط هنر مادی بهعنوان قهرمان معرفـی میشـدند و
بکارگیری ادبیاا و شعر و ...در مدح و منقبت آنان ،این باور در مردم ایجاد میشد کـه ایـن
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امنیت قوم و قبیله و ملـت ،بـه
اشخاص عناصر راص و ویژهای هستند که قوام و سعادا و ِ

راندان و نس و نطفهی آنها وابسته است .یعنی بخ بزرگی از اشـعار و هنـر مـادی در آن
دوران ،حاکی از نوعی روابط اجتماعی است که در آن ،جمعی از اه دنیـا بـر محـور یـک
شخص جما میشدند و پا از دستیابی به قدرا ،با انواع حطمیاها و حهدیدها سایر اقشـار
و اصناف را نیز به حبعیت از رود وادار میکردند و حمـامی ابعـاد حیـاا را منـوط بـه ارادهی

سلطان و ولیعهد دانسته و زندگی بشری را به همین شیوه منحصر میکردند .لذا حنها انبیای
الهی و قهرمانان حوحید بودند که با افشاگری نسبت به این فرهنگهـا و محـیط و ارحکـازاا
برآمده از آن ،دست به قیام میزدند و برای رهایی مردم از بردگی و بیگاری قدرحمندان ،جـان
و ما و آبروی رود را در معرض رطر قرار میدادند.
با شک گیری رنسانا و ححو در فهم و منطع بشری ،مقیاس هنر و ادبیاا نیز حغییر پیدا
کرد و با صحنه و حصویر متحرک ـ که نتیجهی ارتراع دوربین و حکام آن است ـ حرکیح شد.
این در حالی بود که حا پی از ارتراع دوربین ،افراد ناچار بودند حـا پـا از شـنیدن شـعر و
داستان ،در ذهن رود مشغو ریا پردازی شوند یا در باالحرین سـطح ـ کـه بـه سـالطین و
اغنیا منحصر بود ـ میحوانستد با استخدام نقاشان و حصویرگران و مجسمهسـازان ،حصـویری
ثابت از جاذبههای مادی را که متناسح با اشعار و قصهها باشد ،در برابر رود مشاهده کنند.
یعنی قصه پردازی در آن زمان از سـنخ کـالم و گفتـار بـود و در بهتـرین حالـت ،حصـاویر و
حندیاها و نق های ثابت میحوانست این هنر گفتاری را پشتیبانی کند .اما پا از رنسانا
و با ححو در علوم پایه همانند شیمی و فیزیـک ،بشـر حوانسـته دنیـا را بـه حصـویر بکشـد و
صنعت بزرگی به نام سینما را پدید آورد و حرـاحر و رمـان و موسـیقی و ...را در رـدمت فـیلم و
سینما قرار دهد .در واقـا قصـهپردازی و داستانسـرایی در دوران مـدرن ،بـه یـک مجموعـهی
حرکیحشده از هنرهای مختلف حبدی شـده کـه محوریـت در آن بـا حصـویربرداری و نمـای
محیطهای مختلف زندگی امروز بهصـورا متحـرک و غیرثابـت اسـت؛ بـه نحـوی کـه اگـر
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ّ
محیطهای مدنظر وجود نداشته باشد ،به سـارت شـهرکهای سـینمایی و طراحـی صـحنه و
لباس متناسح با آن مبادرا میشود .یعنی متناسح با این واقعیت که حمدن مدرن یـک حمـدن
سختافزار محور است ،هنر مدرن نیز بهمثابه آیینه این حمدن مقولهای سختافزارمحور اسـت
و از طریع دوربین و حصاویر حاص از آن که محیط یک حمدن را به نمای میگـذارد ،حـرف
او را در عرصهی هنر و فیلمسازی میزند و کیفیت حصویر و حنـوع آن ،بـر کـالم و دیـالوگ و
فیلمنامه و موسیقی و حراحر و ...حاکم شده و نرمافزارها را به ردمت رود درآورده است.
 .1/4تحلیل از تئاتر ،رمان ،فیلمنامه و ،...بهعنوان نرماف ار هنر مدرن

لذا اگر در گذشته حماشای نمای و سیاهبازی مخصوص سالطین بوده حا فضـایی بـرای
رنده و شادی آنان فراهم آید و سپا این نوع از حفریح و سرگرمی وارد زنـدگی ثروحمنـدان و
روانین شده و به حدریج عموم مـردم نیـز از آن بهـره بردنـد ،امـروزه صـنعت فـیلم و سـینما
جایگزین آن شده که منتجهی یک کار سازمانی است .یعنی حقسیم کار به نحو حخصصی در
هنر نیز جریان پیدا کرده و مشاب ِه روندی که در کاررانهها برای حهیهی مواد اولیـه و حجزیـه و
حرکیح آنها ّ
طی شده و به حولید کاال منجر میشود ،در سارت فیلم نیـز مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد .در همین راستا ،هنر حراحر زمینه را برای حمرین و پرورش بازیگران و کسح حخصص
در عرصهی بازیگری فراهم میکند یا همانگونـه کـه سـایر هنرهـا نیـز در ابعـاد دیگـری از
سارت فیلم نق دارندّ ،
فن نویسندگی رمان و فیلمنامـه ،حـأمین محتـوای فـیلم را بهعهـده
ً
میگیرد .البته حفاوا رمان با کتاب آن است که کتابها معموال با هـدف انتقـا اطالعـاا
جدید به رواننـدگان نوشـته میشـوند امـا رمانهـا حـاوی ّ
حخیالحـی هسـتند کـه در قالـح
شخصیت های داستان و حوصیف زوایای روحی و فکری و جسمی آنان شک گرفته و از ایـن
طریع ،ابعاد و الیههای مختلف زندگی یک قهرمان و محیط اطراف او را به رشتهی ححریر در
میآورند و در کالم منعکا میکنند .لذا ادبیاا رمانها دارای حفاوا ماهوی با کتاب است
و با پردازش اولیه نسبت به الیههای مختلف زندگی و جریانبخشیدن بـه ّ
حخیـ در زوایـای
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ّ
متعدد حیاا ،مقدمهای برای فیلمنامهنویسی را فراهم میآورد .این حوانایی ،ناشـی از منطـع
مجموعهنگری و قدرا حرکیح پدیدهها در یکدیگر و مالحظـهی آنهـا در جاذبـه اسـت کـه
موجح سارت پدیدههای جدید میشود.
 .1/2تحلیل از صنعت دوربین ،صدا ،صحنهپردازی و ،...بهعنوان سختاف ار هنر مادی

پا روند سارت فیلم حتما به حخصصهایی از قبی رماننویسـی و فیلمنامهنویسـی و
حراحر و موسیقی و طراحی صـحنه و سـایر امـور نرمافـزاری نیازمنـد اسـت؛ همچنانکـه بـه
سختافزارهایی همانند دستگاههای ضـبط حصـویر و صـدا احتیـا دارد کـه سـارت ایـن
دستگاهها نیز در یک روند روبه جلو حوسعه یافته و قدرا ارحباط را افزای داده؛ یعنـی هنـر
مدرن از سارت فیلم صامت به سارت فیلم سـه ُبعدی ارحقـا پیـدا کـرده اسـت .در نتیجـه،
حجزیهی هنرهای مختلف از یکدیگر و بررسی مستق و جداگانه پیرامـون آنهـا حنهـا سـطح
اولیه از بحث را شک میدهد زیرا امروزه قصهپردازی ماهیتی سازمانی پیدا کـرده و حمـامی
هنرها به شک بسیار پیچیدهای با یکدیگر حرکیح شده و فیلمهای سـینمایی و حلویزیـونی را
پدید میآورند و بر این اساس ،محتوای حعلیمی و پرورشی برای هزاران شـبکهی مـاهوارهای
حأمین میشود .در واقا در حمدن موجود ،ححـو در علـوم پایـه اسـت کـه رشـد و حوسـعهی
هنرهای هفتگانه را رقم میزند .بهعنوان نمونه ،امروزه و در مناطع سردسیر نمایشـگاههایی
از مجسمههای یخی در آشکا گوناگون برگزار میشود که دوام یخ ،شفافیت و شـک پذیری
آن ،ابزار الزم برای ُبرش و حراش یخها و ...وابسته به دستاوردهایی اسـت کـه حوسـط بخـ
مهندسی و مهندسی مواد حاص شده و در قالح ّ
فنآوریهای جدید بکارگرفته شده اسـت.

در واقا هرگونه حغییر در علوم پایه ،حأثیری اساسی در مهندسی مواد و بالتبا در حکنولـوژی و
آثار آن در همـهی اقسـام هنـر را بـه دنبـا دارد و از ایـنرو ،متغیـر اصـلی در هنـر مـدرن،
حکنولوژی و سختافزارها هستند.
روشن است که اگر هنر و در رآس آن سینما ،به یک مقولهی پیچیـده و سـازمانی حبـدی
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شود ،هی گاه نمیحواند با نمای یک زندگی بسیط و ساده در جذب مخاطح موفع شـود و
ّ
فروش باالیی داشته باشد بلکه باید با قهرمانپردازی و به حصویر کشیدن قلهها در محیط یک
زندگی مادی و شهوامحور ،جذابیت ایجاد کند و از طریـع پـردازش همـهی ابعـاد حمـدن
مادی و حفصی آن ،کش و حمایـ بـرای حماشـاگران پدیـد آورد .لـذا بـهعنوان مثـا  ،یـک
حخصص برای طراحی لباس بازیگران و حخصص دیگری برای طراحی صحنهی زندگی آنـان
به وجود میآید زیرا بازیگران در طو فیلم در فضاهای مختلف و متنوعی قـرار میگیرنـد و
هر یک از لباسهای آنان و هر کدام از محیطهایی که در فیلم به حصـویر کشـیده میشـود،
جزئیاا ویژهای دارند و معانی راصی را منتقـ میکننـد و پسـند و روابـط اجتمـاعی را در
ّ
نسبیتهای متعددی شک می دهند .البته این امر انعکاسی از جریان واقعـی زنـدگی اسـت
زیرا مدرنیته موفـع شـده حـا از طریـع حکنولـوژی و رفـاه ،زنـدگی شـاهان را بـه بخ هـای
گستردهای از جمعیت جهان حعمـیم دهـد و انـواع امکانـاا و ّ
حمنیـاحی کـه حنهـا پادشـاهان
میحوانستند به آنها دست پیدا کنند ،در دسترس عموم قرار دهد و زندگی مردم را به مقولـهای
پیچیده و چندالیه حبدی کند .بهعنوان نمونه ،در گذشته با جماشدن چند نفـر از بسـتگان و
دوستان ،رانهای گلی و ساده سارته میشد و مح سکنای یک رانواده قرار میگرفـت امـا
امروزه سارت رانه به یک امر پیچیده حبدی شده که عـالوه بـر ضـرورا ارـذ ّ
مجوزهـای
ّ
مربوطه ،باید حخصصهای متعدد از ابعاد مختلفی به طراحی و فعالیت و نظارا بپردازند حا
یک رانه به محلی قاب سکونت حبدی گردد .این روند در حمامی موضوعاا زندگی جریـان
یافته و حأمین نیازهای زندگی دیگر به نحو استاحیک انجام نمیشود بلکه بـا حکیـه بـر علـم و
حخصص و پیچیدگیهای ناشی از آن صورا میپذیرد.
 .5تفاوت فرهنگسازی مادی پیرامون هویت ملی با تعری

هویت ملی بر اسا

ایمان و تقوی

پا هر قوم و نژاد و ملتی برای این که هویت رود را حفظ کند و به حوانمنـدیهای رـود
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ببالد ،از زبان و نشانهها و شعائری که متناسح با این هدف طراحی شـده اسـتفاده میکنـد؛
حتی اگر بداند که از لحاظ قدرا و ثروا و اطالع در ردههای او جهانی و بینالمللی قرار
ندارد .لذا رلع این آثار و نشانهها و شعائر بهعهدهی هنر است حا هویت ملی بهعنوان محور
ّ
متجسـد (هماننـد سـرود و
اجتماع مردم یک سرزمین ،زباندار شود و به مقولههای عینی و
پرچم ملی و حشریفاا مربوط به آن) حبدی گردد و حافظه و هوش اجتماعی را بر این اساس
ساماندهی و حفظ نماید .از اینرو و علیرغم مشخص بودن قطحهای قـدرا و ثـروا در
َ
جهان و حعیین سرنوشت مردم عـالم حوسـط کشـورهای صـاحح حـع وحـو ،پـرچم حمـامی
کشورهای عضو سازمان مل در مرکز آن نصح شده حا به ملتها القاء شود که قوم و نـژاد و
جامعهی آنها دارای نق و حأثیر و هویت مستق و جداگانه است.
اما در دستگاه دینی ،قوم و نژاد و سرزمین و وطن گرچه اهمیت دارند امـا موضـوعیت و
صـرف انتسـاب بـه نـژاد و قـوم
محوریت ندارند و وطن به وطن ایمانی حعریـف میشـود و
ِ

راصی ،باعث افتخار و کرامت و برحری نیست .البته نمیحوان وجـود بررـی حوانمنـدیها و
ناحوانیها در هر قوم و نژادی را نفی کرد و روشن است کـه ضـعف و ّ
قـوا در میـان اقـوام و
طوایف و ارتالف بین ویژگیهای آنها ،امری واقعی و عینی است اما نزاع و ححقیـر بـر سـر
ضعفها و حفارر به حوانمندیها است که رفتاری نادرست به شـمار میآیـد زیـرا آنچـه کـه
نرمافزار رشد انسانها و جواما است ،چیزی جز ایمان نیست .یعنی ممکن اسـت نـژادی از
برحرین استعدادها بهره ببرد ،اما نه حنها شایستگی حاکمیت بر سایر نژادهـا را نداشـته باشـد
بلکه مرحکح بزرگترین جنایتهای بشری شده باشد .پا آنچه به بشریت امنیت میدهـد و
ّ
هوای نفا و ارالق رذیله را مهـار میکنـد و جلـوی حجـاوز و حعـدی را میگیـرد ،ایمـان و
َ َّ
َّ َ ُ
حقواست که از دستگاه انبیا و هدایت الهی ناشی میشود و لذا فرمودِ « :إن آ ک َر َمکم ِعند الل ِـه
َ ُ
1
زبان ایمان و حقوی و ُم ِبرز پرست رـدای متعـا  ،قـرآن کـریم و
استا،
ر
همین
در
.
»
م
قاک
آح
ِ
 .6سوره حجراا ،آیه .69
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ادعیهی مأثوره و رفتار و گفتار انبیا و ّ
ائمهی معصومین است و این حقیقت باید مبنای هنر در
نظام اسالمی قرار گیرد.

1

 .6تفاوت زیباییشناسی الهی با زیباییشناسی مهادی و محوریهت «ارتبهاط بها
خدا» در هنر اسالمی برای وضع م لوب و «مقابله با سخت اف ار محوری در هنر
مادی» برای دوره گذار

ّ
در حوضیح باید گفت که همهی زیباییهای مادی و معنوی در انبیای الهی متجلـی شـده
ّ
است؛ از زیبایی در صورا و قد و قامت آن فرستادگان آسمانی حا بوی مشک و عنبری که از
حعریع بدن مبارک نبیاکرم به مشام دیگران میرسیده است .ولی آن بزرگواران این زیباییها را
در راه دعوا مردم به دستگاه الهی صرف کردند و علیرغم آنکـه حمـامی قـدراها بـه اذن
ردای متعا ححت حسـخیر آنـان قـرار داشـت ،هنگـامی کـه در معـرض انـواع هجمـهها و

حهمتها قرار گرفتند ،نه حنها برای نابودی دشمنان رود از این قدراهای حکـوینی اسـتفاده
نکردند بلکه حا آررین لحظه دست از حالش برای هدایت عموم مردم و اشقیا و ّ
ائمهی کفر و
نفاق ـ که در واقا مراکز حولید شهواا هستند ـ دست برنداشتند .حمامی اینها در حالی بـود
که همگان با مشاهدهی این حواناییهای معجزهآمیز در رفتار و کردار انبیـا ،از قـدرا الهـی
آنان باربر بودند اما عناد و انکار و دشمنی همهجانبه با فرسـتادگان رـدا را کنـار نگذاشـتند
ولی ردای متعا  ،اولیا رود را از ایـن طوفانهـای ظلمـت و لجاجـت عبـور داد .در واقـا
ارالق و ّ
سنت پیامبران است که زیباییشناسی الهی در ایـن دنیـا و در یـک زنـدگی گـذرا و
کوحاه را حعریف میکند زیرا این قهرمانان حوحید علیرغم بهرهمنـدی از برحـرین قـدراها و
نمای آن به مردم ،در مواجهه با پستحرین دشمنان به منطع و گفتگو و دعـوا و احتجـا
متوس شدند و با رفتار و ادبیاا هنرمندانهی رود ،باالحرین سطح از بردباری و حلم را برای
 .6البته بحث حفصیلی پیرامون فلسفه ی هنر ،رار از موضوع این سلسله مباحث است ولی بیان اجمالی از
جایگاه هنر و نسبت آن با فرهنگ و حمدن و اشاره به سرفص ها و انواع و اقسام آن ضرورا داشت.

طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» و «دوران گذار»544 

هدایت و دستگیری دیگران به نمای گذاشتند .لذا پیامبری مانند حضرا موسی حوانست
سحرهی فرعون را از دستگاه مادی او جدا کند و نجاا دهد یا نـوح ّ
نبـی بـا صـبر نهصـد و
پنجاه سالهی رود به آن قوم گمراه نشان داد که قدرا در پو و فرزند و زمین و آب رالصـه
نمیشود و لذا علی رغم حسلط بر این نعماا ،آنها را از قوم رود سلح نکرد حا آنـان بفهمنـد
قدرا حقیقی در ارتیار و عقالنیتی است که حسلیم دستگاه الهی شود و ّ
سر ضعف و آسیح
آنان نیز در عدم پذیرش این حقیقت نهفته است.
پا هنر اسالمی و زیبایی حقیقی در رفتار بزرگوارانه و صـبورانهی انبیـا و اولیـای الهـی

ّ
حجلی یافته که نه حنها از ورود به آحشفشان مصیبت و بال منفع نمیشدند بلکه عناصـری را
که در شعلهور کردن این آح شهوا مشارکت داشتند ،به انفعـا میکشـاندند و یـا قلـوب
اشقیا را ـ که در قرآن کریم از سنگ سختحر شمرده شده ـ ذوب و به دسـتگاه حـع متمایـ
مینمودند و یا بر عدهای از آنان کـه انکـار کردنـد و از حـع روبرگرداندنـد ،احمـام حجـت
میکردند .این معنای حقیقی یـک «قهرمـان» اسـت کـه در بـدحرین محـیط و پیچیـدهحرین
شرایطی که حوسط دیگران ایجاد شده ،به حنهایی حوانسته از سختحرین موانا عبور کنـد و بـا
سازمانی هوی و شهواا ،دیگران را در مسـیر حقـوی
ایستادگی در برابر هجمهی اجتماعی و
ِ

قرار داده و بالگردان همهی انسانها و امتها شود و همهی ضـربههای کفـار و منـافقین بـر
ارتیاراا و نوامیا و اموا رود را ححم کند و به باالحرین سطح از فداکاری و ایثـار و وفـا
در راه پرست رـدای متعـا اقـدام نمایـد حـا حمـامی بنـدگان را نجـاا دهـد و پـایینحرین

ظرفیت ها را که به انواع ضعف در رانواده و نژاد و ...مبتالست ،بـه درجـاا اعـالی حقـرب
برساند .البته این واقعیت جاری در حاریخ ،دارای یک دستگاه فرهنگسازی است که ُمبرز آن
ّ
بوده و در قرآن کریم بهمثابه ادبیاا ردای متعـا بـرای هـدایت بنـدگان حجلـی یافتـه و بـه
دستگیری از شقیحرین قلوب حا رقیعحرین قلحها میپردازد.
َ
لذا در دستگاه دینی و در وضا مطلوب (دوران ظهور و عـالم رجعـت) ،هنـر مقولـهای
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معنوی است و ارحباط با طبیعت یا ارحباط انسان با انسـان در آن ،نقـ اصـلی نـدارد بلکـه
ُ
بـرز پرسـت رـدای
ارحباط با ردای متعا  ،محور حمدن قرار میگیرد و لذا هنر حقیقـی ،م ِ
متعا و ایمان به او رواهد بود که در قـرآن کـریم و ادعیـهی مـأثوره ظهـور و بـروز یافتـه و
مقوله ی دیگری زائد بر این کلماا نورانی موضوعیت نخواهد داشت .البتـه ایـن هنـر الهـی
زبان ایمان و حقوی با شبکهی معنویت (مساجد و نمازهای جمعه و حرمهای شریفه)
بهمثابه ِ
حرکیح رواهد شد و بر محور این شبکهی نورانی ـ که همانا ّ
ائمهی معصومین صـلواا اللـه
علیهم اجمعین هستند ـ شک رواهد گرفت .یعنی در آن دوران ،رطبـههای نمـاز جمعـه و
نماز عید فطر و نماز عید قربان حوسط ّ
ائمهی هدی ایراد رواهد شد و لذا هنر شکلی ایمانی
و معنوی پیدا کرده و در گفتار آن بزرگواران حجلی رواهد یافت؛ بـه ایـن معنـا کـه برحـرین و
پیچیدهحرین نوع از رابطهی انسان با رـدا کـه در عبـادا معصـوم (ع) محقـع میشـود ،در
رابطهی او با دیگر انسانها منعکا شده و در شبکهی روابط اجتماعی جریان پیـدا رواهـد
هدایت ارتیار و فهم بندگان ردا حبدی شود و جایگزین هنر مادی
کرد حا هنر به ابزاری برای
ِ

گردد که حاصلی جز لذاهای جسمی غیرمعقو و نامتعاد ندارد .این نمـایی اجمـالی از
َ
هنر الهی در دوران ظهور و عالم رجعت بود اما جمهوری اسالمی نیز باید به سمتی حرکت
کند که در سدههای آینده و در هنگام ححقع وضا مطلوب (حمدن مقاومتی قب از ظهور) بـه
این نوع از هنر نزدیک شده باشد.
 .3مهندسی «هنر مقاومتی» در مقابل «هنر مهدرن مهادی» در دوران گهذار بها
واگذاری مدیریت «هنر هفتم» به بخش دولتی و اشاره به سهم «بخش وقه » و
«بخش خصوصی» در این عرصه

پا هنر عاملی اساسی در انگیزش و پـرورش و گـزین

اجتمـاعی اسـت و لـذا نظـام

اسالمی باید بررسی راه ررو از وضعیت موجود در هنر و طراحی الگوی انتقا برای ایـن
عرصه را در دستور کار رود قرار دهد و بر این اساس ،حکلیف رود را با همهی انواع و اقسام
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هنر که در دنیای امروز وجود دارد ،روشن کند .البته در دوران رژیم طاغواّ ،
متصـدی ایـن
بخ «وزارا فرهنگ و هنر» بود که در نظام جمهوری اسالمی به «وزارا فرهنگ و ارشاد
اسالمی» حغییر نام یافت اما در حعبیر به «ارشاد» ،نشانی از والیت بر فرهنگ و هنـر نیسـت.
یعنی جایگاه دین و ادبیاا مذهح در عرصهی فرهنگ و هنر ،به حبلیغ و ارشاد حعریف شده و
این در حالی است که اکتفا به حبلیغ و ارشاد مربوط به زمانی است کـه دیـن و دیـنداران بـه
قدرا و حاکمیت نرسـیده باشـند .امـا بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ،مکتـح در جایگـاه
حاکمیت قرار گرفته و وزارارانه نیز یک نهاد حاکمیتی است که باید والیت بـر فرهنـگ و
هنر را بهعهده گیرد و به جای وزراا فرهنگ و هنر مادی در زمان شاه ،بهمثابه وزارا فرهنگ
و هنر اسالمی عم کند.
در همین راستا و برای حبیین جایگاه فیلم و سینما در طراحی سبک زندگی اسالمی بـرای
دوران انتقا  ،نمیحوان به مباحثی از قبی نقد فیلم و سریا اکتفا کرد بلکه بایـد بـه بررسـی
مصرف هنر و قصهپردازی از منظر حاکمیت پردارت و شنارت صـحیحی
حولید و حوزیا و
ِ
از آن پیدا کرد و جهتگیری آن را حغییر داد .زیرا همانگونه که فیلم و سـینما بهمثابـه آینـهای

برای حمدن مدرن عم میکند و فرهنگسازی برای مدرنیته را بهعهـده دارد و بـهعنوان یـک
اجتماعی مادی سهولت میبخشد و مردم و فرهنگ عمـومی
هنر سازمانی ،به جریان روابط
ِ
را برای هماهنگی و همراهی با سبک زندگی غربی پرورش میدهد ،حمدن اسالمی نیز بایـد

هنری را پدید آورد که به انعکاس روابط اجتماعی اسالمی بپردازد و به الزاماا فرهنگسازی
برای زندگی الهی عم کند.
از سوی دیگر بیان شد که نق اساسی در این صنعت ،مربوط به سختافزارهایی است
که بر اثر دستیابی به صنعت عکا و فیلم و حوانایی بشر در انتقا حصویر و صـدا بـه وجـود
آمدهاند و لذا محتوای اصلی هنر هفتم ،نمای فضای یـک حمـدن و محـیط زنـدگی مـدرن
است .این کار به وسیلهی صنعت دوربین و فیلمبرداری انجام میشود که از آسـمان حـا زیـر
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دریاها و از سازهها و شهرکهای سینمایی حا جلوههای ویـژه را بـه حصـویر میکشـد و سـایر
هنرها از قبی فیلمنامهنویسی ،بازیگری ،صدابرداری ،نوازندگی ،طراحـی صـحنه و ...را بـه
ردمت میگیرد و همزمان با حکیه به قابلیتهای رود ،فضاهای جدیدی از لحاظ زمـانی و
مکانی را برای فعالیت آنها فراهم میکنـد .یعنـی سـهم حـأثیر اصـلی در سـارت فیلمهـای
سینمایی ،مربوط به سختافزارهایی از قبی صنعت دوربین ،صدابرداری و ...است و پا از
آن ،رمان و فیلمنامه است که محتوای فیلم را حأمین میکند و سپا نوبت بـه حرـاحر بـهعنوان
زمینهای برای پرورش بازیگران میرسد و موسیقی و گریم و طراحی صحنه و سایر هنرها بـا
ایفای نق رود در این میان ،مجموعهای را به وجود میآورند که کارگردان همهی آنها را بـا
محوریــت حصــویر مــدیریت میکنــد .لــذا آنچــه امــروزه متغیــر اصــلی در قصــهپردازی و
فرهنگسازی محسوب میشود ،حصویر و سختافزارهای مربوط به آن (دوربین ،جلوههـای
ویژه و )...و دان های ّفنی متناسح با آن است .پا بـرای رـرو نظـام اسـالمی از وضـا
موجود و حغییر جهت در صنعت فیلم ،باید بر سختافزارها و حکنولوژی سینما 1حمرکز کرد و
در طراحی دوران انتقا  ،ححو در ایـن عرصـه را در دسـتور کـار اصـلی قـرار داد .در غیـر
اینصورا یا بهدلی مفاسد موجود در این عرصه ،بررورد حذفی و متحجرانه بـا آن حوصـیه
رواهد شد و یا حبعیت از استانداردهای جهانی سینما در دستور کار قرار رواهد گرفـت کـه
ً
عمال هجمه و ضربه به فرهنگ انقالب اسالمی را افزای رواهد داد و در بلندمـدا رطـر

 .6باید حوجه داشت که باالحرین سطح حکنولوژی فیلم ،در سینما مورد استفاده قرار میگیرد و شاهد بـر ایـن
مطلح ،آن است که بزرگترین جایزهها و جشنوارههای جهانی در عرصهی فیلمسازی ،مربوط به فیلمهای
سینمایی است و نه فیلمها و سریا های حلویزیونی .به عبارا دیگر ،سارت فیلمهای سینمایی پیچیدهحر
ّ
از حولید سریا های حلویزیونی بوده و این سینماست که در قلهی هنـر و صـنعت فیلمسـازی قـرار گرفتـه
ً
است .به همین دلی  ،بهترین بازیگران و کارگردانان و حهیهکنندگان ابتـدائا در عرصـهی سـینما مشـخص
میشوند و شبکههای حلویزیونی نیز حنها بعد از آنکه فیلمهای سینمایی در صنعت سینما به فروش رفتند،
اجازهی پخ آنها را پیدا میکنند.
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انحال نظام اسالمی در حمدن مدرن را پدید رواهد آورد .زیرا همانگونه که حمـدن موجـود
بهعنوان یک حمدن مادی و سختافزارهای آن در جهت حوسعهی شهوا ححلیـ شـد ،هنـر
موجود بهمثابه آینهی حمدن با آن هماهنگی و حناسح دارد و لـذا سـختافزارها و حکنولـوژی
هنر میحواند شهواا را با سرعت لیزر به حمامی جهان صادر کند و حتـی در محـیط مـنمنین
نفوذ کند و ذائقهی بشر و ّ
حواس ش گانهی او را بر محور مادیگری شـک دهـد و طغیـان و
حجاوز و بردهداری را در پوش صلح و آزادی و برابری به بشریت ححمی نماید .بنابراین بحث
از هنر به اعما مکلفین در عرصهی غنا ،رقص و ...و حکم فقهی آن محـدود نمیشـود بلکـه
بزرگترین فع حرام در این عرصه ،اقامهی هنر مادی در سطح حاکمیت اسـت .ایـن حرمـت،
ّ
یک حکم اعتقادی است زیرا سبک زندگی غربی در هنر ،موجح هجمه بر اعتقاداا حقه شده
و امت دینی را در معرض کفر و نفاق قرار رواهد داد.
ّ
در واقا سینما امروزه در رآس و قلهی هنر مادی قرار گرفته و بهعنوان یک نیاز اساسی در
شهرنشینی و بهمثابه صنعتی درآمدزا ،در سراسر جهان حوسعه یافته و فـروش فیلمهـا باعـث
انسانی فعا در این عرصه ،سود
گردش مالی شده و عالوه بر ایجاد قدرا مالی برای نیروی
ِ
زیادی را نصیح سرمایهگذاران مالی و دستگاههای ححقیقاحی و علمی در بخ هنر میکند.
در این چارچوب و متناسح با الگوی انتقا در سایر بخ های اداره کشور ،حکنولـوژی
برحر در عرصهی هنـر نیـز بایـد از زنـدگی مـردم و الگـوی مصـرف عمـومی رـار شـود؛
کردن حکنولوژی برحر در عرصهی هنر و در رآس آن سـینما ،بـه معنـای آن اسـت کـه
متوقف ِ
سینما از سلطه ی بخ رصوصی رار شده و در ارتیار بخ دولتی (بـا حعریـف جدیـد

آن) قرار گیرد حا حرکت به سوی هنر اسالمی ـ کـه جـوهرهی آن ،حمایـ بـه ارـالق حمیـده و
دوری از ارالق رذیله است ـ آغاز شود .زیرا جاذبهای که در فیلمهای سـینمایی جریـان دارد،
مبتنی بر جماشدن همهی زیباییهای مادی در کنار یکدیگر برای دستیابی به یک هدف مادی
ُ
و ححقع یک رلع رذیله و حخلیهی نوعی از شهواا است .اما همانگونه که بیان شد جـذابیت
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ً
الهی و زیباییشناسی معنوی ،ماهیتی کامال متفاوا دارد و لذا بـه حصـویر کشـیدن آن حنهـا از
ّ
عهدهی دستگاهی بر میآید که در او روحیهی انقالبی و حعلع به دستگاه ایمان باشد که طبع
حعاریف سابعالذکر در رویکرد جدید ،بخ دولتی از چنین فضایی برروردار است.
درآوردن زیبایی الهی
یعنی در وضا فعلی و در دوران انتقا باید از سینما برای به نمای
ِ

و جذابیت معنوی استفاده کرد که ححقع آن ،در گرو سپردن صنعت سینما و حکنولوژی برحـر
در آن به بخ دولتی 1و واگذاری حولید سریا ـ که به حکنولوژی متوسط نیاز دارد ـ به بخ
وقف است حا ارالق حمیده در فیلمها به نمای درآید .به عبارا دیگر و همانگونه که برای
حأمین نیازهای نظام در سایر بخ ها ،حکنولوژی برحر به بخ دولتی سپرده شد ،برای حولیـد
فیلمهای فارر و به حصویرکشیدن دستگاه انبیا در صنعت سـینما بایـد از حکنولـوژی برحـر و
سایر امکاناا سختافزاری و نرمافزاری در سطوح باال استفاده کرد حا هم اثرهای ماندگاری
الهـی
سارته شود و هم بهینهی این آثار هنری در حمامی ابعاد حداوم یابد و جاذبهی معنوی و
ِ
زندگی قهرمانان حوحید ،همواره با کیفیت بهتری در برابر چشم حماشاگران دارلی و رارجی
قرار گیرد .البته قهرمانان حوحید در دوران غیبت ،در درجـهی او شـام فقهـا و نـواب عـام
حضرا ولیعصر میشود که با جان و ما و آبروی رود به دفـاع از دیـن پردارتنـد و حمـام
هستی رود را در راه حفظ امت دینی در برابر هجمههای دستگاه طغیان فدا کردند .همچنین
شهدایی که در این راه به رون رود غلطیدنـد و مـنمنینی کـه در برابـر ّ
ائمـهی کفـر و نفـاق
ایستادگی کردند نیز با جاذبهی ایمانی رود ،موضوعی برای حولید فیلمهای فـارر محسـوب
میشوند .اما عناصری که برای رفا چال های نظام اسالمی در سطوح پـایینحر (اصـناف و
رانوادهها) فعالیت میکنند ،سوژههایی برای سارت سریا ها هستند که مسنولیت حولید در
ً
 .6همانگونه که در مباحث گذشته نیز مرحبا اشاره شد ،منظور از «بخ دولتی» در دوران گذار ،سفارشـاا
و مطالباا حاکمیت براساس ادبیاا انقالب است که از طریع عناصر ایثارگر و شهاداطلح و با الگوی
زاهدانه و انقالبی محقع میشود.
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این عرصه ،به بخ وقف سپرده رواهد شد .البته موضـوعاحی کـه بـه نظـم زنـدگی ،رفـاه،
آســای  ،بهزیســتی و ...مربــوط میشــوند ،میحواننــد بــه موضــوعی بـرای فعالیــت بخـ
رصوصی در صنعت فیلم با هدف کسح درآمد حبدی شوند.
 .8پرداخت ه ینه های سیاسی و هویتی ،از ال امات اصلی بهرای تغییهر جههت
حاکم بر بخش فرهنگ و اقتصاد

ممکن است گفته شود« :این پیشنهاد با یک چال مهم روبروست و آن اینکـه فضـای
ّ
فکری اغلح فعاالن عرصهی سینما حناسبی با آرمانهـای انقـالب اسـالمی نـدارد و عـدهی
ِ
ّ
معدودی که در این عرصه با انگیزهی انقالبی فعالیت میکنند ،از لحاظ قابلیتهـای فنـی و
هنری دچار ضعف هستند .لذا وضعیت نیروی انسانی در عرصهی فیلم و سینما مـانا از آن
رواهد شد که حقسیم کار پیشنهادی ،نتایج روبی به همراه داشته باشد ».در پاسخ باید گفت
چال اصلی نظام در این عرصه آن است که جهتگیری که باید بـر صـنعت سـینما حـاکم
بودن
شــود و آن را متحــو کنــد ،هنــوز ب ـرای مســنوالن روشــن نشــده اســت و اال روشــن ِ
جهتگیری در بخ سیاسی و امنیتـی و دفـاعی و حرکـت بـر اسـاس آن ،باعـث شـده حـا
موفقیتهای بزرگی در این بخ ها نصیح نظام شود 1.یعنی در عرصهی سیاسی ،نهادهایی
از قبی والیت فقیه ،شورای نگهبان و ...در سـارتار قـدرا طراحـی شـده یـا در عرصـهی
نظامی ،حکیه بر روحیهی مقاومـت و شـهاداطلبی و آرراگرایـی زمینـهی اساسـی بـرای
بیاثرکردن سالحهای هستهای و شیمیایی را فراهم آورده و دکترین جنگی جدیـدی در برابـر
دنیا قرار داده اما حوانایی علمی و فکری برای طراحـی حغییـر جهـت در عرصـهی فرهنگـی و
 .6گرچه حغییر جهت در عرصهی سیاسی و امنیتی و دفاعی محقع شده اما حروریزهکردن دسـتاوردهای نظـام
اسالمی در این بخ ها و حبیین علمی و آ کادمیک از آنها ضرورحی انکارناپذیر است که عدم حوجه به آن،
ریشهی حوادثی از قبی فتنهی  55بوده است .لـذا روشـن نشـدن حکلیـف پدیـدههایی از قبیـ فرهنـگ
ححزب ،رسانهها و ...در آینده میحواند حهدیدهای دیگری را برای نظام رقم بزند.
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اقتصادی هنوز پدید نیامده است .البته این بدان معنا نیست که انقالب اسـالمی حـأثیری بـر
سارتارهای فرهنگی و اقتصادی نداشته امـا فعالیتهـای انجامشـده در ایـن بخـ  ،یـا بـه
ّ
روزمرگی دچار شده و یا حغییراا مهمی را در پی نیاورده است .بـهعنوان نمونـه ،بسـیاری از
ّ
فیلمهای حولید شده با موضوع دفاع مقدس حـوفیقی در نمـای شخصـیت واقعـی شـهدای
جنگ نداشتهاند و یا بـا کپیسـازی از قالحهـای مـادی موجـود ،ایـن بزرگـواران را بهمثابـه
ً
عناصــری نشــان دادهانــد کــه صــرفا دارای روحیــهی شــجاعت و جســارا و جنگنــدگی و
الهی شهدا و فرماندهان دفاع مقـدس را
رطرپذیری بودهاند و یا حداق نتوانستهاند انگیزهی ِ

از جنگیدن در آن شرایط دشوار به حصویر بکشند .زیرا امروزه در دنیا برای ححریک نظامیـان

به حضور در جنگ و عملیاا نظامی ،از انگیزشهای مادی (پو  ،ریاست ،شهوا جنسـی
و )...دنیایی استفاده میشود اما چنین محیطی در برابر شهدای هشت سا جنـگ ححمیلـی
قرار نداشت و با این حا  ،آنان موفع شـدند حـا در برابـر پیچیـدهحرین چال هـای نظـامی،
بزرگترین موفقیتها و کارآمدیها را رقم بزنند .لذا کمتر فیلمی پیدا میشود که بتوانـد ایـن
معنوی
جوهرهی ایمانی و انگیزهی الهی را به شک هنرمندانهای به حصویر بکشد و جذابیت
ِ
دفاع مقدس را به صحنههای اکشن و زدوروردهای نظامی فرونکاهد.
ً
بودن هنر مدرن
پا مسألهی اساسی در مدیریت عرصهی هنر آن است که ابتدائا مهاجم ِ
ّ
چگونگی حغییـر جهـت
اساس،
این
بر
و
شود
روشن
ه
حق
و فیلم هالیوودی و ...بر اعتقاداا
ِ
ّ
روزمرگـی در بخـ فرهنـگ باعـث شـده حـا
حاکم بر این عرصه مورد حوجه قرار گیرد .امـا
اشتباهاحی در سطح مدیریتهای کالن رخ دهد و بهعنوان نمونه ،صداوسیما برای مـدیریت
شبکههای پرحعداد رود از فیلمهای امریکایی ،کرهای و ...استفاده کند .این در حالی اسـت
که چنین اشتباهاحی در مدیریت میدانی جنگ در سوریه و عراق و سایر موضوعاا امنیتـی و
سیاسی مستق از ابرقـدراها
دفاعی دیده نمیشود زیرا راهی که حضرا امام برای زندگی
ِ
در براب ر بشریت قرار داد و حغییر جهتی که در این مسیر ایجاد کرد ،واضـح و روشـن اسـت.
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ً
اساسا عظمت حضرا امام و مقام معظم رهبری در حفظ جهـتگیری الهـی نظـام بـروز و
ظهور یافته و برای حداوم انقالب ،همـین جهـتگیری بایـد در بخـ فرهنگـی و اقتصـادی
جریان پیدا کند .روشن است که دستیابی به این هدف بزرگ ،کار سخت و دشواری اسـت و
نیروی انسانی متناسح با آن وجود ندارد امـا ایـن چـال در ابتـدای پیـروزی انقـالب و در
بخ های سیاسی و امنیتی و دفـاعی نیـز وجـود داشـت و نیـروی انسـانی موجـود در ایـن
بخ ها ،در محیطهایی همانند ارح  ،شهربانی ،ژانـدارمری و ...پـرورش یافتـه بـود .امـا
ایمان قوی و یقین پوالدین حضرا امام به قدرا اسالم و حوانایی مکتـح بـرای ایجـاد یـک
سبک زندگی جدید در عرصهی سیاسی ،همهی جوانان را به صـحنه آورد و حنهـا بـا ّ
ححمـ
مراراهای زیاد از سوی آن ابرمرد و پردارت هزینههای سنگین از جمله سـقوط دو دولـت
(دولت بازرگان و دولت بنیصدر) و بررورد با چند مرجـا (هماننـد آقـای شـریعتمداری و
آقای منتظری) و شهادا بزرگانی مانند شهیدان بهشتی ،مطهری ،رجایی ،باهنر و ...بود کـه
این راه جدید و مسیر نوین شک گرفت و حثبیت شد و اال مخالفتها در برابر من حضرا
امام بسیار زیاد بود .زیرا جما زیادی از نخبگان نمیپذیرفتند که اداره کشور و حأمین نیازهای
مردم ،بدون حعام با قدراهای مسلط بر دنیـا و بـدون حکیـه بـر روشهـای موجـود بـرای
دستیابی به حکام مادی امکانپذیر باشد.

ً
لذا حالش برای حغییر جهت در عرصهی اقتصادی و فرهنگی نیـز قطعـا بـا مقاومتهـای

فراوانی روبه رو رواهد شد و نباید گمان شود که در ابتدای این حرکت ،محصوالا فرهنگی
و هنری جدیدی پدید رواهـد آمـد بلکـه اصـ ایجـاد جبهـهی فرهنگـی و اقتصـادی و بـه
رساندن حقانیت آن در جامعه و به وجود آوردن باور اجتماعی به امکـان حرکـت در
پذیرش
ِ

این مسیر ،چندسا زمان رواهد برد .پا از این مرحله است که حعداد کمی از عناصری که
در محیط متداو پرورش یافتهاند ،ححت حـأثیر جاذبـهی جنـگ فرهنگـی و اقتصـادی قـرار
رواهند گرفت و به این راه ایمان رواهند آورد و به این جبهه رواهند پیوست و به آمـوزش و
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انسانی متناسح با نیاز انقالب مبادرا رواهند کرد .همانگونه که حنهـا افـراد
حربیت نیروی
ِ
معدودی از ارح

(همانند شهید کالهدوز ،شهید صـیاد شـیرازی ،شـهید فکـوری ،شـهید

ستاری ،شهید بابایی و )...بودند که حوانستند با ارالق و من نیروهـای انقالبـی در سـپاه و
بسیج همراه و هماهنگ شوند و آموزشها و حجربیاا الزم را به آنان منتق کننـد و زمینـهای
برای همکاری مشترک بین نهادهای کالسیک و نهادهـای انقالبـی ایجـاد نماینـد .از سـوی
دیگر ،با آغاز ناآرامی ها در مرزهای کشور پا از پیروزی انقالب ،حعداد کمـی از نیروهـای
انقالبی بودند که برای مبارزه با ضدانقالب راهی منـاطع درگیـری شـدند امـا پیـروزیهـای
بدستآمده در آن حواد  ،بستری برای جذب نیـروی بیشـتر ایجـاد کـرد .از ایـنرو نفـا
درگیری با فرهنگ هالیوودی در سطح جهتگیری ،محیطی برای پـرورش هنرمنـدان جدیـد
پدید رواهد آورد حا این عناصر در آینده ،فضا را برای طراحی سارتارهای نوین و جـایگزین
ّ
ً
ّ
آماده کنند .اساسا دعوا انبیای الهی برای مبارزه با قدراهای مسلط بر جامعه بدون ِعده و
ُّ
عده ی مادی و با حکیه به قدرا الهی آغاز شده و از آنجا که انقالب اسالمی از جنا دعوا
انبیا بوده ،به جای حکیه بر قدراهای مادی در دار و رار  ،بر ایمان مردم ایران حکیه کـرد
ّ
رـواص
و بهدلی همراهی و فداکاری مردم به پیروزی رسید .همچنانکه حعداد معـدودی از
روحانیون ،دانشگاهیان ،ارحشیان ،بازاریـان و سـایر صـنوف بـه امـام ایمـان آوردنـد و امـور
مختلــف را بهعهــده گرفتنــد و اهــداف و ّ
منویــاا و نظ ـراا حضــرا امــام را متناســح بــا
سختافزارها و نرمافزارهای موجود حرجمه کردند و این روند موجح شد اداره کشور به پی
رود و موفقیتهایی به دست آید که این موفقیتها علت جلح سایر اقشار و طبقاا گردید و
استحکام پایههای انقالب ،استقال سیاسی و نفوذناپذیری در دستگاههای امنیتی و دفـاعی
را رقم زد.
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 .8/4اندیشه و تجربه مدیریت حضرت امام و دسهتاوردهای فلسهفه نظهام والیهت ،دو
سرمایه ب رگ برای تغییر جهت فرهنگ کشور

اما از آنجا که ایـن حغییـر جهـت در سـارتارهای فرهنگـی و اقتصـادی محقـع نشـده و
مدیریت این عرصهها از امور عقالیی و رار از دایرهی شرع دانسته شـده و بـه کارشناسـی
شرقی و غربی ّ
محو گردیده ،ناهنجاریهای مختلفی در این بخ ها پدید آمـده و دشـمن
حوانســته ضــربههای فرهنگــی و اقتصــادی بــه نظــام اســالمی وارد کنــد .پــا ب ـرای رفــا
ناهنجاریهای فرهنگی و اقتصادی راهی وجود ندارد مگر عم به حجربهی حضرا امام در
حغییر جهت حاکم بر عرصهی سیاسی و امنیتی و دفاعی و دعوا عموم مـردم و نخبگـان بـه
حکرار این دستاورد مبارک در عرصـهی فرهنگـی و اقتصـادی و جـذب نیـرو بـرای جهـاد در
جبههی جنگ فرهنگی و اقتصادی بر اساس این دعوا و بهعهدهگرفتن هدایت و والیت آنها
از طریع حبیین چگونگی ررو از سارتارهای موجود؛ همانگونه کـه حضـرا امـام بـرای
بازشدن مسیر سیاسی جدید ،راهکارهایی را در مقاب نیروهای انقالبـی گذاشـت و هـدایت
آنهــا را بهعهــده گرفــت .البتــه دســتاوردهای مرحــوم عالمــه آیتاللــه ســیدمنیرالدین
حسینیالهاشمی در حولید منطع و فلسفهی جدید و سارت روشهای حولید معادلـه و مـد
برای پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی ،میحوانـد بـه هـدایت ایـن جبهـه یـاری برسـاند و
آزمونورطاهایی را که در عرصهی سیاسی و امنیتی و دفاعی برای یـافتن راه جدیـد حـاد
شد ،کاه دهد .بهعنوان نمونه باید حوجه داشـت کـه پایـهی پیشـنهادهای ارائهشـده بـرای
ررو از وضا موجود در عرصهی هنر ،به حعریف آن استاد فرزانه از «علم» بهمثابه «کیـف
ُ
برز ارتیـار» بـاز میگـردد .در ایـن صـورا ،هنـر نیـز
ارتیار» و حعریف «هنر» بهعنوان «م ِ
همانند ارتیاراا انسانی ،به سه قسم «الحادی ،التقاطی و الهی» حقسیم میشود و بررـورد
با آن هماننـد یـک پدیـدهی عرفـی و عقالیـی پذیرفتـه نمیشـود بلکـه حعریـف پی گفتـه،
ّ
بودن هنر مدرن و حهاجم آن بر امت دینی و ضـرورا حأسـیا هنـر اسـالمی را مـدل
مادی ِ

میسازد و زمینه را برای حعمیم شعار «نه شرقی؛ نه غربی» به همهی عرصههای جامعه فراهم میآورد.
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 .4اسالمینبودنِ «معمهاری سهنتی» و «معمهاری مهدرن» و ضهرورت طراحهی
«معماری مقاومتی» برای دوران گذار

یکی دیگر از هنرهایی که حضور و حأثیر جدی در متن جامعه دارد ،هنر معماری اسـت.
معماری پی
باید حوجه داشت که از ارحکازاا رایج پیرامون معماری اسالمی ،حعریف آن به
ِ
از رنسانا و بناهای ّ
سنتی و باسـتانی باقیمانـده از آن عصـر اسـت کـه امـروزه بـه یکـی از
جاذبههای گردشگری حبدی شده؛ اما چنین حصوری قاب پذیرش نبوده و این نـوع معمـاری
مهندسی متناسح بـا دوران قبـ
قاب انتساب به اسالم نیست بلکه برراسته از زیباشناسی و
ِ

از رنسانا است که برای سارت قصرها و رانههای سالطین و پادشـاهان بکـار میرفتـه و

مهندسی عصر صفوی
صرف استفاده از این نوع معماری در حرمهای شریفه ـ که متناسح با
ِ
ّ
و قاجار است ـ نمیحواند دلیلی بر استناد آن به شارع مقدس محسوب شود .یعنی از لحـاظ
معــارف نقلــی روشــن اســت کــه نبیاکــرم و امیرالمــنمنین علیهماوآلهماالســالم در دوران
حاکمیت رود ،مسجدالنبی و سایر ابنیهی مربـوط بـه دیـن را بـر اسـاس فرهنـگ معمـاری
َ
سالطین بنا نکردند بلکه فرهنگ کاخنشینی از زمان معاویه در عالم اسالم روا یافت .البته
ّ
حبیین دقیع این مسأله از لحاظ شرعی ،وابسته به بررسیهای دقیع اجتهادی و حفقـه پیرامـون
همه ی ارباری اسـت کـه در ایـن موضـوع نقـ شـده اسـت .همچنـین معمـاری مـدرن و
زیباشناسی متناسح با آن که جال و جما مادی در پایتختها و کالنشهرها را رقـم زده و
بر های چنددهطبقه و میادین جدید و بوستانهای نوین و ...را پدید آورده ،ارحباطی به دیـن
مبین اسالم ندارد بلکه طبع مباحث گذشته ،این معماری متناسح بـا سـبک زنـدگی غربـی
است که رفاه دائمالتزاید را مبنای رود قرار داده است.
بر این اساس و برای حعیین حکلیف هنر معماری در دوران انتقا باید به ایـن نکتـه حوجـه
کرد که هنر معماری از علم مهندسی قاب حفکیک نیست و مهندسـی در ایـن دوره بایـد بـر
مبنای امنیت و مقاومت شک بگیرد؛ به نحوی که ضربهپذیری شـهرها از حمـالا دشـمن
بسیار پایین باشد و استکبار جهانی نتواند در مدا کوحاهی همهی زیرسارتهای کشـور را
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حخریح کند .البته حأمین امنیت در این عرصه همانند دوران گذشته نیست که با سارت قلعه
و کشیدن دیوار بر دور آن محقع شود .همچنان که امنیت مورد نظر در مهندسـی شـهرها بـا
روا معمو در حمدن مدرن حبعیت نمیکند و با حکیـه بـر حکنولـوژی برحـر و ایجـاد حمرکـز
صورا نمیپذیرد بلکه محوریت در این بخ

به حکیه بر مردم و حعمیم آموزشهای جنگی

به عموم و طراحی دکترین دفاعی بر این اساس باز میگردد .در واقا دسترسی عموم مردم به
اسلحه و بررورداری از ذریرهی آذوقه و امکاناا باعث میشود حا امکان محاصرهی شهرها
یا اشغا طوالنیمدا آنها حوسط دشمن از بین برود؛ همانگونه که با حغییر دکتـرین نظـامی
ّ
دنیا در طو دفاع مقدس و محوریتبخشی به نیروی زمینی و جایگزینی آن با نیروی هوایی،
جنــگ بــر روی زمــین بــه دنیــا ححمی ـ شــد و ســالحهای هســتهای و شــیمیایی و ســایر
جنگافزارهای نامتعارف ،راصیت رود را از دست دادند .پا احخاذ این راهبرد در عرصهی
دفاعی ،وضعیت مهندسـی شـهرها را حغییـر میدهـد و آن را بـا مقاومـت مردمـی متناسـح
میسازد و این روند ،ححو در معماری را رقم رواهد زد و آن را بـه سـمت و سـوی ایثـار و
فداکاری و آمادگی دائمی سوق رواهد داد .البته نظام اسالمی در دنیای امـروز همچنـان بـه
سازمان و عملکرد سازمانی و ححقیقاا سـازمانی نیازمنـد اسـت؛ یعنـی در شـرایط فعلـی
نمیحوان مانند معصومین علیهمالسالم در یک بنای کوچک مث مسجدالنبی به اداره کشـور
پردارت .لذا حکنولـوژی برحـر در عرصـهی مهندسـی بـرای حـأمین الگـوی مصـرف دولتـی
بکارگرفته رواهد شد و عدم استفاده از آن ،مربوط به الگوی مصرف عمومی است.
 .40تغییر در من لت هنرِ ادبیات و کتاب ،به تبعیت از تغییر جهت در هنر هفتم

ً
پیرامون هنر ادبیاا قبال بیـان شـد کـه کتـاب و کتـابروانی و داستاننویسـی و رمـان،

حعریف و منزلت جدیدی در فیلمنامـه و صـنعت فیلمسـازی پیـدا میکنـد و در منتجـه ،در
ردمت فیلمهای سینمایی و سریا های حلویزیونی قرار میگیرد .در واقـا نبایـد ایـن هنـر و
سایر هنرها را حنها و بهصورا جداگانه بررسی کرد زیرا حمدن مدرن در این مرحله از حیاا
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رود ،هوش جامعه و درک عمومی را از طریع سارت فیلم و سریا ارحقاء میدهد و هنرهای
دیگر نق اصلی در فرهنگسازی ندارند .یعنی کتاب و کتابروانی در کنـار سـایر هنرهـا
دارای کارآمدی هستند و لذا اقبا بـه کتـابروانی ،بـه قشـر رـاص و کشـورهای راصـی
ارتصاص مییابد اما اکثر شهروندان معمولی با سایر هنرها ارحباط مسـتقیمی ندارنـد بلکـه
ً
عمدحا طبقهی برروردار از این امور بهرهمند میشود و سایر اقشار بهدلی پایینبودن قـدرا
ً
ررید ،عمدحا در استفاده از ادبیاا و کتاب و سـایر هنرهـا محـروم میماننـد .لـذا بحـث و
بررسی پیرامون مدیریت سایر عرصههای هنری در ابتـدای دوران انتقـا موضـوعیت نـدارد
بلکه پا از حغییر جهت در عرصهی فرهنگ و حصرف در هنر هفتم بهمثابه متغیـر اصـلی در
هنر مدرن ،نق صنعت فیلم و سینما در اثر رویکرد جدید کاه یافته و جایگـاه جدیـد و
سهم حأثیر باالحری برای سایر هنرها از قبی ادبیاا و ...ایجاد رواهد شد.
 .44ضرورت رویکرد سیاسی در تولید و صادرات و ارزآوریِ «هنرههای دسهتی و
سنتی» و تغییر جایگاه این هنرها در نظام فرهنگی

همچنین باید حوجه داشت که بخ

ّ
سنتی از هنرهای دستی (مجسمهسازی ،شیشهگری

و )...و هنرهای حرسیمی (رطاطی ،نقاشی و )...که مربوط به دوران قب از رنسانا اسـت،
قاب انتساب به اسالم نیست و لذا حالشهای موجود برای ورود آنها به سبد کاالی مصـرفی
مردم از طریع حولید صنعتی و حمایتهای دولتی ،ضرورحی ندارد و نباید بیتالما را به این
فعالیتها حخصیص داد .از سوی دیگر بخ اعظم مشتریان هنرهای دستی ّ
سنتی ،طبقـهی
ِ
ثروحمند و برروردار در کشورهای رارجی هستند که این به معنای صرفشدن نیروی کارگر
ّ
یـاا قشـر سـرمایهدار اسـت کـه بـا عنـاوینی از قبیـ
ایرانی مسلمان در جهت اهواء و حمن ِ
صادراا غیرنفتی و ارزآوری حوجیه میشود .این در حالی است که جهت حاکم بر صادراا
یک کشور انقالبی و اسالمی باید با روند متداو جهـانی متفـاوا باشـد و در جهـت رفـا
نیازهای معقو بشر و جذب قلوب مستضعفین و ضربه به رلع و روی استکباری دشـمنان
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قرار گیرد و نه زمینهای برای حخلیهی شهواا گروهـی کـه هی گـاه در برابـر نظـام اسـالمی
انعطاف به رر نخواهند داد .پا فلسفهی پردارتن به هنرهای ّ
سنتی از منظر حاکمیت باید
ً
مشخص باشد و صرفا برحری ذوق و هنر ایرانـی و مقایسـهی آن بـا حوانـایی سـایر ملتهـا و
نژادها در این عرصهها نمیحواند دلی مقبـولی بـرای حعیـین میـزان اولویـت ایـن هنرهـا در
ّ
سیاستگذاری و عملکرد حاکمیت دینی حلقی شود.
مدرن هنرهای دستی و حرسیمی و ...نیز که با حکیـه بـر حکنولـوژی برحـر و صـنایا
بخ
ِ

مرحبط در الگوی مصرف عمومی وارد شده ،باید متوقف شود .بهعنوان مثا وزارا آموزش و
پرورش بهعنوان یک نهاد حاکمیتی ،نقاشی را در میان عموم کودکـان حعمـیم داده و آن را بـه
بخشی از آموزش آنان حبدی کرده است و بالتبا سایر وزارارانهها نیز بودجههایی را به این
بخ ارتصاص میدهند و گردش مالی در صنایا و حکنولوژی مربوط به آن ایجاد میشود.
ّ
لذا شنارت صحیح از نقاشی موجـود بـهدلی رابطـهی آن بـا صـنعت ،حکنولـوژی و میـزان
بهرهمندی این هنر از بیتالما  ،برای نظام اسالمی موضوعیت پیدا میکند حا بر این اساس،
جایگــاه آن در مقایســه بــا دیگــر صــنایا و هنرهــا مشــخص شــود و منزلــت آن بــر مبنــای
اولویتبندیهای حکومتی ارحقا یافته یا کاه پیدا کند.

11

تحلیل از مقوله «موسیقی» در فرهنگ مدرنیته و کیفیت بهینه و
تغییر جهت حاکم بر آن برای دوران گذار

 .4ضرورت استنباط حکم شرعی موسیقی از منظر حاکمیت

مقوله دیگری که باید در بحث سبک زندگی به آن پردارتـه شـود ،مقولـهی «موسـیقی»
است .در رسالههای عملیه ،موسیقیهایی که با مجالا لهو و لعـح حناسـح داشـته باشـد،
حرام شمرده شده است .این فتوی ،حکلیف آحاد مکلفین را معین میکند و حکم رفتـار عمـوم
مردم نسبت به موسیقی را مشخص مینماید .اما اقامهی موسیقی حوسط حاکمیتها و حمدنها
موضوع دیگری است که نظر شارع پیرامون آن باید استنباط شود؛ یعنی موسـیقی نبایـد حنهـا از
ُبعد مصرف آن حوسط عموم مورد مالحظه قرار گیرد بلکـه نقـ نظامـاا اجتمـاعی در حولیـد
موسیقی و حوزیا آن اهمیت بیشتری دارد .به عبارا دیگر ،آنچه باید بـه دقـت بررسـی شـود،
فرهنگ موسیقی است که بوسیله زیرسارتها در جامعه روا پیدا میکند.
در این راستا بایـد حوجـه داشـت کـه گرچـه در بررـی روایـاا ذکـر شـده کـه یکـی از
نعمتهایی که در عالم آررا نصیح منمنین میشود ،آواهـای بهشـتی اسـت کـه لـذا و
بهجت و سرور بهشتیان را در پی دارد اما به نظـر میرسـد ایـن مطلـح نـاظر بـه وضـعیت
َ
موسیقی در این عالم نیست .لذا در برری روایاا ،استماع موسیقی موجح قساوا قلح در
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انسان دانسته شده یا طبع روایاحی که در ذی آیاا وارد شده ،پا از آنکه قابی بـرادر رـود
هابی را به قت رساند و کافر شد ،از اموری مانند موسیقی بهره برد حا سایر فرزندان حضرا
آدم را از آن پیامبر الهی جدا کرده و آنان را بر محور کفر جما کند 1.پا در بحـث شـرعی،
ّ
باید حمامی آیاا و روایاا مربوط به موسیقی جماآوری شده و موضوع حفقـه قـرار گیـرد حـا
فقهی اقامهی موسیقی در سطح حاکمیت و نظام روشن شود.
حکم ِ
 .2همجهت بودن و سازگاریِ فرهنگ موسیقی با زندگی مادی در دوران قبهل و
بعد از رنسانس

َ
اما از منظر عقالنیت دینمحور ،حکلیف موسیقی در این عالم هنگامی مشخص میشود
ً
که ارحباط آن با حعریف زندگی دنیوی مالحظه شود .قبال بیان شد که زندگی در این دنیا یـک
ّ
موقت همراه با امتحاناا و سختیها و مصائح است؛ زیرا انسان و ّ
جن ،عهد نسـبت
حیاا
به حوحید و نبوا و امامت را پذیرفتهاند و وارد این دنیا شدهاند حا طی یک مـدا کوحـاه و در
درگیری با هوای نفا درون و دستگاه ابلیا در بیرون ،از امتحاناا سربلند بیـرون بیاینـد و
راهی بهشت دوم شوند و از نعماا جاودانهی آن بهره ببرند .پا این دنیا دار امتحان است و
چارچوب زندگی در آن باید بر احتیاط و حقوی و مراقبت استوار شود زیرا محیط آن سرشار از
جریان ارالق رذیله و حجاوز و ظلم و غارا و چپاو و وساوس و ححریکاا مسموم است و
حقوق برحرین مخلوقـاا رـدای متعـا در آن غصـح شـده
لذا مشاهده میشود که حمامی
ِ
است .به عبارا دیگر ،فلسفه زندگی دنیوی ،فلسفهی مصیبت است و لذا موسیقی و آوایـی
که با این واقعیت حناسح دارد ،آواهای غمبار رواهد بود .زیرا حا زمانی که ّ
ائمهی کفر و نفاق

 .6امام صادق علیهاالسالم« :هنگامی که آدم(ع) از دنیا رفت ،ابلـیا و قابیـ از مـرگ او اظهـار شـادمانی
کردند و در زمین به هم پیوستند برای همین شیطان اولین آلت موسیقی را به شک طنبور ارتراع نمـود و
شروع به نوارتن کرد و قابی با شنیدن نوای ساز شیطان اقدام به روانندگی نمود ،پا هرچه در زمـین از
این قبی وسائ باشد که مردم از آن لذا میبرند از همان زمان منشإ می گیرد و آنها از پیروان راه ابلـیا
و قابی میباشد ».فروع کافی ،جلد  ،4صفحه 496؛ وسائ الشیعه ،جلد  ،69صفحه .996
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و دستگاه ابلیا حیاا دارند و به ظلم و جنایت بر ضد پیامبر و ّ
ائمهی هدی و علما و امـت
اردادن شادی و روشی و ...در زندگی امری نـامعقو اسـت.
اسالمی ادامه میدهند ،اص قر ِ

در نتیجه ،اقامهی موسیقی و آوایی که از جنا طرب و لعح و لهو باشد با فلسـفهی زنـدگی
در این دنیا ناسازگار است که این نکته میحواند حوضیحدهندهی روایـاحی باشـد کـه پیرامـون

موسیقی وارد شده است .در واقا موسیقی ،انسان را از محیط زندگی و واقعیتهـای آن دور
َ
کرده و او را به عالمی ریالی و ذهنی وارد میکند و به این صورا ،زمینهای را فراهم میآورد
که انسان هر نوع فریح و حجاوز و ظلم را بپذیرد .اگر شادی و روشی در این دنیـا بـهعنـوان
مبنای موسیقی قرار گرفت ،بین انواع آن حفاوحی نخواهد بود و حکثیر موسـیقی در شـک های
مختلف (متناسح با محیط کاررانه ،اداره ،رانه ،ورزش و )...حغییری در این واقعیت ایجاد
ّ
نخواهد کرد که همهی انواع آن در ردمت اقامهی شهوا و حعلع به دنیا قرار گرفتهاند؛ گرچه
در حاشیهی این روند ،برری موسیقیهای غمناک نیز حولید شود.
 .2/4تبیین جایگاه موسیقی مدرن به عنوان یکی از ال امهات سهبک زنهدگی غربهی و
تمدن مدرن و نقش آن در جهت تخدیر روحیِ جوامع

البته حبدی شدن موسیقی به ابزاری برای اقامهی شـهوا و لهـو و لعـح بـا شـک گیری
ً
حمدن مدرن کامال حشدید شد زیرا علیرغم آنکه در مباحث گذشته روشن شد که در حمـدن
غرب ،انسان از بردگی ساده به ورطهی بردگی مدرن افتاده است ،اما دسـتاوردهای مدرنیتـه
ّ
چنین ّ
حوهمی را به بشر القاء کرده که به یک زندگی زیبا و مرفه دست یافته و بهشت موعود را
در کرهی زمین محقع کرده و از لذا دنیـوی سرمسـت شـده اسـت .لـذا حوسـعه و حعمـیم
موســیقی هماننــد س ـایر موضــوعاا از طریــع حکنولــوژی واقــا شــده کــه در شــک گیری
موسیقی های جدید از قبی پاپ ،جاز و ...قابـ مشـاهده اسـت .یعنـی موسـیقی موجـود،
زندگی مدرن را حمایت و پشتیبانی میکند و با ححریک انسانها و شیرینکردن کام مـردم از
دنیا ،آالم و دردهای آنان را از راطرشان میزداید و بشـر را در فضـایی موهـوم از روشـی و
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لذا و لهو و لعح فرو میبرد .اما واقعیت زندگی در مبنای مادیون حکم میکند کـه ارضـاء
ّ
نیازها و دسترسی به لذاا و شهواا ،به پو محتا است و لذا افراد و اقشار و جوامعی که با
موسیقی موجود انا گرفتهاند اما حوانایی مالی برای حخلیهی شهواا رود ندارند ،حنها رـود
را نسبت به دنیا ححریک کردهاند بدون آن که قدرا ارضاء داشته باشند .این بـدان معناسـت
که موسیقی موجود اثر مخربی همچون مواد مخدر دارد با این حفاوا که موادمخدر موجـح
حخدیر جسم میشود اما موسیقی مدرن ،روح را به حا حخدیر میکشاند و آن را فلج میکند
و قدرا ّ
ححرک را از انسان میگیرد 1.پا موسیقی در دستگاه شهوا و لذا نه حنها سـودی
به حا عموم مردم ندارد بلکه بیشترین ضررها را متوجه طبقهای میکنـد کـه قـدرا رریـد
بسیاری از نیازها را ندارند و بخ بزرگی از جمعیت جهان را حشکی میدهند.
 .7ناکارآمدی «فقه فردی» در برخورد با ساختارهای موسیقی مدرن در سهبک
زندگی غربی

با حوضیحاا فوق روشن شد که بحث و بررسی پیرامون موسـیقی از منظـر حاکمیـت و
حمدن ،همانند رویکرد فقه فردی نیست که مناط حکـم بـه حرمـت موسـیقی را حناسـح بـا
مجلا لهو و لعح می داند و حکلیف مکلف را در آواهای مبتالبـه روشـن میکنـد بلکـه در
ححلی مختار ،موسیقی موجود از منظر حاکمیتها بهمثابـه ُم ّ
قـومی بـرای زنـدگی مـدرن و
متناسح با حیاا مادی و لذامحور است که لهـو و لعـح و روشـی و فراموشـی غمهـا را
ریشه و اساس زندگی در این دنیا قرار میدهد و حنها به ابزاری برای حفریح در برری مجالا
منحصر نمیشود .لذا در دنیای غرب ،موسیقی بهعنوان یکی از الزاماا زندگی مدرن ــ کـه
ّ
بر مبنای لذا و شهوا طراحی شده ــ حلقی میشود و با ححقیع و نـوآوری در شـعر و آوا و
سبک و آالا و سایر ابعـاد موسـیقی ،حوسـعهی مـداوم آن در دسـتور کـار قـرار میگیـرد و
ّ
محصوالا جدید و متنوعی در این زمینه مرحبا به بازار ارائه میگردد .این روند در گوشدادن
 .6لذا وضعیت روحی موسیقدانان مشهور دنیا میحواند موضوعی برای مطالعاا و ححقیقاا میدانی قرار گیرد.
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افراد به موسیقی که متناسح با مجالا لهو و لعح باشد ،محدود نمیشود بلکـه بـه معنـای
اقامهی موسیقی لهو و لعح در سطح حاکمیت و حمدن است که متناسح بـا سـبک زنـدگی
غربی بوده و نه حنها افراد بلکه جواما را از حالت طبیعی رار میکند .بنابراین نیاز جوامـا
امروزین به موسیقی ،نیازی ناشی از سبک زندگی مادی و متناسح با آن محسـوب میشـود
زیرا حوسعهی شهوا ،از نظر عینی مالزم با حوسعهی موسیقی است.
حا آیا می حوان بر این اساس حکم کـرد کـه افـراد از رادیـو و حلویزیـون در منـز رـود
استفاده نکنند یا نظام اسالمی را موظف نمود که صدا و سیما را ـ که در همـهی برنامـههای
رود از موسیقی استفاده میکند ـ حعطی کند یا اسـتفاده از موسـیقی را متوقـف سـازد؟! یـا
واقعیت آن است که بهدلی حضور سارتارهای حمدن موجود و سبک زندگی غربی در حیاا
ً
اجتماعی ما ،حذف دفعی موسیقی مدرن از عرصهی جامعه نیز امکانناپذیر اسـت؟ اساسـا
بسیاری از پدیدههای مدرن با احکام شرعی و اقتضـائاا آنهـا حعـارض دارنـد امـا نحـوهی
بررورد با آنها نباید مبتنی بر ححجـر و طالبـانیزم باشـد کمـا اینکـه در ایـن عرصـه بایـد از
ّ
روشنفکری و حأوی و انحراف به شدا دوری جست و مبنـای حرکـت را مقاومـت دینـی و
عقالنی در برابر مدرنیته قرار داد .در این راستا و متناسح با رویکرد جدید اقتصادی در حوقف
استفاده از حکنولوژی برحر در الگوی مصرف عمومی ،بهرهگیری از این سـطح حکنولـوژی در
عمومی موسیقی رـار
موسیقی باید متوقف شود و محصوالا مبتنی بر آن از سبد مصرف
ِ
ً
گردد؛ رصوصا با حوجه به اینکه حرکیح بسیار پیچیـدهای از آواهـا و سـبکها کـه از طریـع
حکنولوژی به دست میآید ،نتیجهای جز حعمیع و حشدید آثار منفی موسیقی (از قبی قساوا
ً
اجتماعی ،حخدیر اجتماعی و )...نـدارد و اساسـا حکنولـوژی اسـت کـه موجـح حوسـعه در
مقیاس موسیقی و شک گیری انواع جدید و سبکهای مختلف و زیرشارههای متعـددی از
آن شده است.
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 .1طراحی «موسیقی مقاومتی و مردمی» بر اسا

تکنولوژی سهاده و متوسهط،

بهعنوان ضرورت دوران گذار برای نظام جمهوری اسالمی

به عبارا دیگر در دوران انتقا  ،نه احیاء موسیقی سنتی دنبا میشـود و نـه حمایـت از
موســیقی های مــدرن از قبیـ جــاز و پــاپ و راک و ...در دســتور کــار قـرار میگیــرد بلکــه
جهتگیری نظام (صداوسیما ،وزارا ارشـاد و )...در عرصـهی موسـیقی مبتنـی بـر حوقـف
حکنولوژی موجود در عرصهی موسیقی و حرکت به سمت حجزیهی آن است حـا بـا شکسـتن
حمرکز و پیچیدگی و حقسیم کار سـازمانی در ایـن عرصـه ،وجهـهی حخصصـی و آ کادمیـک
موسیقی کمرنگ شود و گروههایی از مردم بتوانند به حولید موسیقی پردارته و بـدون نیـاز بـه
استودیوهای ّ
مجهز و آالا گرانقیمت و ،...در محله و منطقـهی رـود بـه فعالیـت در ایـن
عرصه بپردازند .در نتیجه ،موسیقی مقاومت که مبتنی بر حکنولوژی ساده و متوسط است ،در
میان عموم مردم حرویج رواهد شد زیرا با پیگیری رویکرد جدیـد در اداره کشـور ،درگیـری
نظام با دشمن در عرصههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حشدید شـده و فضـای جامعـه را
متأثر سارته است و زمینه را برای حولید موسیقی متناسح با زندگی مقاومتی فراهم میکنـد؛
همانگونه که سبک زندگی غربی که مبتنی بـر شـهوا و لـذا اسـت ،فضـا را بـرای حولیـد
موسیقی لهو و لعح و روشی آماده کرده است .از اینرو موسیقی مقاومـت بـه جـای آنکـه
همانند موسیقی مدرن ،جامعه را از حالت طبیعی رار کرده و از واقعیاا دور کند ،جامعه
را به واقعیاا زندگی فرامیرواند و آن را در حالت مقاومت حفظ و حثبیت میکند .البته ایـن
ً
صـرفا بـرای رـرو از وضـا موجـود و ّ
طـی
امر یک وضعیت مطلوب به حساب نمیآید و
دوران انتقا پیشنهاد میشود چرا که در وضا مطلوب و با ححقع حمدن دینی قبـ از ظهـور،
امت دینی و حاکمیت اسالمی حوانسـته دشـمن را از نفـوذ سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی
مأیوس کند و از سبک زندگی غربی و سارتارها و الزاماا آن رهایی یابد و لذا نیازهای مادی
رود را به سادگی و بدون پیچیدگی حأمین رواهد کرد و در عـوض ،زنـدگی معنـوی پیچیـده
رواهــد شــد .در نتیجــه ،موســیقی مطلــوب در زنــدگی معنــوی ،آوای مــنمنین و علمــاء و
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پرچمداران حوحید در حالوا قرآن و ادعیه رواهد بود کـه بـهدلی انعکـاس ایمـان و حالـت
ّ
روحی در لحن و صدای گوینده ،حقلح احـوا و حالطـم معنـوی در میـان عمـوم را در پـی
رواهد داشت .همانگونه که طبع نق  ،مردم با شنیدن آیـاحی کـه حوسـط نبیاکـرم و ّ
ائمـهی
معصومین حالوا میشد ،دچار دگرگونی در حاالا میشدند.
ً
اما در دوران انتقا ابتدائا باید جهتگیری حاکم بر موسـیقی در رسـانهی ملـی و سـایر
رسانهها را حغییر داد زیرا امروزه برنامههای صدا و سیما با استفاده از حکنولوژیهای مـرحبط،
در حا حکثیر و حنوع موسیقی جاز و پاپ و ...متناسح با اقشار مختلف و مذاقهای متفاوا
در جامعه هستند و با حوسعهی موسیقی ،پوششـی همهجانبـه از آن را ایجـاد کردهانـد کـه از
کودک حا کهنسا را در بر میگیرد .این روند به وضعیتی که در سبک زنـدگی غربـی جریـان
دارد ،منتهی رواهد شد و موسیقی در جامعهی انقالبی ایران را به ابزاری برای اقامهی شهوا
و غفلت حبدی رواهد کرد .اما در سوی مقاب  ،حذف یکبارهی موسیقی از صحنهی جامعـه
و رسانه ها نیز قاب قبو نیست زیرا جایگاه فعلی موسـیقی بـا زنـدگی شهرنشـینی و الگـوی
اقتصادی و آموزشی و پرورشی حاکم بر اجتماع حناسح دارد و نمیحوان بدون مالحظهی این
مجموعهی بههمپیوسته ،اجزاء آن را از بین برد بلکه حدابیری الزم است که ک این مجموعـه
را بهصورا حدریجی حغییر داده و با جهتگیری الهی همراه کند و آرامآرام انا و عادا مردم
به موسیقی را کاه دهد.
 .1/4ضرورت بهرهگیری از تکنولوژی برتر در موسیقی برای تامین نیازمندیهای نظهام
در این عرصه

حاوی نسـخهی
پا نحوهی بررورد با موسیقی همانند هر مقولهی اجتماعی دیگر ،باید
ِ

عملی همه جانبه برای رفتار حاکمیت آن باشد و حکلیف نهادهای مختلف را مشخص کند و
ِ
نمیحوان حنها به بیان حکم حلیت یا حرمـت بـرای افـراد اکتفـا کـرد و اال مسـنوالن ناچـار

رواهند بود حا همراه با برنامههای حوسعه ،آررین حجـارب و دسـتاوردهای جهـان را در ایـن
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عرصه دنبا کنند و در حعام با کشورهای پیشرفته ،استانداردها و شارصههای بینالمللی را
مالک عم قرار دهند .البته حوقف در حکنولوژی موسیقی در دوران انتقا  ،مربوط به الگـوی
مصرف عمومی است اما برای حأمین نیاز نظـام در ایـن عرصـه (ماننـد موسـیقی حماسـی،
آواهای مربوط بـه امـور جنگـی و نظـامی و امنیتـی ،سـرود ملـی و )...بایـد از بـاالحرین و
پیچیدهحرین سطوح ّ
فنآوری در سارت موسیقی بهره برد.

11

تحلیل از «اوقات فراغت ،تفریحات و سرگرمی» در تئوری تولید

اطالع غربی و بیان راه برونرفت از وضع موجود در این عرصه
 .4بررسی و تحلیل تخصصی از «اوقات فراغت ،تفریحات سالم و سرگرمیها» در
سبک زندگی غربی

موضوع دیگری که در بحث سبک زندگی باید به آن پردارتـه شـود ،حفریحـاا سـالم و
سرگرمی و اوقاا فراغت است .البته روایاحی در زمینهی حفـریح مـنمنین و ابعـاد و انـواع آن
ّ
وارد شده که درک صحیح از آنها ،وابسته بـه جمـاآوری همـهی احادیـث مربـوط و حفقـه و
بررورد اجتهادی با آنهاست حا استنباط احکام حکومتی در این موضوع بهصورا قاعدهمنـد
ّ
انجام شود و انتساب آن به شارع مقدس احراز گردد.
از سوی دیگر روشن است که مقصود از اوقاا فراغت در ادراکاا موجـود ،زمانهـایی
است که شهروندان از کـار روزانـه فـارغ شـدهاند و بـا پایانیـافتن سـاعاا کـار و فعالیـت
حشکیالحی در کاررانه و اداره و ،...میحوانند با فراغ با به امور مورد عالقهی رود بپردازنـد.
اما آنچه در سبک زندگی غربی دنبا میشود ،مدیریت بر اوقاا فراغـت و ایجـاد نظمهـا و
حعاد های مطلوب در آن است حا رفتار افراد و اصناف و عموم ملـت در اوقـاا فراغـت ،بـا
رفتار آنها در محیط کار هماهنگ شود؛ به نحوی که پا از پایان اوقاا فراغت ،دچار حنبلی
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و سستی نشوند و راندمان فعالیت آنها از نظر ّ
کمی و کیفی نه حنها حنز نیافته بلکه ارحقاء پیدا
کند .این روند به افزای « ّ
کمیت» و «کیفیت» کار محدود نشـده و در سـطحی بـاالحر و در
ِ
مقیاس «حوسعه» نیز پیگیـری میشـود؛ یعنـی اوقـاا فراغـت بـرای ملتـی کـه در جایگـاه
حمدنسازی قرار دارد ،باید به ارحقای ظرفیت آن ملـت در پیشـبرد آرمانهـای حمـدن منتهـی
ً
گردد .مثال عموم مردم در هفت کشور صنعتی بهعنوان صاحبان حمـدن موجـود ،بایـد بـرای
سایر ملتها الگو باشند و لذا بررسیهای روانشناسی نسبت به مشاغ کارگری ،کارمندی،
ردماحی ،هنری ،علمی و ...انجام میگیرد و سنج و ارزیابی شارصـهها بـه نحـو مـداوم
صورا میپذیرد و با حشویع و حوبیخ و فرهنگسازی ،حوصیهها و برنامههایی در هر هفتـه و
ماه و سا به افراد و اصناف ارائه میشود حا مشارکت آنها در عرصـهی پیشـبرد چشـماندازها
افزای یابد.
 .4/4ضرورت مدیریت اوقات فراغت در سبک زندگی غربی برای ارتقا در تولید «ثروت،
اختراع ،اکتشاف»

یک سطح از این فرهنگسازی ،مربوط به نحوهی حأمین نیازهای اولیـه از قبیـ رـورد و
روراک ،پوش  ،نظافت ،شستشو و ...است از قبی استفاده از غذاهای آماده در رانه ،رفتن
به رستوران برای روردن غذا در یک محیط ّ
مفرح ،سپردن نظافت لباسها بـه رشکشـویی،
ً
بهرهمندی از کارگر برای حنظیف منز و . ...لذا امـروزه در کالنشـهرها و پایتختهـا عمـال
صبحانه و ناهار در منز صرف نمیشود و بسیاری از وعدههای شام نیز در بیرون از رانـه و
در رستورانها و غذاروریها و هت ها می میشود و علیرغم وجـود انـواع و اقسـام لـوازم
رانگی مدرن در رانهها ،اغلح شرایطی برای استفاده از آنها فراهم نمیشود .ایـن رونـد در
ً
شهرهایی مانند نیویورک و لندن و حوکیو و ...حا به آنجا پی میرود کـه اساسـا سـکونت در
ّ
رانه نیز موضوعیت رود را از دست میدهد و سفرهای کاری متعدد به شـهرهای مختلـف
برای حجارا و ححصی و حدریا و ...باعث میشود حا افراد بخ مهمی از زندگی رـود را
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در هت ها بگذرانند .این بدان معناست که دستاوردهای حکنولوژی و رفاهی و قـدرا رریـد
شهروندان در کشورهای حوسعهیافته ،اوقاا فراغت بیشتری را در ارتیار آنها قـرار میدهـد و
اعضای رانواده ّ
اعم از زن و مرد مجبور نیستند حا هماننـد دوران پـی از رنسـانا ،بخـ
اعظم وقت رود را برای حأمین آب و سورت و حهیهی غذا و سایر نیازهای اولیه صرف کنند.
در نتیجه ،بهرهمندی از اوقاا فراغت در قالح ورزش ،حراحر ،سینما ،موسیقی ،بوستانها
و سایر مراکز حفریحی و سرگرمی در سبک زندگی غربی موضوعیت پیدا میکند و همانگونه
که در بحث حروری حولید اطالع غربی بیان شد ،این مراکز و امکاناا موجح بهینهی روحی
و فکری و جسمی در افراد میشـوند حـا پـرورش انسـان جدیـد ،حغییـر در رانـدمان حولیـد و
حکنولوژی را به دنبا بیاورد و حصرف در طبیعت (ارتراع و اکتشـاف) را بـه سـطحی بـاالحر
ارحقا دهد .لذا این حفریحاا و میزان بهرهمندی مردم از آن ،شارصههای فرهنگـی در حمـدن
ّ
مدرن محسوب میشوند که حأثیر آنها در افزای حولید ثـروا ملـی بهصـورا مرحـح مـورد
ارزیابی قرار میگیرد.
 .4/2تعری

برخی انواعِ تفری و سرگرمی در سبک زندگی غربی بر اسا

رفتارههای

خشن ،خ رناک و ناهنجار

اما باید حوجه داشت که حفریحاا در سبک زندگی غربی به امور فوق منحصر نمیشـود
حوانمندی همهی افراد متناسح با محیطهای کارگری و کارمندی و ...و الزاماا
زیرا روحیه و
ِ
آن نیست بلکه همانگونه که در مباحث پیشین گفته شد ،برری عناصر هسـتند کـه زنـدگی

منضبط و قاعدهمند را نمیپسندند و در باندهای مافیـایی فعالیـت میکننـد و لـذا انسـی بـا
حفریحاا سالم و فضای آرام ندارند .بلکه بـرای حفـریح و سـرگرمی بـه رفتارهـای رشـن و
رطرناک و نابهنجار و رار از عرف عالقهمندند و بهدلی طبا شرور و ناآرام رـود حنهـا در
چنین محیطهایی سرگرم میشوند و به حالت لذا و نشاط دست پیدا میکنند و لذا حمـدن
موجود ،روحیاا این قشر را در نظر میگیرد و زمینهی این نوع از حفریحاا و سـرگرمیها را
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برای آنان فراهم میکند .همچنین این نکته نباید فراموش شود کـه برنامـهریزی بـرای ایجـاد
مراکز حفریحی و سرگرمی در سبک زندگی غربی ،رود بهعنوان یک صنعت سودآور مـدنظر
قرار میگیرد.
 .4/7نسبت «اوقات فراغت ،تفری و سرگرمی» با توسعه پایدار و همه جانبه

پا اوقاا فراغت و حفریح و سرگرمی در سبک زندگی غربی ،ابعاد گستردهای پیدا کرده
و سالیع مختلف در امر حخلیهی شهوا حقسیمبندی شده و بسترهای متناسـح بـا هـر یـک
فراهم آمده و برنامهریزیهای مختلفی انجام میشود حـا رانـدمان مـورد نظـر از ایـن بخـ
حاص شود که بـاطن آن ،بـردهداری در شـک مـدرن اسـت .از ایـنرو مقولـهی حفـریح و
سرگرمی در جواما غربی نباید بهعنوان یک پدیدهی مستق و ُبریـده از سـایر ابعـاد جامعـه
بررسی شود بلکه هماننـد سـایر پدیـدههای مـدرن بایـد در حناسـح بـا حوسـعهی پایـدار و
همهجانبه و رفاه دائمالتزاید مورد مالحظه قرار گیرد.
 .2تفاوت ماهویِ تعری

«اوقات فراغت ،تفری و سرگرمی» در دو سبک زندگی

غربی و اسالمی با توجه به سیره انبیای الهی و پرچمداران توحید

از سوی دیگر ،حمامی امور در جامعه اسالمی باید به پرست ردای متعا منتهـی شـود
ولی حفریح و سرگرمی و مراکز مـرحبط بـا آن در جمهـوری اسـالمی ،بهصـورا سـلیقهای،
غیرقاعدهمند و بدون ححلی و بررسی و برنامهریزی که متناسح بـا الزامـاا ادبیـاا حوسـعه
باشد ،گسترش یافته است .البته این بدان معنا نیست که مدیریت این عرصـه در کشـورهای
حوسعهیافته نیز بر همین منوا باشد بلکه در سبک زندگی غربی ،حفریح و سرگرمی و راندمان
آن حوسط دستگاههای فرهنگ ساز مورد بررسی و کنتر قرار گرفتـه و در جهـت رشـد حولیـد
نارالص ملی ساماندهی میشود.
با حوضیحاا فوق روشن شد که حفریحاا مدرن نه حنها حناسبی با کشور انقالبی و نظـام
جمهوری اسالمی ندارد بلکه سبک زندگی غربی در ُبعد حفریح و سرگرمی نیز همانند سـایر
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ابعاد آن ،به اعتقاداا مکتبی و نظام اسالمی مهاجم است .البته از آنجا که هویت انسـان در
دستگاه الهی بر مبنای هدایت و عبـادا و رداحرسـی و امتحـان حعریـف میشـود و انبیـا و
اولیای الهی نیز با حیاا نورانی رود چنین هویتی را در برابر بشریت به نمای گذاشـتهاند،
نظام اسالمی در وضا مطلوب و حمدن آرمانی ،حقرب به زندگی پرچمـداران حوحیـد را بـرای
ّ
عموم دنبا رواهد کرد و روشن است که حفریح برای آن ذواا مقدس در امور دیگری ظهور
و بروز یافته و نشاط آن بزرگواران با نماز و روزه و سایر عباداا در مساجد حاص میشده و
در بخ ورزش ،حیراندازی و اسحسواری و شنا مورد حوصیه قرار میگرفته است .لذا حمـدن
اسالمی باید عموم مردم رود را برای مبارزه و حالش و جهاد در عرصـههای مختلـف بسـیج
کند و اوقاا فراغت به معنای مدرن آن در چنین جامعهای شک نمیگیرد حا حفریح مدرن در
آن موضوعیت داشته باشد.
 .7تغییر جهت حاکم بر «اوقات فراغت ،تفری و سرگرمی مدرن» ،تهابع تحهول
در مهندسی شهرسازی

اما در هر حا  ،امروزه حفریح و سرگرمی مدرن وارد زندگی مردم شـده و سـارتارهای آن
ً
در سطح نظام جریان دارد و لذا نمیحوان دفعتا آن را از سطح جامعه حذف کـرد بلکـه بایـد
حدبیری برای ررو از وضا موجود و طراحی دوران انتقا اندیشید .در این راستا و متناسح
با آنچه پیرامون حعریف شهر در دوران انتقا بیان شد ،1رویکرد جدید در مقولهی شهرنشینی
مبتنی بر زندگی نیمهصنعتیـ نیمهکشاورزی رواهد بود و همین امر ،موجح حغییر نیازهـا در
مقوله ی حفریح و سرگرمی رواهد شد .یعنی حا زمانی که وضا موجود شهر و زیرسارتهای
آن حغییر نکند و جهت حاکم بر آن متحو نشود و رانوادهها ناچار باشند در آپارحمانهایی با
متراژ پایین و هوای آلوده و محیط متراکم زندگی کنند و نیازهای رود در بخ حم ونق و
آموزش و پرورش و آموزش عالی و ...را با روا متداو حأمین نمایند ،استفاده از حفریحاا و
 .6رجوع به فص سوم ،گفتار  ،9عنوان.1
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سرگرمیهای مدرن نیز اجتنابناپذیر رواهد بود .لذا حاکمیت نمیحواند از صرف بودجه و
حخصیص امکاناا به این امر صرفنظر کنـد و بـهعنوان مثـا شـهرداریها ناچارنـد حـا در
هنگام حفکیک زمینهای شهری ،مکانهایی را برای سارت پارک و بوسـتان ،ایجـاد فضـای
سبز ،سارت استادیوم و ...در نظر بگیرند؛ گرچه حمرکز جمعیت و آلـودگی هـوا و ...همـین
اماکن را هم به فضایی ناسالم حبدی کنند و حفاوا امکاناا آنها بین شـما شـهر و جنـوب
ً
شهر کامال مشهود باشد و این مراکز ،محلـی بـرای رفتوآمـد معتـادین و کارحنروابهـا و
جوانان فراری و دهها معض اجتماعی دیگر قـرار گیـرد .پـا رـرو از وضـا موجـود در
عرصهی حفریح و سرگرمی هنگامی میسر رواهد شد که در حعریف شـهر و زیرسـارتهای
آن حصرف شود و جهت حاکم بر آن حغییر کند و إعما سیاستهای پی گفته پیرامون حمرکز
جمعیت ،حکنولوژی ،رفاه ،مهاجرا و ...باعث بهبود فضای شهرها شود حـا از ایـن طریـع،
نیاز جامعه به حفریحاا در شک مدرن آن سرپرستی و هدایت شود.
 .7/4ضرورت تحول در «صنعت تفریحات سالم و سرگرمیها» متناسهب بها تغییهرات
جدید در الگوی مصرف عمومی

همزمان باید با روا حفریحاا ناسالم ـ کـه بـا روحیـاا قشـر مافیـا حناسـح دارد ـ در
جامعهی ایران بررورد شود و بافت حفریحاا سالم نیز متحو شود؛ یعنی متناسح با حوقف
رفاه در الگوی مصرف عمومی ،باید استفاده از حکنولوژی برحـر در سـارت و حجهیـز مراکـز
حفریحی و سرگرمی متوقف گـردد و بـا ممنوعیـت حمایـت دولـت از حفریحـاا پیچیـده و
هزینهبر (پارک آبی ،حلهکابین ،ماشینهای پرسرعت و هیجانآور و )...به وسائ و حجهیـزاا
ساده در پارکها و بوستانها اکتفا شود .البته اگر حفریحاا شـرعی ـ کـه در بررـی روایـاا
مورد حأکید واقا شده ـ نیاز به حکنولوژی برحر داشته باشند ،باید از آن بهره جست.

12

بررسی «فضای مجازی و شبکههای اجتماعی» در تئوری تولید
اطالع غربی و کیفیت تغییر جهت حاکم بر آن از طریق «شبکه
معنویت» برای دوران گذار

 .4نقش بخش دولتی و بخش خصوصی در ایجاد بستر و زیرساختههای فضهای
مجازی و شبکههای اجتماعی

یکی دیگر از موضوعاا مطرح در بحث سـبک زنـدگی ،فضـای مجـازی و شـبکههای
اجتماعی و ارحباط آزاد مردم با یکدیگر در این شبکههاست که بستر آن با حولید نرمافزارهـای
جدید حوسط شرکتهای بـزرگ در عرصـهی فـنآوری اطالعـاا و فراهمکـردن زمینـههای
سختافزاری و نرمافزاری برای استفادهی عموم از اینترنت حوسط دولتها شک گرفته؛ یعنی
حوسعهی نرمافزارها در بخ رصوصی و حوسعهی سختافزارها در بخ

دولتـی ،موجـح

افزای سطح و مقیاس ارحباطاا از ارحباط یکطرفه به ارحباط حعاملی شـده اسـت .در واقـا
آنچه باعث گسترش حضور شهروندان در شبکههای اجتماعی و حعمیم آن در میـان حمـامی
اقشار مردم شده ،ایجاد زیرسارتها و بسترهای استفاده از اینترنـت در گوشـیهای همـراه
حوسط نهادهای حاکمیتی از جمله وزارا ارحباطاا است و اال حا قب از احخاذ این سیاست،
احصا آسان و ارزان به اینترنت بیشتر وابسته به بهرهمندی از رایانههای رـانگی و آشـنایی بـا
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نحوهی کارکرد آن بود که این امر برای عموم مردم ،یک مقولهی ساده و سه و دردسترس به
ً
شمار نمیرفت .همچنان که اسـتفاده از شـبکههای مـاهوارهای فعـال بـه دسـتگاه گیرنـده و
احت چنین ابزارهایی امکانپـذیر نیسـت.
بشقابهای ماهواره وابستگی دارد که جابهجایی ر ِ
در نتیجه ،حعمیم حضور در فضای مجازی و روا شبکههای اجتماعی در میان مردم ،ناشی

از ردماا ارائهشـده از سـوی اپراحورهـای حلفـن همـراه و سـایر شـرکتهای ارائهدهنـدهی
ردماا اینترنتی است که فعالیت این شرکتها نیز به حأمین زیرسـارتها و ارائـهی ّ
مجـوز
حوسط وزارا مربوطه وابستگی دارد .یعنی در حا حاضـر ،بهرهمنـدی گسـتردهی عمـوم از
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و ورود آن به سبد کاالهای مصرفی مردم بدون حأیید و
حمایت حاکمیتها ممکن نیست .البته اسـتفاده از شـبکههای مـاهوارهای حتـی بـا وجـود
ممنوعیتهای قانونی در دار  ،از طریع بشقابهای مـاهواره و دسـتگاههای گیرنـده ـ کـه
ً
بهصورا قاچاق وارد کشور میشوند و نسبتا ارزان هستند ـ امکانپذیر است و دولتها حنها
میحوانند با استفاده از اموا پارازیت ،با این شبکهها مقابله کنند.
 .4/4نقش شبکه جههانی اطالعهات در مهدیریت و ههدایت فضهای مجهازی و کنتهرل
محتویها بر اسا

نظام ارزشیِ مادی

باید حوجه داشت که فضای مجازی و اینترنت بهعنوان شبکهی جهانی اطالعـاا شـام
اربار ،ححلی ها ،عکا ،فیلم و سایر اموری است که همهی آنها در ححلی از حروری حولیـد
اطالع غربی مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که بخشـی از مـدیریت شـهوا (بهمثابـه
مبنای سبک زندگی غربی) وابسته به مدیریت اطالعاا اسـت .لـذا نبایـد حصـور شـود کـه
گردش اطالعاا در اینترنت و فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بهصورا آزاد و مردمی
انجام میگیرد بلکه شرکتهای حاکم بر این عرصه و سیاسـتها و قـوانین و بودجـهی آنهـا
ً
کامال مشخص بوده و حتی برای مـدیریت و همـاهنگی در عرصـهی ّ
فـنآوری اطالعـاا و
اینترنت و ...مراکز و نهادهای جهانی شک گرفته و اسناد بینالمللی در ایـن زمینـه حـدوین
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ّ
یت استفادهی کشورها از سایر دستاوردهای مـدرن از
شده است؛ همانطور که کیفیت و کم ِ
قبیـ انــرژی هســتهای در قالــح ســازمانها و معاهــداا بینالمللــی ماننــد  NPTصــورا

میپذیرد .پا شبکههای اجتماعی در چارچوب یکسری قوانین و مدیریتها عم میکنند
و سفارش حولید نرمافزارهای مربوط به این شبکهها و کنتر آنها بیارحباط با مراکـز قـدرا و
ثروا انجام نشده و به همین دلی است کـه در صـورا حولیـد محتـوای اسـالمی کیفـی و
جذاب ،محدودیتهایی از سوی شرکتهای حولیدکننده بـر ایـن شـبکهها (ماننـد حـذف و
مسدودسازی حسابهای کاربری که بررالف قوانین رفتار کردهانـد) إعمـا رواهـد شـد؛
همانگونه که با حأسیا شبکههای ماهوارهای حوسط ایران (مانند پرسحـیوی ،العـالم و )...
ممنوعیتهای سختافزاری و نرمافزاری برای نمای این شبکهها پدید آمد و بـا اسـتناد بـه
برری قوانین ،ارائهی ردماا از سوی برری ماهوارهها به شبکههای ایرانی متوقف شد.
 .4/2برخورد و ایجاد محدودیت برای رسانههای برونمرزی جمهوری اسالمی از سهوی
مدیریت جهانی اطالعات و ساختارهای آن

پا اینگونه نیست که ورود و ررو در اینترنت و شبکههای اجتماعی و نحـوه و میـزان
ً
استفاده از آنها ،مطلقا آزاد و بدون قواعد حاکم بینالمللی باشد بلکه این پدیدههای ارحباطی
جدید همانند رسانهها بهمثابه آینهای برای حمدن مدرن عم میکنند و اربـار و ححلی هـا و
اطالعاا و فرهنگ متناسح با سبک زندگی غربی را انعکاس میدهند .کما اینکـه در ایـن
فضا با اربار و ححلی ها و اطالعاحی که حوسط نظام جمهوری اسالمی یا همجهت با آن ارائه
میشود ،بررورد میشود و نه حنها در موضوعاحی از قبی نشر اندیشهی حضرا امام و مقـام
معظم رهبری ،اثری از شعار جریان آزاد اطالعاا نیسـت بلکـه آنچـه در مـدیریت فضـای
مجازی و شبکهی جهانی اطالعاا جریان دارد ،آرای جنگی حمامعیار در مقابـ آرمـان و
مکتح انقالب و مذهح حشیا است .بهعنوان نمونه ،با پیروزی انقالب اسالمی مـو اقبـا
به اسالم و سایر ادیان شک گرفته و بخ مهمی از افکار عمومی جهان حساسیت ویـژهای
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ً
نسبت به اربار مربوط به نظام جمهوری اسالمی نشان میدهنـد و اساسـا علـت زنـدهبودن
نظام ،حوجه و حمای بخشی از افکار عمومی جهان به آن است .ابرقدراها نیز این واقعیت را
به روبی درک میکنند و از سوی دیگر ،حوانایی بررورد مستقیم فیزیکی و محو و ریشـهکنی
انقالب اسالمی را در عرصه میدانی از دست دادهاند امـا انعکاسـی از ایـن جریـان عینـی و
قدرا واقعـی ،در مـدیریت رسـانهها و فضـای مجـازی و شـبکههای اجتمـاعی و ...دیـده
نمیشود .پا فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ابزاری برای حوسعهی شهوا و سجده و
انقطاع نسبت به دنیا و مقابله با ارزشهای الهـی هسـتند و در ارائـهی اربـار و ححلی هـا و
اطالعاا بهصورا جهتدار عم میکنند و لذا نسبت به نظـام اسـالمی و جامعـه دینـی،
مهاجم ارزیابی میشوند.
 .2ضع

تحلیهل نخبگهانی در دانشهگاه و حهوزه از موضهوع «شهبکه جههانی

اطالعات»

بر این اساس ،چال اساسی در این عرصه آن اسـت کـه در عملکـرد بخـ مهمـی از
نخبگان و نهادهای حاکمیتی مرحبط با اینترنت و ّ
فنآوری اطالعاا ،فضای مجازی بهمثابـه
ّ
یک حهدید و یک پدیدهی مهاجم بـه نظـام اسـالمی حلقـی نمیشـود و نهادهـای حـاکمیتی
همانند وزارا ارحباطاا و صداوسیما ـ که مقابله با این حهدید به مقدوراا و ارتیاراا آنهـا
وابسته است ـ به طراحی و ایجاد یک جبههی دفاعی در این عرصه مبادرا نکردهاند .یعنـی
چنین برروردی با فضای مجازی به عرصههای امنیتی و دفاعی و سیاسی محدود شده اما در
بخ های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ،اثری از اقداماا متناسـح بـا ایـن حهدیـد دیـده
نمیشود و عملکرد دستگاهها در این زمینه متناسح با فشارهای مقطعی از سـوی نهادهـای
مذهبی و سیاسی و در واکن وهلهای نسبت به آنها شک میگیرد و حداوم نمییابد .در واقا
آنچه در عم دنبا میشود ،حعام با دنیا در حوزهی فضای مجازی در بخ های محتوایی
و نرمافزاری و سختافزاری است حا محدودیتها و عقحماندگیها در ایـن عرصـه ،باعـث

  672سبک زندگی

نارضایتی و اعتراض برری اقشار و مهاجرا آنان به دیگر کشورها و ...نشود .همین روند در
بخ اقتصاد نیز پیگیری شده و حعام با اقتصاد منطقـه و جهـان و پـذیرش الگـوی حولیـد
ثروا متداو در جهان و الزاماا آن بهعنوان یک ضـرورا انکارناپـذیر قلمـداد میشـود و
هنوز اص حهاجم اقتصاد غربی به نظام اسالمی و ححمی یک درگیری و جنگ اقتصـادی از
سوی نظام سرمایهداری بر جمهوری اسالمی حرسیم و حبیین نشده است.
البته قشر متدین جامعه نسبت به چگونگی حضور جوانان در فضـای مجـازی احسـاس
نگرانی میکند اما این نگرانی و احساس رطر ،هنوز ّ
منجر به یک حرکت عمومی در جامعه
برای مقابله و دفاع نشده است؛ همانگونه که آثار شوم حجاوز و اسـتعمار رـارجی در دوران
قاجار و پهلوی از سوی مردم احساس میشد اما حا ابرمردی همانند امام رمینی قیام نکـرده
بود و با ایمان رود ،جرآا و جسارا به ملت نبخشیده بود ،این هجمـهها و رسـاراهای
فاجعهبار آن حداوم داشت و هی مقابلهای در برابر آن صورا نمیگرفت .این وضعیت حتی
پا از پیروزی انقالب نیز حا مدحی ادامه داشت و کارشناسان جنگ بـا حکیـه بـر محاسـباا
متداو نظامی ،ادامهی جنگ با رژیم صدام را ناممکن میدانستند و نظـام را بـه آح بـا و
واگذاری زمینهای اشغالی برای حفظ اراضی باقیمانده حوصیه میکردند .لـذا بـی از یـک
سا (از شهریور  83حا پاییز و زمستان  )12طو کشید حـا بدنـهی کارشناسـی در عرصـهی
نظامی و دفاعی ،ضرورا حغییر در استراحژی جنگ بر مبنای مقاومت را بپـذیرد و همکـاری
سپاه و ارح بر اساس استراحژی جدید شک بگیرد.
 .2/4مقاومت مقام معظم رهبری در ارائه تحلیل صحی از شبکه اطالعات جهانی

امروز نیز حنها مقام معظم رهبری هستند که با طـرح عنـاوینی از قبیـ نـاحوی فرهنگـی،
جنگ واقعی در فضای مجازی برای هدف قراردادن ایمان مردم و جـداکردن آنـان از نظـام و
هجمه به اسالم سیاسی ،حالشهایی مانند حشکی شورای عالی فضـای مجـازی و ...سـعی
می کنند حوجه همگان را به حهاجم مجازی دشمن معطوف کنند .اما از آنجا کـه ایـن حهـاجم
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همانند جنگ نظامی محسوس نیست و ابعاد هجمه و نحوهی طراحی جبهه دفاعی در مقاب
آن پیچیده بوده و بهصورا حخصصی حبیین نشده ،نهادهای حاکمیتی و نخبگـان بـر اسـاس
هویت حخصصی رود ،حعام با دنیا در این عرصه را در دستور کـار رـود قـرار میدهنـد و
درکی از اص این هجمه پیدا نمیکنند .زیرا با اشاره به منافا و قابلیتهـای سرشـار فضـای
مجــازی ماننــد حســهی در ارحباطــاا علمــی و آ کادمیــک ،حجــارا الکترونیــک و،...
رسارا های ناشی از این فضا را در مقایسه با منافا آن بسیار کم و کوچک ارزیابی میکنند.
در واقا آنچه باعث جلـح همکـاری نخبگـان و سـارتارهای کالسـیک در جریـان جنـگ
ححمیلی شد و زمینه را برای شک گیری حجربهای جدید در عرصـههای سیاسـی و امنیتـی و
دفاعی فراهم کرد ،عینیتیافتن و محسوسبودن حهاجم نظـامی دشـمن بـه مرزهـا و مـردم و
زیرسارت های کشور بود اما فهم و درک از حهاجم دشمن در شبکهی بانکی ،الگوی حولیـد،
فضای مجازی ،فرهنگ ححزب و ...یک امر آ کادمیک و حخصصی و پیچیده اسـت کـه اگـر
این ادراک از سوی حوزههای علمیه و فرهنگ مذهح ارائـه نشـود ،مطالبـاا و حوصـیههای
رهبری در این زمینهها محقع نخواهد شد .همین فقدان و رـأل حروریـک بـود کـه علـیرغم
شک گیری راه و رسم جدید در عرصهی دفاع و امنیت و سیاست ،زمینهی الزم بـرای حـداوم
مقاومت را از بین برد و حضرا امام را به نوشیدن جام زهر و قبو قطعنامه وادار کرد و پـا
از آن ،فتنهی بزرگ سا  55را رقم زد و حوادثی مانند برجـام یـا حـذف فقهـای انقالبـی از
مجلا ربرگان را پدید آورد.

1

 .6این حواد نشان میدهد که اندیشهی حضرا امام و راه جدیدی که در برابر بشر در عرصههای سیاسی
و امنیتی و دفاعی قرار داد ،از دار در معرض حهدید است و لذا این حجربهی میدانی باید حروریزه شده و
به حولید پشتوانهی علمی برای آن مبادرا شود حا حکیه بر ابزارهای متداو سیاسی (ححزب ،رسانهها و)...
زنی عناصر دارلی بـه رهبـری و حردیـد در شخصـیت و
این دستاورد مبارک را به مخاطره نیاندازد و احهام ِ
قدرا فعلی که در نظـام جریـان
عملکرد ایشان حداوم نیابد .یعنی با حأسیا قرارگاه سیاسی ،حروری حولید
ِ
دادن این اص که قدرا و حاکمیت باید از ِآن مکتـح و اعتقـاداا
یافته باید حغییر کند و ضمن مبنا قرار ِ
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 .2/2مهاجمبودنِ محتوای فضای مجازی بر فرهنگ انقالب و مذهب با توجه به تبیهین
ابعاد تئوری تولید اطالع غربی

پا راه برون رفت از وضا موجود در فضای مجازی و مقابله بـا حهدیـداا ناشـی از آن،
پی از هر چیز وابسته به حرسیم و حبیین و پذیرش این واقعیت است کـه محتـوای غالـح در
اجتماعی ردای متعـا را ـ کـه نظـام
این فضا ،بر «پرست دنیا» استوار شده و لذا پرست
ِ

جمهوری اسالمی پرچمدار آن در دنیای حاضر است ـ در معرض حهدیـد قـرار داده و بـه آن

حملهور است و این گفتمان باید در میان مسنوالن و مـردم و اصـناف و متـدینین و مسـاجد
جریان پیدا کند .در واقا باید پذیرفت که وجود دغدغهی ارزشـی نسـبت بـه اثـراا فضـای
ً
معموال مربوط به قشـر ّ
متـدین و منـابر و حوزههاسـت امـا بسـیاری از نخبگـان و
مجازی،
دانشگاهیان و بخ بزرگی از جامعه چنین رویکردی ندارند و وضا موجود در این عرصه را
نشاندهندهی عقالنیت نظام در بهرهمندی از مزایا و فرصتهای گستردهی علمی و فرهنگـی
ً
و اقتصادی و اداری و ...میدانند که از طریع فضای مجـازی حاصـ شـده اسـت .اساسـا
اجتماعی ناشی از همین رویکرد است که بسیاری از مسنوال ِن این عرصه را
وجود فشارهای
ِ
ناچار میکند حا در برابر دغدغههای ارزشی ،واکن

درروری نشان ندهند .اما اگر گفتمـان

جنگ فرهنگی فراگیر شود و با رفا شکاف بین این دو رویکـرد ،وحـدحی نسـبی در جامعـه
پیرام ون حهاجم فضای مجازی بر اعتقاداا دینی و نظام اسالمی پدید آید ،همان جوانانی که
با فعالیت نابهنجار در فضای مجازی ،موجح نگرانی رانوادههای رود شده بودند ،احساس
رطر رواهند کرد و در عرصهی دفاع حضور رواهند یافـت؛ همـانطور کـه سـقوط شـاه و
مقابله با حوطرههای امنیتی در ابتدای پیروزی و ...حنها هنگامی میسر شد که جوانان احساس
رطر کردند و با حبعیت از هشدارهای امام ،وارد صحنه شدند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد ،ضعفهای عملکـرد حـوزه و روحانیـت نیـز ذکـر شـده و راهکـار برطرفکـردن ایـن ضـعفها
مشخص گردد.

طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» و «دوران گذار»675 

یعنی قدم او برای ساماندهی فضای مجازی ،وابسته بـه حرسـیم دقیـع از حرـوری حولیـد
اطالع غربی و چگونگی حهاجم آن بر کلمه حوحید و پرست اجتمـاعی اسـت زیـرا فضـای
مجازی و شبکهی جهانی اطالعاا نیز همانند رسانهها و ماهوارهها ،بخشی از روندی است
که بر اساس حروری حولید اطالع غربی مدیریت میشود .اگر این واقعیت ــ کـه حبیـین آن در
مباحث گذشته ذکر شد ــ در جامعه به پذیرش رسید و مرجعیت و حوزهها همانند وجـوب
نماز و روزه ،فتوا به ضرورا دفاع از اسالم در این عرصه دادند ،آنگاه نظام میحواند بسـتری
ایجاد کند حـا مسـاجد و َهیـأا و متـدینین رفتـار منفعالنـهی فعلـی را کنـار بگذارنـد و بـا
ّ
مسلحشدن به سختافزارها و نرمافزارهای مربوطه ـ که با مدیریت و نظارا دستگاه رهبـری
و حوزه انجام رواهد شد ـ به مراکز و عناصری برای جنگ با دشـمن در ایـن عرصـه حبـدی
شوند و عرصههایی را فتح کنند حا عموم مردم و قشر راکستری ـ که به اسـالم عالقهمندنـد ـ
با مشاهدهی این کارآمدیها با حرکت جدید همراه شوند .این در حـالی اسـت کـه امـروزه
ّ
اغلح ّ
متدینین برای حفظ رود و رانواده ،حا حد امکان بـه گوشـهی انـزوا پنـاه بردهانـد و از
قدرا فضای مجازی غاف هستند.
 .2/7تحلیل از رفتار نهادها در مقابله با تهدیدات فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
و مقایسه آن با رفتار متدینین در مشروطه براسا

تجربه مدیریتیِ حضرت امام (ره)

روشن است که بحث فوق بدان معنا نیست که در حا حاضر هی حالش و فعـالیتی در
فضای مجازی حوسط قشر انقالبی و مذهبی انجام نمیگیرد بلکه این عرصه نیز همانند سایر
عرصه های مورد سفارش رهبری (مانند اقتصاد مقـاومتی و )...مـورد حوجـه انقالبیـون قـرار
گرفته و در رابطه با آن به اقداماحی دست زدهاند اما بهدلی فقدان یک پشتوانهی حروریک ،این
اقداماا به یک آرای جنگـی همهجانبـه و سازماندهیشـده منجـر نشـده اسـت .در واقـا
نهادهای انقالبی بهدلی عدم درک عمیع از حرـوری حولیـد اطـالع غربـی ،هنـوز محورهـای
حهاجم دشمن را به درستی نشنارتهاند و به این بلوغ نرسیدهاند کـه چگونـه از دسـتاوردهای
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نظام و انگیزههای شهادا طلبانه در عناصر رـود ،در جهـت طراحـی یـک آرایـ جنگـی
حمامعیار در عرصههای فرهنگی و اقتصادی استفاده کنند .زیرا انگیزههـای دینـی موجـود در
این نهادها باعث میشود حا برای پیگیری حوصـیهها و هشـدارهای رهبـری از قبیـ حهـاجم
فرهنگی ،ناحوی فرهنگی و ،...به نخبگان حوزوی مراجعه کنند و این نخبگان نیز پدیدههایی
مانند علوم دانشگاهی ،فضـای مجـازی ،ورزش و ...را از امـور عقالیـی و حجـارب بشـری
ً
ً
میدانند که موضوعا از دین و رطاباا شارع رار است .در همین راستا ادبیاا حوزه دائما
بر این نکته پای می فشرد که مشک اصلی در عدم آشنایی و انا مردم با قرآن و نهجالبالغه
ّ
و سایر معارف دینی است اما واقعیت آن است که حتی بر فرض حسلط عموم بر این معارف،
چال اصلی در چگونگی حطبیع آن معارف بر وضا موجود و حشخیص دقیع منافذی است
که کفر مدرن از طریع آنها به منمنین و جامعه اسالمی ضربه میزند .یعنی وضعیت موجود
در فضای مجازی و سایر عرصههای فرهنگی و اقتصادی همانند وضا ّ
متـدینین در نهضـت

مشروطه یا کودحای سا  6999است که ّ
متدینین علیرغم احساس رطر ،دچـار یـک نـوع
سرگشتگی برای حشخیص وظیفه و حعیین نحوهی عملکرد و سازماندهی رود هستند.
لذا ححلی هایی که در کتاب گفتمان انقالب اسالمی و در این سلسله بحث مطرح شـد،
ظرفیت و منزلت جدیدی برای نهاد مرجعیت و علوم حوزوی از قبی فلسفه ،اصو  ،حفسـیر
و ...ایجاد میکند 1.در این صـورا و بـا ارحقـای ظرفیـت مراجـا علمـی کـه دسـتگاههای
حاکمیتی به آنها مراجعه میکنند ،مشاورههای ارائهشده به نهادهای انقالبی حکامـ رواهـد
یافت و بالتبا کیفیت جنگ و طراحی عملیاا فرهنگی و اقتصادی حوسـط عناصـر انقالبـی
دچار حغییر و ححو مثبت رواهد شد .به نظر میرسد ریشهی هشدارهای مقام معظم رهبری
به حوزههای علمیه و مجلا ربرگان مبنی بر ضرورا حفظ روحیهی انقالبـی و مقابلـه بـا
 .6البته این مباحث بیشـتر بـه حشـریح ُبعـد «محتـوا» پردارتـه و در مجا هـای دیگـری بایـد «برنامـه» و
سازمان» متناسح با این محتوا نیز بیان شود.
«
ِ
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رطر انقالبزدایی از حوزه نیز به همـین نقصهـا و ناحوانیهـای ادبیـاا حخصصـی حـوزه
بازمیگردد و گرچه این هشدارهای ّ
مدبرانه و دقیع ،فضای سیاسی کشور را متأثر میکند امـا
جسارا الزم برای بررسی الزاماا علمی و فرهنگی این هشدارها و ریشهیابی این آسـیحها
در میان نخبگان دیده نمیشود.
وضعیت موجود در عرصهی ماهواره یا صداوسیما نیز بـه همـین صـورا اسـت؛ یعنـی
شبکههای ماهوارهای که به نشر فرهنگ مـذهح و پاسـخ بـه شـبهاا عقایـدی میپردازنـد،
راهاندازی شده اما حعریف از نقطهی هجوم و دشمنی ،به مباحـث نظـری و انتزاعـی ـ کـه از
سوی وهابیت ،مسیحیت ،عرفانهای کاذب و ...طرح میشود ـ محدود شـده و در آن هـی
مقابلهای با سبک زندگی غربی ـ که متن جامعه را در برگرفته و از موضا عینیت ،دینداری را
به رطر اندارته ـ دیده نمیشود .همچنان که شبکههایی مانند افع در صدا و سـیما حأسـیا
شده که به پخ برری برنامهها با موضوع نقد حمدن غرب یا حبیین ادبیاا انقالب اسـالمی
مبادرا می کند ،اما راهبردی برای آغاز یک درگیری فرهنگی با دشمن و مـدیریت رسـانهای
آن در ابعاد مختلف ندارد .این در حالی اسـت کـه موفقیـت نظـام اسـالمی در دوران دفـاع
ّ
مقدس ناشی از آن بود که همهی ابعاد پیچیده و متکثر جنگ نظامی در زمـین ،دریـا ،هـوا،
ّ
اطالعاا و عملیاا ،پشتیبانی ،مهندسی ،حبلیغـاا و ...در حـد بضـاعت موجـود بـا یـک
مدیریت همهجانبه در طو هشت سـا اداره شـده و بـه چنـد عملیـاا مقطعـی و مـوردی
محدود نشد.
در واقا حضرا امام با کمک یاران و همراهان رود حوانست ارح را بهعنوان یـک نهـاد
کالسیک که از نظر معادالا کارشناسی جنگ ،بر عدم امکان مقاومت در مقاب رژیم بعث
حأکید می کرد ،با سپاه هماهنگ کند و هر دو را برای مقابله با حجاوز صدام به وحدا عملـی
ـ و نه علمی ـ برساند .اما امروزه ادبیاا دانشگاه نه حنها با انقالبیـون بـرای مـدیریت جنـگ
فرهنگی و اقتصادی همـراه نشـده و ورودی بـه ایـن عرصـه نداشـته ،بلکـه بـهدلی هویـت
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حخصصی رود ،زمینه را برای جریان هر چه بیشتر ادبیـاا و سـارتارهای غربـی در جامعـه
فراهم میکند و ادبیاا حوزه و ادبیاا انقالب نیز از فقدان بضاعتی علمی برای ایجـاد ایـن
حغییر در دانشگاه رنج میبرند.
 .7طراحی ماشین جنگی جدید در عرصه فرهنگی با تأسیس شبکه خبررسانی
مقاومتیه مردمی و مدیریت آن توسط شبکه معنویت؛ در الگوی دوران گذار

پا مساجد باید بهعنوان مراکزی برای مقابله با حهدیدهای فضای مجازی عمـ کننـد و
علمی «قرارگاه جنگ فرهنگی» قرار بگیرند حا این قرارگاه بـا ححلیـ بـهروز و
ححت مدیریت
ِ
دقیع فرهنگی و اطالعاحی و امنیتی از فضای ربری و ححلیلی حـاکم بـر فضـای مجـازی و
ِ

اصلی هجمه دشمن ،طراحی چگـونگی مقابلـه بـا آن
محورهای اساسی آن ،شناسایی نقاط
ِ
وّ ...
متدینین را برای ورود به جنگ فرهنگی ساماندهی کند و حعیـین وظیفـه و حقسـیم کـار و
برنامهریزی و پشتیبانی محتوایی و ...را بهعهده بگیرد .لذا به جای آنکه فعالیتها و عملکرد
نهادهایی مانند وزارا اطالعاا با حغییر دولتها دچار قبض و بسط شود ،باید به راهاندازی
این قرارگاه و مدیریت علمی و فرهنگی و ححلیلی آن معطوف گردد .البته روشن است کـه در
قیاس با قدرا دشمن ،ایجاد جبههی جنگـی در عرصـه فرهنـگ بـا نیروهـا و مقـدوراا و
امکاناا بسیار معدود و محدودی آغاز میشود همانگونه کـه نیـروی انسـانی و حسـلیحاا
جنگی که برای آزادسازی ررمشهر به جنوب کشور شـتافتند ،قابـ مقایسـه بـا امکانـاا و
مقدوراا ارح عراق و پشتیبانیهای جهانی و منطقهای از آن نبود و این واقعیت ،امروز نیز
ً
در معرکههایی مانند جنگ حلح کامال مشهود است اما هی یک از این معـادالا ،مـانا از
پیروزی اعجازآمیز نظام اسالمی نشد .چنین دسـتاوردهایی کـه در سراسـر منطقـه و جهـان
جریان دارد ،میحواند به محتوای اصلی برای جنگ فرهنگی و ربرسازی و ...حبـدی شـود و
آوری اربـار مربـوط بـه مظـالم و
های مبتنی بر حکنولوژی ساده و جما ِ
با حأسیا ربرگزاری ِ

مفاسد حمدن مدرن در اقصی نقاط دنیا و افشـای آنهـا ،مشـک حولیـد محتـوای اسـالمی و
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جذاب و متناسح با فضای مجازی را برطرف کند و ضعف ادبیاا حوزه در حولیـد محتـوای
کیفی و اکتفا به ارائهی ّ
کم ِی اطالعاا دینی و معارف اسالمی را مرحفا نماید.
 .7/4ضرورت حادثه سازی در تولید خبر با تغییر مقیا

در «افشهای کفهر مهدرن» از

فرهنگ عمومی به فرهنگ تخصصی

لذا آنچه باید برای ررو از وضا موجـود در فضـای مجـازی و رسـانه (حرـوری حولیـد
اطالع) در اولویت قرار گیرد ،ایجاد حغییراا در عرصهی ربررسانی و اربار است زیرا ارائـه
ححلی ها یا سارت فیلمهای نمایشی و مستند پیچیدگی زیادی دارند و در گام او نمیحـوان
به راحتی ححو در آنها ایجاد کرد .بلکه جمهوری اسالمی باید به حأسیا شبکههای ربـری
به حمام زبانهای زندهی دنیا مبادرا کند و با افشای مظالم ابرقـدراها و مفاسـد ناشـی از
حمدن مدرن و انتقا دقیـع و صـحیح ایـن اربـار ،اعتمـاد افکـار عمـومی را جلـح کنـد و
رسانه های رود را در جایگاه پرچمدار صدق و مبارزه با حجاوز و استکبار در عرصهی جهانی
قرار دهد .در عرصهی دارلی نیز باید ربرگزاریها به نهادهای مردمی حبدی شـوند و بـدون
حــرس و واهمــه ،حمــام ضــعفها و نقصهــا بــه مــردم اطالعرســانی شــود امــا ححلی ـ و
ً
آسیحشناسی مربوط به این ناهنجاریها نیز در ارتیار مردم قرار گیرد .اساسـا هـی نظـامی
نمیحواند ادعای مردمیبودن را مطرح کند مگر آن که برراسته از دستگاه انبیـا باشـد و اگـر
مادیون در ابتدای حرکت رود بهصورا وهلهای بر احساساا و هیجاناا مردم حکیه کننـد،
در ادامه و با رسیدن به قدرا ،مردم را کنار میزننـد و منـافا عمـومی را بـه نفـا یـک قشـر
مصادره میکنند .در واقا حنها ردای متعا و اولیاء او هستند که بهدلی عدم نیاز به امـوا و
امکاناا مردم ،نه حنها به دنبا چپاو بیتالما نیستند بلکه برای هـدایت و دسـتگیری از
بندگان ردا دست به واالحرین فداکاریها میزنند .در همـین راسـتا بایـد حوجـه داشـت کـه
برحرین دستاورد مدیریت امام و مقام معظم رهبری ،پیشبرد انقالب با حکیه بر مردم و حضـور
آنها بوده و همین امر راهگشای کشور در سایر ابعـاد اداره کشـور اسـت .لـذا بایـد مـردم و
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ّ
متدینین و انقالبیون را وارد عرصـهی جنـگ بـا دشـمن در رسـانه و فضـای مجـازی کـرد و
سختافزارها و نرمافزارهای مربوط را بهمثابه سالح جنگی در ارتیار آنان گذاشت و همزمان
قوانین جنگی را برای استفاده از این ابزارها وضا کرد حا همانگونـه کـه در دفـاع مقـدس بـا
حضور منافقین و نفوذیها در میدان جنگ و سوء استفادهی آنها از اطالعاا نظامی مقابلـه
شد ،برری آسیحهای احتمالی در این عرصه مدیریت شود.
 .7/2ضرورت ارتقای ظرفیت شبکه معنویت با ورود ائمه جمعه و جماعهات بهه جنهگ
فرهنگی و مدیریت اخالقیِ گردش اطالعات

این مهم باید با حکیه بر مساجد و مصلیها و ارحقـای ظرفیـت ائمـه جمعـه و جماعـاا
انجام گیرد و نمازهای جماعت و جمعه به مرکزی برای حوزیا ربر و گردش اطالعاا حبدی
شوند حا بررالف سبک زندگی غربی ،نقد و انتقاد بهمثابه نردبانی برای رسـیدن بـه قـدرا و
منصح حلقی نشود بلکه به ابزاری برای به نمای گذاشتن مشارکت حقیقی بر محـور دیـن و
ِ
ارحقای گفتمان اجتماعی حبدی گردد و یـک جریـان مردمـی را شـک دهـد کـه رسـانهها و
مطبوعاا موجود ناچار به انعکاس آن شوند 1.در این صورا ،افکار عمومی بـه حـدریج بـا
نظام همراه شده و ناهنجاریها و فشارها موجح جدایی آنها از حاکمیت نخواهد شد .گرچه
در ابتدای این حرکت ،مظلومیتها و محدودیتهای زیادی پدید آید و بهدلی حصـوراحی از
قبی حدار وظـایف و بیحجربگـی نیروهـای جدیـد از یکسـو و سیاسـیکردن مسـاجد و
ّ
بیاحترامی به حقدس آنها از سوی دیگر ،مقاومتهای شدیدی از سوی مراکز رسمی شـک
بگیرد .هنگامی که مساجد به جای اکتفا به حبلیغاا ّ
سنتی (بیان احکام و اعتقاداا و ارالق
فردی بر منابر) ،وارد جنگ با دستگاه دروغپردازی جهانی در عرصهی ربر شوند و مدیریت
 .6این در حالی است که فقدان درک حروریـک و حخصصـی از الگوهـای دینـی بـرای مشـارکت مردمـی در
عرصههای مختلف اداره کشور ،به حربهای برای روشنفکران و حکنوکرااها حبدی شده کـه از طریـع آن،
ّ
دین و نظام اسالمی را به ضدیت با مشارکت عمومی ّمتهم کنند.
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این امر را بهعهده گیرند ،آنگاه باید با سپردن معاونت صدا به عناصر انقالبی ،رادیو به آینهای
برای ربرگزاریهای مردمی در مساجد حبدی شده و پشتیبانی رسانهای از آنها را انجام دهد.
این حغییر رویکرد در عرصهی ربرسازی و ربررسانی ،بهمثابه طراحی یـک ماشـین جنگـی
جدید در بخ فرهنگ است کـه بـه حـدریج میحوانـد بـرای فضـای مجـازی و شـبکههای
اجتماعی ،محتوای متناسح حولید کند و آنها را ححت حأثیر قرار دهد.
 .7/7ضرورت استفاده از تکنولوژیهای برتر ارتباطی بهرای مصهارف نظهام در جنهگ
فرهنگی و توق

بهرهمندی از آن در الگوی مصرف عمومی

ً
رصوصا اگر همانند سرمایهگذاری نظام در دستیابی به ّ
فنآوری هستهای ،موشـکی و...

و موفقیت حالشهای دانشمندان ایرانی در آن زمینهها ،سرمایهگذاریها و حالشهایی جـدی
در سطح حاکمیت برای حولید نرمافزارهای مربوط به شبکههای اجتماعی حوسط دانشـمندان
جوان و بسیجی آغاز شده و علم و حکنولوژی جهانی در این عرصه بومیسازی شود .در این
صورا میحوان با ممنوعیتها و محدودیتهایی که حوسط دشـمن بـر رسـانههای انقالبـی
اعما میشود ،مقابله کرد و مدیریت محتوا در فضای مجازی را آغاز نمود؛ گرچه این امـر
نیازمند به زمان باشد .لذا همانند سایر بخ ها ،باید از حکنولوژی برحر برای حأمین نیازهـای
نظام از جمله جنگ فرهنگی و رسانهای بهره برد و آن را در ارتیار کسانی قرار داد که مشغو
درگیری در این عرصه هستند .ولی استفاده از آن برای الگوی مصرف عمومی باید در سـطح
موجود متوقف شود و به همین دلی  ،سیاستهای وزارا ارحباطاا در ارحقای نس اپراحورها
و افزای سرعت اینترنت با حکیه به آررین ّ
فنآوریها ـ که ناظر به سبد کاالی مصرفی عموم
مردم است ـ باید حغییر کند.
.7/1ایجاد قرارگاه فرهنگی بهعنوان بستر تحول در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه؛
راه برونرفت نظام اسالمی از «اض رار علمی»

در جمابندی باید گفت که اگر ضعفی در حولید محتـوای متناسـح بـا فضـای مجـازی
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وجود دارد ،ریشهی محتوا به دستکشیدن از سجده در برابر ابلیا و اقامهی کلمهی حع در
مقاب کلمهی باط باز میگردد که این حقیقت نورانی در قرن بیستم ،بر قیام حضرا امام و
مدیریت ایشان و مقام معظـم رهبـری در پیشـبرد نظـام اسـالمی حطبیـع یافتـه اسـت .پـا
هجمههای همهجانبهی دستگاه کفر و نفاق نباید حتی بـرای یـک لحظـه موجـح سسـتی و
حردید در راه و اندیشه ی حضرا امام شود بلکه باید این حرکت نورانی را ادامه داد .این امـر
نیازمند یک ادبیاا نخبگانی جدید است کـه ضـعف ادبیـاا حـوزه و دانشـگاه در یـاری و
پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی را رفـا کنـد و نظـام جمهـوری اسـالمی را از «اضـطرار
علمی» رهایی بخشد .در واقا راه نوینی که با مجاهداا بینظیر حضرا امام رمینـی (ره)
در برابر ملت ایران و امت اسالم گشوده شد ،یک مقولهی وجدانی است که باید رودآگـاه و
زباندار و قاعدهمند و حروریزه شود .نی به این هـدف اساسـی از رهگـذر ححـو در ادبیـاا
حخصصی حوزه و ادبیاا حخصصی دانشگاه محقـع میشـود حـا هـم حـوزه عرصـهی اداره
ّ
جامعه را از امور عقالیی و رار از رطاباا شارع حلقی نکند و هم دانشگاه بـه جـای مبنـا
دادن سبک زندگی غربی و شارصههای آن و ّمتهمکردن نظـام بـه عقحمانـدگی و سـوء
قرار ِ
مدیریت ،به حأمین نیازهای علمی انقالب بپردازد.
در واقا جبههی دشمن ،با طراحی یک چتر اطالعاحی برای مردم جهان از طریع فضـای
مجازی آنان را به زندگی مادی و ّ
حمنیاا دنیوی و حمدن مدرن دعوا میکند و این در حالی
است که این حمدن ،مشحون از کثیفحرین جنایتها و زشتحرین دروغهاست .اما حوجه بـه
قرارگرفتن نظام در اضطرار علمی و ضرورا ورود ادبیاا انقـالب بـه عرصـهی نخبگـانی و
حخصصی ،دنیای وسیا و حجم عظیمی از حولید محتوای جدید و کارآمد را بـه دنبـا دارد.
غفلت از این مطلح ،نه حنها باعث ناحوانی از بیان صحیح و منثر دستاوردهای کنـونی نظـام
میشود بلکه این موفقیت های بزرگ را حتی در نزد افکار عمومی دارـ کشـور بـه حاشـیه
می راند .به همین دلی است که رویدادهایی مانند صعود حیم ملی فوحبـا بـه جـام جهـانی،
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سراسر کشور را غرق شعف و شادمانی میکند اما حواد اعجازآمیزی از قبی فتح حلح به
یک جشن ملی و عمومی حبدی نمیشود .این در حالی است که باطن ایـن نـوع فتوحـاا،
پیروزی اندیشهی حضرا امام و در واقا اثباا برحری اسالم بر حمامی قدراهای نظـامی و
ِ
مالی جهان است و لذا حوانسته قدراهای مادی همچون روسیه را با نظام
امنیتی و سیاسی و ِ
اسالمی همراه کند و جمهوری اسالمی را در معرض ورود به عرصهی قـدرا بینالمللـی و

ححلیلـی
جهانی و ایفای نق در این مقیاس قرار دهد .در واقـا اگـر از حوانمنـدی علمـی و
ِ
متناسح با انقالب اسالمی استفاده شود ،میحوان از این پیروزیها به نحوی بهرهبرداری کرد
که فضای مجازی و رسانهای در دار و رار ححتحأثیر قرار بگیرد و به جای استیصا در
برابر فضای مجازی و اکتفا به فیلترینگ و ،...از اینترنت و مـاهواره و رسـانه بهمثابـه سـالح
فرهنگی برای حمله به دشمن استفاده شود و به جای حرس و واهمهی ّ
متدینین از گرفتار شدن
به عوارض سوء آن ،شیوههای بکارگیری آن برای مقابله با دستگاه باطـ بـه امـری واضـح و
روشن برای منمنین حبدی گردد.
لذا آنچه در این سلسله بحث برای جبران این ضعف نخبگانی و یـاری علمـی بـه نظـام
پژوهشـی مرحـوم عالمـه
اردادن دسـتاوردهای
مقدس جمهوری اسالمی انجام شد ،مبنا قـر ِ
ِ

آیتالله سیدمنیرالدین حسینیالهاشمی و طراحی جبهههای جنگ فرهنگـی و اقتصـادی بـر
اساس آن بود حا از انزوا و گوشهگیری در قبا وضا موجود یـا انفعـا و حسـلیم و حبعیـت در
برابر آن احتراز گردد و با شکستن انحصار بـه راهکارهـای متـداو و طـرح پیشـنهاد علمـی
جدید و ایجاد امید و جرآا برای حوزویان و دانشگاهیان و مدیران نظام و نهادهای انقالبی،
مسیر طیشده در بخ سیاسی حداوم یابد.

13

1ـ کیفیت تغییر جهت حاکم بر امور درمانی و بهداشتی در دوران
گذار براساس ساختارهای بهداشت اسالمی 2ـ تحلیل از مقوله

اعتیاد در سبک زندگی غربی و ارائه راهحل سیاسی و فرهنگی
برای آن

 . 4کیفیت تغییر جهت حاکم بر امور درمانی و بهداشتی در دوران گذار بر اسا
ساختارهای بهداشت اسالمی

در رابطه با عدالت درمانی و بهداشتی باید حوجه داشت که این امر با حعمیم درمانگاهها،
بیمارستانهای عادی و بیمارستانهای حخصصی به اقصی نقاط کشور محقع نمیشود بلکه
آنچه موجح ریشهکنی یا کاه شدید امراض صـعحالعال و دیگـر بیماریهـا میشـود،
رعایت حعاد های بهداشت ی و زیستی و کاه آلودگی آب و هوا و زمین از طریـع شکسـتن
حمرکز و همچنین حغییر الگوی حغذیهای است که بر مبنای شـهوا شـک گرفتـه اسـت .بـه
گیری بخـ بهداشـت و درمـان ،حـابعی از حغییـر در حعریـف شـهر و
عبارا دیگـر جهـت ِ
محیطزیست و بهداشت و حغذیه است و به ححو در رویکـرد اقتصـادی و فرهنگـی در اداره
کشور وابستگی دارد؛ همانگونه که بهداشت و درمان در سـبک زنـدگی غربـی ،بهصـورا
مستق قاب مالحظه نیست بلکه به حبا دیگر سارتارهای حمدن غـرب ّ
حعـین مییابـد .لـذا
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طح اسالمی ـ که ّمتخذ از گزارههای دینی بوده و مقصود از آنّ ،
درمانگاهها با حکیه به ّ
طـح
ّ
سنتی نیست ـ بیماریهای ساده را از طریع نهاد رانواده درمان رواهنـد کـرد و در صـورا
رار شدن بیماریها و درمان آنها از سطح بیمـاری و درمـان سـاده ،زمینـه بـرای حأسـیا
درمانگاهها در همهی محالا و ادارهی آنها حوسط مساجد فراهم میشود .بیماریهـایی کـه
ً
ساده نیستند نیز ابتدائا باید در درمانگاهها مورد بررسی قرار گیرند حـا بـر اسـاس یـک نظـام
ارجاع دقیع و حعیین سطح پیچیدگی بیماری ،بیماران مربوطه به بیمارسـتان عـادی در مرکـز
استان معرفی شـوند امـا در صـورا صـعحالعال بـودن بیمـاری ،بیمـاران بـه بیمارسـتان
حخصصی در پایتخت ارجاع میشوند.

در واقا هنگـامی کـه سـارتارها و سیسـتمهای اجتمـاعی ّ
اعـم از سـارتارهای حغذیـه،

بهداشت ،ورزش ،محیطزیست ،آموزش و پرورش و ...بهصورا سـالم و متعـاد طراحـی
شده باشند ،زمینهی اصلی و عام محوری برای حولید اکثر بیماریهای فعلی از بین رواهد
رفت و دچار شدن به بیماریهای پیچیده و صعحالعال  ،در چارچوب عدم انضباط افراد یا
رانواده ها نسبت به مناسک و آداب شرعی ححلی رواهد شد و لذا نظام در وضا مطلـوب،
مسنولیتی در زمینهی درمان این نوع بیماریها نخواهد داشـت .در نتیجـه ،بیمارسـتانهای
حخصصی حعداد محدودی رواهند داشت و به پایتخت منحصر رواهند شد و ممکن اسـت
به جای درمان ،وظیفهای جز حعیین نوع بیماری برای آنها معین نشود حا این نوع بیماران برای
درمان به رار از کشور مراجعه کنند .به حعبیر دیگر ،از آنجا که بیماریهای موجود بهمثابه
حابعی از سبک زندگی غربی و حخلیـهی شـهواا بهصـورا غیرمعقـو و نامتعـاد ححلیـ
میشود ،باید جهتگیری نظام در ایـن زمینـه بـه حـدریج حغییـر کنـد و در وضـا مطلـوب،
پیگیری دان پزشکی و دارویی مربوط به این بیماریها و ححقیع و حوسعه برای رودکفایی
در این زمینه و ّ
حقب هزینههای مرحبط با آن راحمه یابد .پا همانگونه که نظام اسالمی افراد
را در زندگی رصوصی رود به سبک زندگی دینی و مناسک شرعی وادار نمیکنـد ،در برابـر
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بیماریهای آنـان کـه ناشـی از سـبک زنـدگی شـهوامحورّ ،
حمنیـاا نفسـانی ،گناهـان و
بیانضباطیهای شرعی بوده نیز مسنولیت درمان را نمیپذیرد بلکه بـه ارائـهی مشـاورههای
حخصصی برای حشخیص بیماری آنان اکتفاء مینماید.
ّ
در واقا حاکمیت دینی متکف ح مشکالا و حأمین نیازهای عمـوم مـردم اسـت و نـه
هزینهکردن برای قشر راصی که به دنبا حخلیهی شـهواا و دسـتیابی بـه ّ
حمنیـاا هسـتند؛
ً
چنانکه این امر در بخ سیاسی کامال واضح است و پشتیبانی و حمایت نظام از عناصـر و
گروههایی که با حکیه به حروری قدرا مادی ،به دنبا سـاقطکردن حاکمیـت دینـی یـا حغییـر
ماهیت آن هستتد ،معنا ندارد .البته این بحث ناظر به جهتگیری نظام در عرصهی بهداشت
و درمان برای «وضا مطلوب» است و لذا برای حرکت به سـوی ایـن هـدف ،طراحـی یـک
شیح معقو ضرورا دارد که پایهی آن ،حوقف حوسعهی پزشکی مدرن در کشور است چـرا
ـان بیماریهــای ناشــی از زنــدگی شــهوامحور و
کــه ایــن نــوع پزشــکی در واقــا بــه درمـ ِ
سارتارهای آن میپردازد و این در حالی است که وظیفهی جمهوری اسالمی در این عرصه،

به پیادهسازی سارتارهای بهداشت اسالمی منحصر میشود.
 .2بیمهشدن ملت ایران در مقیا

تاریخی از منظر فرهنگ انبیا و عدم تبهدیل

آسیبهای اجتماعی (طالق ،اعتیاد و )...به هویت اجتماعی ایرانیان

پیرامون مقولهی آسیحهای اجتماعی مانند طالق و ،...در بخ رانواده مباحثی مطرح
شد اما دربارهی مسألهی اعتیاد باید گفت که به نظر میرسد بخ مهمی از این چـال در
ایران ،دارای منشأ سیاسی و ححمیلی است و از حالش ابرقدراها برای ضربهزدن به کشـور و
حبدی آن به مرکزی برای حرانزیت موادمخدر به اروپا و دیگر نقـاط جهـان نشـأا میگیـرد.
ً
رصوصا با حوجه به ححلی حاریخی و مردمشنارتی از ملت ایران در کتاب گفتمان انقالب،1
روشن شد که وعدهی نبیاکرم به این قوم محقع شده و ردای متعا پرچم اسالم ناب را بـه
 .6رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی ،فص او  ،گفتار او  ،مبحث هشتم.
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این مردم سپرده است .لذا علیرغم روا انواع مفاسد و مظاهر فرهنگ غربـی در جامعـهی
معنـوی ایـن ملـت شـود و در مقابـ
ایران حوسط رژیم پهلوی ،کسی نتوانست مانا ریزش
ِ

انقالب آنان مقاومت کند؛ یعنی این مفاسد هی گاه در عمع جامعهی ایران جای نگرفـت و

به هویت آنان حبدی نشد .از این رو حضرا امام با حکیه به هویت دینی مـردم کـه ریشـه در
ّ
فرهنگ عاشورا داشت ،حوانست نهضت را مدیریت کند و حعلقاا عمـومی را از حـو نظـام
سلطنتی جدا کند و آن را بر اساس پرست رـدای متعـا سـاماندهی کنـد و ایـن حقیقـت
مبارک نزدیک به چهار دهه نه حنها متزلز نشده بلکه به نحو مستحکم و استوار حـداوم یافتـه
است.
 .7ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در مرزهای شرقی برای مقابله با بُعد سیاسهیِ
مقوله اعتیاد

بنابراین بررالف جواما غربی ،ابتالء برری قشرها به مشکالحی از قبی اعتیاد در ایـران،
ناشی از حمای مردم به این مفاسد نیست و این لذاهای مصنوعی حناسبی با جامعهی شیعه
و ّ
محح اه بیت ندارد بلکه بخشی از این آسیح بـه شـیطنتهای امریکـا و ّمتحـدان در
افغانستان باز میگردد .زیرا بنابر آمار اعالمشده ،پا از اشغا این کشـور حوسـط نیروهـای
ائتالف ،حولید و صادراا موادمخدر از افغانستان رشد فزایندهای داشته است .بر این اساس،
ّ
نظام اسالمی باید پا از مکاحبهی رسمی با سازمان ملـ ّمتحـد بـهعنوان مـدعی مبـارزهی
جهانی با اعتیاد ،با ابزارهای نظامی به بمباران و نـابودی مراکـز و آزمایشـگاههای سـارت و
حولید موادمخدر در دار راک افغانستان مبادرا کنـد؛ همانگونـه کـه بیـداری نیروهـای
دفاعی و بررورد پیشگیرانهی آنها با داع و سایر گروههای حکفیری در دار راک عـراق و
سوریه ،مانا از ورود آنان به کشور شد و امنیت را در مرزهای غربی حأمین کرد و دشمن را حا
کیلومترها از راک ایران دور نمود .به این صورا ،میحوان کمربند امنیتی بـرای حفاظـت از
جوانان کشور را حقویت کرد و حتی از هزینههای سنگین ناشی از سارت دیوارها و طراحـی

  618سبک زندگی

موانا در مرزها کاست.
 .1ایجاد بستر ازدواج جوانان در چارچوب تئهوری تولیهد اطهالع اسهالمی؛ راه
مقابله با بُعد فرهنگیِ موضوع اعتیاد

اما ُبعد دیگر مسألهی اعتیاد به مسائ دارلی باز میگردد زیرا هنگامی که امکان ازدوا
جوانان با فاصلهی کمی پا از ّ
سن بلوغ فراهم شود و زمینهی دستیابی آنان به لـذا حـال
ّ
حسهی گردد ،بسیاری از عل و عوامـ و انگیزههـای اعتیـاد از بـین مـیرود و جـز عـدهی
معدودی از ّفساق ،کسی به مواد مخدر حمای پیدا نمیکند .امـا همانگونـه کـه در مباحـث
قبلی بیان شد ،امروزه فرهنگ مشارکت مادی ،الگوی مصرف رفاهمحور و زیباشناسی غربی،
به بنیان رانوادهی ایرانی ضربه زده و این چال ها ـ که ناشی الگوی حولید قدرا و ثـروا و
اطالع غربی هستند ـ ازدوا جوانان را با موانا اساسی روبرو کرده است .لذا بخ مهمـی
از روند مبارزه با اعتیاد ،وابسته به اجرای پیشنهادهای پی گفته پیرامون رانواده و صیانت آن
در برابر عوارض سبک زندگی غربی است که برطرفکردن این عـوارض ،بـه چنـد برنامـهی
پنجساله نیاز دارد.

1

 .5ضرورت شناخت عمیق از فرهنگ اعتیاد در غرب به عنوان یک نیاز تفریحی
روزآمد و اهمیت مهندسی و طراحی الگوی تولید اطالع اسالمی در مقابله با آن

همــهی اینهــا در حــالی اســت کــه اعتیــاد در ســایر جوامــا بــهعنــوان یــک واقعیــت
غیرقاب اجتنـاب پذیرفتـه میشـود و سـپا حالشهــایی بـرای کـاه آمـار و رسـیدگی بــه
پیامدهای آن صورا میپذیرد .به عبارا دیگـر ،اسـتفاده از موادمخـدر بهمثابـه یـک نیـاز
ً
 .6البته کنارگذاشتن سبک زندگی غربی قطعا برای برری گروههایی از جامعـه قابـ ححمـ نخواهـد بـود و
موجح مهاجرا آنان به رار از کشور رواهد شد اما در مقاب  ،هنگامی که یک سبک زندگی متعـاد
در برابر بشریت قرار گیرد ،میلیونها نفر در دار و سایر کشورها مختلف که به زندگی معنوی یا انسانی
عالقهمندند ،از این دستاورد بزرگ استقبا رواهند کرد.
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حفریحی در سبک زندگی غربی است و همانند سایر حفریحاا و لـذاها و نیازهـای مـادی
ً
نقطهی حوقفی برای آن وجود ندارد بلکه مراکز ححقیقاحی دائما برای ارحقای سطح و کیفیت آن
حالش میکنند .لذا حغییر الگـوی مصـرف موادمخـدر و روا مخـدرهای صـنعتی در میـان
معتادان و ایجاد آزمایشگاههای سارت آن در دار کشور ّ
طی سـا های گذشـته ،ناشـی از
سبک زندگی غربی و حهاجم آن بر سایر فرهنگ همهی ادیان از جمله فرهنگ شیعه اسـت و
در جایگاهی فراحر از بحث اعتیاد قرار میگیرد و به درگیری کفر مدرن با دسـتگاه ایمـان بـاز
میگردد .لذا راه بررورد با آن ،ارحقای ظرفیت جامعه اسالمی و حاکمیت دینی اسـت حـا بـا
طراحی و ارائهی سبک زندگی جدید ،نیازهـای مربـوط بـه سـبک زنـدگی مـادی از اسـاس
برچیده شود .همانگونه که حا پی از انقالب اسالمی ،حضور حمدن مدرن در حمامی شرون
بشر باعث شده بود همهی رردهفرهنگها از جملـه ادیـان بـه انـزوا کشـیده شـوند و حتـی
نمادهای مذهبی مانند زیارا رانهی ردا و حج بیتاللهالحرام به سـردی بگرایـد و جهـان
اسالم در ضعف قرار بگیرد و این قیام حضرا امام بود که وجدان عمومی بشریت را نسـبت
به کارآمدی دین حغییر داد و به دینداران ّ
عزا بخشید.
 .6کارآیی تئوری تولید اطالع اسالمی برای مقاومت همهجانبه در برابر فرهنهگ
غربی با توجه به تجربه موفق حضرت امام در مدیریت نظام اسالمی

پا از پیروزی انقالب نیز همین فشـارها شـک دیگـری یافـت و در قالـح صـفآرایی
طرفداران حکام مادی در مقاب حضرا امام و یاران ایشان ظهور و بروز پیدا کرد و حنها پا
مذهبی حامی این
از عز بنیصدر و مقابله با مجاهدین رلع و حذف برری شخصیتهای
ِ

دیدگاه و شهادا مظلومانهی عناصر اصلی انقالب بود که یک صف واحد در کشور شـک
گرفت .در نتیجه ،حدوم مسیر ّ
طیشده و حوسعهی آن به حمامی عرصههای اداره کشـور اسـت
اقتصادی ححمیلی از سوی سبک زندگی غربی را
که میحواند هجمههای سیاسی و فرهنگی و
ِ

مرحفا نماید .به عبارا دیگر ،اعتیاد صنعتی و غیرصـنعتی از حوابـا و فـروع سـبک زنـدگی
ِ
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غربی است که به سهم رود مهاجم بر نظـام اسـالمی اسـت و بایـد بـرای مقابلـه بـا آن ،از
حجربهی بدست آمده در عرصههای سیاسی و دفاعی و امنیتی و حکرار آن در بخ فرهنگی و
اقتصادی بهره برد .در واقا اگر فضای کشـور در فرهنـگ و اقتصـاد نیـز صـبغهی انقالبـی و
جنگی به رود بگیرد ،مقوالحی از قبی اعتیاد و سـایر موضـوعاا برآمـده از فرهنـگ مـادی
مدرنیته در حاشیه قرار میگیرد و بررورد با آنها حسهی میشود؛ همانطور که جنگ سیاسی
و امنیتی و دفاعی در ابتدای انقالب ،کشور را به همین جهت سوق داده بود.

14

شبکه معنویت (مساجد ،مصلیها ،نهاد رهبری) بهعنوان هسته

مرکزی در تئوری «تولید قدرت اسالمی» و تبیین جایگاه آن در
مهندسی دوران گذار

 .4تفاوت ماهیتِ «تئوری تولید قهدرت» در من لهت معصهومین(ع) بها من لهت
غیرمعصومین در دوره غیبت کبری

موضوع بعدی ،بحث پیرامـون حرـوری حولیـد قـدرا اسـت و در اینبـاره بیـان شـد کـه
حاکمیت در وضا مطلوب ،از ِآن ردای متعا و پیامبران و امامان است که در عصر ظهور و
َ
عالم رجعت ححقع پیدا میکند؛ همانگونه که این امر در صدر اسالم و در زمان نبیاکـرم و
امیرالمنمنین علیهماوآلهماالسالم برای مدا کوحـاهی رخ داده اسـت .در حکـومتی کـه بـا
حضور معصوم برپا میشود ،قدرا مطلع و علم مطلع حاکمیت مییابد و بشریت و جواما
باید افتخار کنند که اجتماع و نیازهای آنان به علم ربوبی و رطاناپذیر متقوم میشود؛ علمی
که همهی امور را پی بینی میکند و بهترین راه را در مقاب انسانها و امتها قرار میدهـد.
البته روشن است که وضعیت فوق ،به دوران ما و این مرحله از حاریخ مربوط نمیشود؛ یعنی
گرچه در علم معصـوم ،هـی کـا نقشـی نـدارد ،امـا در علـم حـدریجیالحصـو (علـم
غیرمعصوم) معینشدن وضعیت و حکم یک موضوع عینـی ،بـه نحـو فـردی و بـه صـورا
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ً
یکسویه انجام نمیگیرد .اساسا برای غیرمعصوم شنارت حکم و موضوع در جریان عینیت
ً
و با هدف حکام جامعه ،امری است که حتما زمان و مکان در آن دری است و زمینـههـای
پیدای حصمیم در آن بهصورا جمعی پدید میآید .لذا عموم مردم به حسح منزلـت رـود
در جامعه باید در جریان حکام حضور پیدا کرده و در امـر حصمیمسـازی و حصـمیمگیری و
اجرا مشارکت داشته باشند.
 .2جمعبندی از تئوری تولید قدرت غربی و کیفیت جریان اخالق رذیله در آن

از سوی دیگر ،مفاسد جاری در حروری حولید قدرا غربی حبیین شـد :حشـکی جامعـه و
وحدا کلمه در این حروری ،بر محور زندگی دنیا و ّ
حمنیاا و شهواا آن انجام میشـود کـه
رسارا بزرگی به نام جامعه مادی را در پی دارد .به حبا ،حاکمیت در این حروری بـر مبنـای
فلسفهی دموکراسی شک میگیرد و آرای عمـومی حوسـط احـزاب جمـاآوری میشـود امـا
ارالق حاکم بر ححزب ،امتیازرواهی و امتیازدهی است؛ یعنی علیرغم عهدبستن بـا یـک
ملت ،آرای مردم در جهت منافا اشخاص و احزاب و قشر سرمایهدار مورد رریـد و فـروش
قرار میگیرد .از اینرو ،دموکراسی در هی دورهای مطلع و بدون قید نبوده و در زمان حاضر
نیز ّ
مقید به نظام سرمایهداری است و ارادهی عمومی و منافا مردم و مقدوراا جامعه به نفا
یک قشر راص (سرمایهداران) مصادره میشود.
همچنین بیان شد که وضعیت گزین و امور استخدامی و نظام کار و کارگری که نیروی
مورد نیـاز بـرای سـارت و حوسـعهی حمـدن را حـأمین میکنـد ،بـردهداری مـدرن را ححقـع
میبخشــد .زیـرا ســرمایهگذاری و ســود سرســامآور حاصـ از حولیــد انبــوه بــه ثروحمنــدان
ارتصاص مییابد که این روند نه حنها عدالت را به همراه نمیآورد بلکه بـا ایجـاد فاصـلهی
دائمی بین نیاز و ارضاء ،محرومیت را به امری ذاحی برای جامعه مادی حبدی میکند و به این
صورا ،نیروی کار را همواره به دنبا رود میکشد .در نتیجـه ،گرچـه سـطحی از رفـاه در
جهانی این حمـدن باعـث شـده حـا
برری کشورهای حوسعهیافته حعمیم پیدا کرده اما مدیریت
ِ
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منافا مردم در سایر کشورها ححت لوای حوسعهی پایدار و همهجانبه حوسط این قـدراها بـه
یغما برود .چنـین بررـوردی در دورهی اسـتعمار علنـی ،از طریـع دزدی و چپـاو آشـکار
انسـانی کـاربردی و بـا
کشورها محقع شـده و در دورهی اسـتعمار پنهـان ،از طریـع علـوم
ِ

حروریزهکردن ارالق رذیله در حعاریف ،حکالیف و حطبیعهـای جهـانی و بینالمللـی رخ داده
است.
لذا با وجود آنکه جمهوری اسالمی در سطح «جهتگیری» با حروری حولید قدرا غربی
و مفاسد آن درگیر شده و به مقابله با عدالت مادی در عرصهی سیاسـت پردارتـه ،امـا ایـن
فرهنگ در سـطح «سـارتارها»ی نظـام حضـور پیـدا کـرده اسـت .زیـرا محصـو ِ ادبیـاا
احکام «فردی» محدود شده و سطح استضـائهی آن
حخصصی حوزه به اعتقاداا و ارالق و
ِ
ّ
احکام «امت ،حکومت و حمدن» ارحقـاء نیافتـه و حتـی حعیـین
از قرآن و روایاا ،به حفقه در
ِ
حکلیف برای «گروه ،صنف و جامعه» نیز در دستور کار آن قرار ندارد .در نتیجهی این رـأل،
علوم دانشگاهی هستند که مدیریت عرصهی سیاسـی را بـه دسـت میگیرنـد کـه ایـن امـر،
حاصلی جز جریان مفاسد حروری حولیـد قـدرا غربـی در جامعـهی انقالبـی ایـران نـدارد.
بنابراین نظام مقدس جمهوری اسالمی دچار «اضطرار علمی» اسـت و بـرای برونرفـت از
عقالنیت حفقه باید به مقابله با عقالنیت مدرنیته بپردازد که در این راستا مباحـث
این وضا،
ِ

پژوهشی مرحوم عالمه آیتالله سـیدمنیرالدین حسینیالهاشـمی ،مبنـایی بـرای طـرح ایـن
سلسله بحث قرار گرفته است.

 .7تبیین تجربه «مردمساالری دینی» در چهاردهه گذشته و آسیبشناسی آن،
مبیّن ضرورت مهندسی جدید در تئوری تولید قدرت و ساختارهای آن

در این زمینه باید حوجه داشت که در سطح جامعهشناسی ،وحدا کلمـهی ملـت ایـران
حو محور اسالم شک گرفته و در سطح حاکمیت ،دموکراسی و مشارکت عمومی پذیرفتـه
شده و آرای مردم به اسالم ّ
مقید گردیده است؛ یعنی مردم رواهان زندگی ححت لوای قرآن و
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احکام نورانی آن هستند .لذا ارالق ححزب و احزاب پا از پیـروزی انقـالب اسـالمی ،بـه
نحو واقعی استقرار نیافتهاند بلکه جبههها و جناحهایی پدید آمدهاند که نه بـه طـور کلـی از
فرهنگ ححزب انفکاک یافتهاند و نه بهصورا اساسیُ ،بریده از فرهنـگ مـذهح هسـتند .از
اینرو ،گرچه درگیری هواداران حکام مادی در اداره کشور با حضرا امام و یاران ایشـان در
سیاسی رط امام و حذف مخالفین پایان یافـت
ابتدای پیروزی ،پا از دو سه سا با غلبهی
ِ

اما بهدلی فقدان آسیحشناسی فرهنگی« ،حکام مادی» الزاماا رود را در صـحنهی عمـ
ً
نظـری یـک جنـاح بـه
اعتقـاد
معنای
به
لزوما
بر نظام ححمی کرد؛ گرچه این صفبندیها
ِ
حکام مادی و انحال انقالب اسالمی در آن نباشد .لذا چال بین ادبیاا حـوزه و ادبیـاا
دانشگاه در عرصهی سیاست ،با عناوینی مانند «جامعه روحانیت و مجمـا روحـانیون» یـا
«اصو گرا و اصالحطلح» حداوم یافت .به عبارا دیگر حروری حولید قدرا غربی و کیفیـت
متداو در جهان برای جماآوری آرای عمومی ،رواهنارواه آثار ارالقـی رـود را بـه همـراه
دارد و نزاع بر سر قدرا را به متن جامعه و مردم ّ
حسری میدهد .پا هرچند پذیرش اسـالم
ناب و فرهنگ مذهح از سوی ملت ایـران و جریـان آن در جامعـهی مـا ،ایـن آثـار سـوء را
بهصورا نسبی کاه میدهد ،اما اگر جایگزینی برای فرهنگ ححزب ارائـه نشـود ،حکـرار
حوادثی مانند فتنهی  55ـ که هدف آن ،مصادرهی آرای عمومی با حکیه به روشهـای مـادی
بود ـ در درازمدا ،نظام را در معرض رطراا سهمگینی قرار رواهد داد.

ّ
حاکمیـت فرهنـگ
در واقا «ححزب» بهعنوان نهادی برای ارـذ آرای عمـومی ،موجـح

مدرنیته و ادبیاا دانشگاه بر شروناا اداره کشور میشـود و ایـن در حـالی اسـت کـه نظـام
ّ
اسالمی به دنبا حاکمیت دین است و مسنو و متکف دین و دینداری نیز حوزههای علمیه
و روحانیت هستند .البته مردم نیز پا از حشکی نظام جمهوری اسـالمی ،مسـنولیت امـور
کشور را ّ
متوجه روحانیت میدانند زیرا رهبری بهعنوان یک فقیه جاماالشرائط در رآس قـوای
سهگانه قرار دارد و شرط ورود عناصر بـه عرصـهی قـدرا ،ارزیـابی التـزام عملـی آنـان بـه
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جمهوری اسالمی و والیت فقیه حوسـط شـورای نگهبـان اسـت و بـررالف دیگـر جوامـا،
عضویت در احزاب درالتی در حعیین صالحیت کاندیداها نـدارد .همـهی اینهـا در حـالی
است که در عم  ،حصمیمگیریها در سطح سارتارها حوسط ححصی کردگان دانشـگاه و بـر
عـوارض ناشـی از ناکارآمـدی ایـن نـوع
مبنای علوم کاربردی انجام میشود و معضـالا و
ِ

حصمیماا در یک جامعهی انقالبی و مذهبی ،به روحانیت و رهبری منتسح میگردد .بـرای
رفا این ناهنجاری که بر اثر سارتارهای حولید کننـدهی شـهواا و ارـالق رذیلـه در سـبک

زندگی غربی پدید میآید ،بایـد در دوران انتقـا سـارتارهای نـوینی بـر مبنـای «رـانواده،
ً
مدرسه و مسجد» طراحی کرد که مباحث مربوط به رانواده و مدرسه قبال بیان شد.
 .1شبکه معنویت (مساجد ،مصلیها ،نهاد رهبری) بهعنوان پایگاه تئوری قدرت
در نظام اسالمی و جایگ ین شبکه اح اب در غرب

گرچه در سبک زندگی غربـی ،احـزاب دارای نقـ اساسـی در حولیـد قـدرا و حوزیـا
ّ
ارتیاراا و جماآوری آرای عمومی هستند ،اما آنچه بهعنوان یک «نهاد و حشـک معنـوی و
مردمی» در زندگی ملت ایران جریان دارد ،نهـاد «مسـجد» اسـت کـه در صـورا پـذیرش
وصف عدالت برای امامجماعت حوسط اهالی مح  ،نماز جماعت در آن شک میگیرد 1.بر
همین اساس ،مساجد بودند که ریشهی قیام بر ضد رژیم طاغوا و ایجاد جامعه اسالمی را
شک دادند و هم ّ
طی سی وهفت سا گذشته در استقرار حاکمیـت دینـی و حفاظـت از آن
نق اساسی ایفا کردهاند و هم باید در دوران گذار به نهادی برای جلح مشارکت عمومی در
مدیریت کشور حبدی شوند و هم در وضا مطلوب باید رکنـی بـرای ححقـع حمـدن اسـالمی
باشند .یعنی در سه سطح «امت ،حاکمیت ،حمدن» مسـاجد بـهعنـوان مرکـز حولیـد قـدرا
محسوب میشوند زیرا قدرا در دستگاه ایمان به ارحباط با ردای متعا و معنویت و جریان
 .6در فص دوم (گفتار  ،5عنوان  )9/6و همین فص (گفتار او  ،عنوان  )9مطالبی پیرامون مسجد بـهعنوان
ارکان «شبکهی معنویت» بیان شد.
یکی از ِ
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شناسـی
«الحو و القوه اال بالله العلی العظیم» حعریف میشود .یعنـی در فلسـفهی جامعه
ِ
ً
الهی ،حو و قوه ابتدائا از نظام والیت الهی کسح میشـود و سـپا بـین انسـانها حوزیـا
میگردد حا در رحبهی سوم ،به مبنایی برای حصرف در طبعیـت حبـدی شـود .امـا در دسـتگاه
مادی ،حصرف در طبیعت و منابا که در حکنولوژی ظهور و بروز مییابد ،مبنای اصلی بـرای
کسح قدرا است و این امر ،روابط انسانی را به حبعیت از حکنیـک حغییـر میدهـد و سـپا
رابطه با ردای متعا را نفی میکند و آن را در جامعه منزوی میسازد.
شدن «حاکمیـت دیـن» بـا «مشـارکت عمـومی» در دوران انتقـا  ،بایـد
لذا برای همراه ِ

جماآوری آرای عمومی بر اساس محوریت مساجد در محلهها انجام پذیرد و ارتیاراا نیـز
به همین نهاد سپرده شود و مساجد در اداره کشور ،قبو مسنولیت کنند .یعنی همانند ایجاد
نهــاد ســپاه پاســداران در عرصــهی دفــاعی و امنیتــی ،یــک نهــاد جدیــد نیــز ب ـرای انجــام
مأموریتهای انقالبی در عرصهی سیاسی شک بگیرد حا سارتارهای قـدرا بـه سـمت آن
جهت دهی شود و از این طریع ،فضا برای حضور عناصر معتقد به ادبیاا انقالب (مخالفین
با اص قرارگرفتن حکام مادی) در حاکمیت فراهم گردد.
 .1/4احتمال اول :جمعآوری آراء بهصورت غیرمستقیم در شهبکه معنویهت از طریهق
انتخاب ائمه جمعه و جماعات توسط مردم و تعمیم تنفیذ رهبری

بر این اساس ،یک احتما برای طراحی دوران انتقا آن است که به جای جماآوری آراء
بــر اســاس ســارتارهای دموکراســی غربــی ،از الگــویی مشــابه بــا دموکراســی شــرقی (آراء
غیرمستقیم) استفاده شود .ویژگی دموکراسی شرقی به نحوی بود کـه در آن ،قشـری رـاص
یعنی کارگران و کشاورزان به قدرا دست پیدا میکردند و به همین دلی  ،انتخابـاا و ارـذ
آراء در حناسح با محیطهای کـارگری و کشـاورزی برگـزار میشـد و نماینـدگان کـارگران در
کاررانههای مختلف ،مجالا استانی و منطقهای را حشکی میدادند .این روند در دو یا سه
الیه حداوم مییافت حا اعضای مجلا مرکزی از میان منتخبان مجالا و شوراهای شـهری و
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استانی برگزیده شوند و با رآی رود بهعنوان نمایندگان نهایی رلع ،رؤسـای قـوا را انتخـاب
کنند.
مشابه با این روند ،میحوان در دوران گذار با حکیه بـه مسـاجد بـه حغییـر در سـارتارهای
سیاسی و روند جماآوری آرای عمومی مبادرا کرد و همزمان با ححو در حـوزه و ارحقـای
سطح پرورش عناصر حوزوی متناسح با حاکمیت و حمدن ،انتخـاب ائمـه جماعـاا را بـه
حعمیم «حنفیذ» ،حکم مسنولیت آنـان را از طـرف دسـتگاه
آرای عمومی گذاشت و سپا با
ِ
ُ
رهبری حأیید نمود حا مدیریت در سطح «ررد» (بنگاههای وقفی در بخ اقتصاد ،و رادیـو و
ربرگزاری مردمی در بخ فرهنگ) در هر منطقـه و محلـه بـه مسـاجد و امامـان جماعـت
سپرده شود .در مرحلهی بعد ،ائمـه جماعـاا از میـان رـود اشخاصـی را بـرای نماینـدگی
ولیفقیه در منطقه و استان انتخاب میکنند حا آنان بهعنوان اعضای مجلا مرکزی ،گـزین
رؤسای قوا و مدیریت «سارتارها» را بهعهده گیرند و همگی در همـاهنگی بـا مـدیریت در
سطح «جهت» که بر عهدهی دستگاه رهبری است ،عم کنند .در این صورا ،ارتیاراا به
ّ
شبکهی معنویت (متشک از مساجد ،مصالها و نمازهای جمعه و دستگاه رهبری) واگـذار
میشود حا قشر انقالبی و آشنا به ادبیاا حوزه و مخـالف بـا محوریـت حکامـ مـادی ،وارد
ُ
مدیریت «ررد ،کالن و حوسعه» شده و و نسبت به آن پاسـخگو باشـند و حوزههـای
سطوح
ِ
ً
علمیه حدریجا وارد عرصهی قبو مسنولیت در نظام اسالمی و درگیری با حروری حولید قدرا
و ثروا و اطالع شوند و طالب و فضال حوزه به سرداران جبههی جنگ فرهنگی و اقتصادی
حبدی گردند.
ّ
همانگونه که در دوران دفـاع مقـدس اگـر روحانیـت و ائمـه جمعـه و جماعـاا پـا بـه
جبهههای جنگ نمیگذاشتند ،عموم مردم و اقشار مختلف نیز دسـت بـه آن فـداکاریهای
بزرگ نمیزدند .لذا برری آمارهای حکایت از آن میکند کـه بـی از  32درصـد شـهدای
جنگ ححمیلی از پرورشیافتگان مساجد بودهانـد کـه ایـن عـدد ،نقـ مهـم روحانیـت و
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ّ
مساجد در دفاع مقدس را نشان میدهد .یعنی در آن دوران ،ائمه جمعه و جماعاا بهمثابـه
بازوان دستگاه رهبری عم میکردند و در میانهی میدان اداره کشور حضور داشـتند و نقـ
نهادهای کالسیک مانند استانداریها و فرمانداریها به امور پشتیبانی و لجسـتیک محـدود
شده بود .اما امـروزه و بـا غفلـت از جنـگ فرهنگـی و اقتصـادی کـه نظـام اسـالمی بـا آن
روبه روست ،وحدا اقوام و حوزیا قـدرا در دارـ حوسـط وزارا کشـور و اسـتانداریها
مدیریت میشود .لذا این پیشنهاد ،وضعیتی مشابه با دوران دفاع مقدس را ایجـاد میکنـد و
با سلح ارتیاراا کالن از استانداران ،حوزیا قدرا را بر اسـاس شـبکهی معنویـت و ائمـه
جمعه ساماندهی میکند و نق شبکه معنویت را از اکتفا به رطبههای نماز جمعـه و بیـان
احکام و اعتقاداا و ارالق فردی ،به حضور در مدیریت سارتارها ارحقا میدهد حا ماهیـت
مشارکت عمومی و دموکراسی در کشور حغییـر پیـدا کنـد .همچنـین گفتـه شـد کـه امـروزه
مشکالا و ناهنجاریهای موجود به روحانیت و رهبری و عناصر انقالبی منتسح میشود و
این در حالی است که حصمیمگیری دربارهی سـارتارها ،حوسـط ادبیـاا دانشـگاه و عناصـر
پرورشیافتهی آن صورا میپذیرد .لذا یکی دیگر از آثار مثبت پیشنهاد فوق ،آن اسـت کـه
همان قشری که از سـوی مـردم بـهعنوان مسـنو کشـور شـنارته میشـوند ،در عمـ نیـز
مسنولیت سارتارها را بهعهده میگیرند و میحوانند نسبت به آن پاسخگو باشند.
 .1/2احتمال دوم :واگذاری تعیین صالحیت کاندیداها به شبکه معنویت و جمهعآوری
آرای مردم بهصورت مستقیم

اما احتما دیگر آن است که برای ررو از وضا موجـود ،از الگـوی مشـارکت شـرقی
ً
استفاده نشود و فعال حغییری در شک دموکراسی غربـی و جمـاآوری آرای مـردم بهصـورا
مستقیم پدید نیاید بلکه روند فعلی برای گزین کاندیداها و معرفی آنها به مردم کـه حوسـط
احزاب صورا میپذیرد ،بهعهدهی مساجد گذاشته شـود حـا ایـن نهـاد معنـوی و مردمـی،
عناصر مناسح برای حضور در قوهی ّ
مقننه و مجریه را در معـرض آرای مسـتقیم مـردم قـرار
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دهد .در این صورا ،وضعیت فعلی که ثبتنام کاندیداها قید و شرط راصی نـدارد و حنهـا
پا از ثبتنام ،هیرتهای اجرایـی و هیرتهـای نظـارا بـه بررسـی صـالحیت داوطلبـان
میپردازند ،حغییر میکند .یعنی به جای آن که اشخاص برای حضور در انتخابـاا داوطلـح
ُ
شوند و در معرض رلع رذیلهی ریاستطلبی قرار بگیرند ،ائمه جماعـاا و َهیـأا امنـاء و
پایگاه های بسیج و سایر عناصر فعا در مساجد ،کسانی را که برای ححقع ایـدههای مکتـح
مناسح میبینند ،انتخاب کنند و از آنها برای ورود بـه عرصـهی انتخابـاا دعـوا نماینـد.
همانگونه که در طو سا های پا از پیروزی انقالب ،موارد قاب حوجهی وجود داشته کـه
ّ
حشک ها یا عناصر بلندپایه از برری افراد دررواست میکردند که در انتخاباا حضور پیـدا
ّ
کنند و اجازه دهند حا نام آنها در لیست پیشنهادی آن حشک برای انتخاباا قرار بگیرد .همین
رفتار ارالقی باید در شبکهی معنویت انجام شود و به جای طـرح ایـن دررواسـت حوسـط
حشک های سیاسی ،این کار با محوریت مساجد و مصالها صورا پذیرد.
یعنــی پــا از انتخــاب امامجماعــت مســجد از طریــع آرای عمــومی ،او بــا مــدیریت
حشکیالحی و در گفتگو و حعام با اعضای هیأا امناء و بسیجیان و فعالین فرهنگی و  ...ـ که
از اهالی مسجد و سطح ارالقی و علمی آنان باربرند ـ به گزین عناصر مناسـح از میـان
اهالی مسجد و دررواست از آنان برای کاندیداحوری در انتخاباا مبادرا میکند و کسـانی
که این دررواست را بپذیرند ،حوسـط مسـاجد شـهر بـهعنوان کاندیـدای انتخابـاا معرفـی
میشوند .لذا مساجد همانند مدارس و اداراا و ،...نهادی رسمی و شناسـنامهدار رواهنـد
ً
بود که به بررسی کاندیداهای انتخاباحی و معرفی آنان میپردازند حا ثبتنام انتخابـاا عمـال
در مساجد واقا شود .البته ممکن است اشخاص معرفیشده شام حعداد زیادی شوند و لذا
لیست عناصر معرفیشده حوسط مساجد باید به مصالها و ائمه جمعه و نماینـدگی ولیفقیـه
در هر استان ـ که رود حوسط مردم انتخاب شده و مورد حنفیذ رهبـری قـرار گرفتهانـد ـ ارائـه
ّ
گردد حا با بررسی مجدد برای گزین افراد کارآمدحر ،فهرست نهایی کاندیداهای انتخابـاا
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مشخص شود .در نتیجه ،فعالیت نهادهای دولتی و حاکمیتی به نظارا بر ّ
صحت انتخاباا
و حأیید سالمت آن محدود شده و از وظایف آنـان در عرصـهی حعیـین صـالحیت داوطلبـان
کاسته میشود و مدیریت این امر به مساجد و مصالها ّ
محو میگردد؛ همچنان که حبلیغاا
انتخاباحی در شک فعلی آن ،حا حدودی زیادی موضوعیت رـود را از دسـت میدهـد زیـرا
کاندیداهای حاضر د ر انتخاباا ،با حکیه بر شنارت عمـومی نسـبت بـه عناصـر محلـی در
مساجد معین شدهاند.
 .1/2/4مکانی م تعیین صالحیت کاندیداهای ریاستجمههوری در شهبکه معنویهت از
مصلیها (استانها) به مرک شبکه (پایتخت)

روند دو مرحلهای میحواند بهصورا حکمرحلهای در انتخاباا ریاستجمهوری
همین ِ

نیز دنبا شـود؛ یعنـی ائمـه جمعـه و جماعـاا در هـر اسـتان پـا از انجـام مشـاورهها و
رایزنیهای مشابه با فعالیتهای درونحزبی و طرح مسأله با مـردم و رآیگیـری در شـورای
ّ
استانی ،دو یا سه نفر را از سوی استان متبوع رود برای حصدی این منصح معرفی میکننـد.
سپا دستگاه رهبری یا نهادهایی مانند شورای نگهبان ،شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (یا
مدیریت شبکهی معنویت را بپذیرد و با این موضـوع
هر نهادی که حاضر است مسنولیت و
ِ
در حمامی ابعاد آن درگیر شود) از میان دهها عنصر معرفیشده ،چند نفر را بهعنوان کاندیدای

انتخاباحی بر میگزینند حا این افراد در معرض آرای عمـومی و انتخـاب مسـتقیم مـردم قـرار
بگیرند.
 .1/7تغییر در تئوری تولید قدرت از مکانی م ح بی بهه مکهانی م شهبکه معنویهت و
چگونگی کنترل آسیبهای آن

ممکن است گفته شود« :چنین روندی باعث رواهد شد حا باندهای قدرا و ثروا برای
حفظ جایگاه رود به مسجدسازی و یـارگیری از میـان مسـاجد و جناحبنـدی در آنهـا روی
بیاورند ».اما در پاسخ باید گفت که در وضعیت موجود ،ارحباط مساجد و شبکهی معنویـت
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ً
با عرصهی سیاسی کشور بسیار ضعیف است که این امر عمال به سکوالریسم منجر رواهد
شد .لذا برای جلوگیری از این رطر بزرگ ،ورود مساجد و پتانسی معنوی آنها بـه صـحنهی
قدرا در کشور و حعمیع مشارکت عمومی بر مبنای دین ،امری ضروری است؛ گرچـه ایـن
امر بررـی آسـیح ها را بـه دنبـا داشـته باشـد .پـا بایـد بـه حـدریج و از طریـع قـانون و
ً
فرهنگسازی و ارحقای ظرفیت جامعه ،چنان عوارضی را کنتر کرد و نه اینکه صرفا بهدلی
ایجاد برری عوارض از این ضرورا اساسی دسـت کشـید .عـالوه بـر اینکـه ّ
مزیـت ایـن
ً
پیشنهاد ،ایجاد بستر برای حضور عموم مردم در عرصهی قدرا و طراحی یک حزب حقیقتا
مردمی است که نه حنها مفاسد فرهنگ ححزب را ـ که ناشی از گـردش ثرواهـای کـالن در
معنوی موجود در آن ـ کـه از
احزاب است ـ به دنبا رود نمیآورد ،بلکه انگیزهی ارروی و
ِ

فرهنگ عبادا و مسجد و ارحباط با ردای متعا نشأا میگیرد ـ انگیزههای جنـاحی را بـه
حاشیه رواهد برد و به منافا مردم اصالت رواهد داد و بسیاری از آن مفاسد را از بین برده و

یا به حداق رواهد رسـاند .همچنانکـه منوطشـدن کاندیـداحوری بـه حقاضـای مسـاجد از
اشخاص و حأیید از سوی ائمه جمعه ،ریاستطلبی و حـرص بـه قـدرا و جمـاآوری آرای
ّ
مردم با صرف پو و هزینههای کالن را حا حد زیادی کاه رواهد داد.
 .1/1بررسی ظرفیت فعلیِ «شبکه معنویت» برای پذیرفتن مسؤولیت سیاست داخلی
در نظام دینی

بنابراین و برای پیروزی در جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی ،ایجاد انسجام ملی در دار
کشور و به وحدارساندن حمامی اقشار بـر ایـن مبنـا یـک امـر ضـروری اسـت .در چنـین
عرصهای اگر روحانیت به میدان نیاید و مسجد به مرکز حرکت حبدی نشود ،چه قشری یا چه
نهادی حاضر رواهد شد به جنگ دالر و حکنولوژی و ...بـرود؟! اگـر فتـوای دینـی و حکـم
اعتقادی از سوی مرجعیت و روحانیت صادر نشود و ضرورا ححو در سبک زندگی حنها به
امور عرفی و عقالیی ارجاع شود ،چه کسی و بـا چـه انگیـزهای پـا بـه ایـن معرکـه رواهـد
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گذاشت؟! در زمان نهضت اسالمی نیز فریاد امام رمینی (ره) مبنی بر «والله مرحکح کبیـره
است هر کا فریاد نزند» بود که باعث رروش مردم و فداکاری مالی و جانی آنان شـد .در
واقا جامعه دینی حنها زمانی به حرکت در رواهد آمد که منشأ رفتار رود را در دین و ارحبـاط
با ردای متعا و دستگاه الهی پیدا کند.

ّ
در نتیجه ،برای ورود به جنگ فرهنگی و اقتصادی و مدیریت موفع آن در جهـت بقـاء و

حداوم انقالب اسالمی ،باید حروری حولید قدرا و حوزیا ارتیاراا را متحو کرد؛ همانگونه
که حضرا امام برای پیشبرد انقـالب در عرصـهی سیاسـی و دفـاعی و امنیتـی ،ارتیـاراا
جدیدی را کسح کرده و به حوزیا این ارتیـاراا بوسـیلهی نهادسـازی و حأسـیا نهادهـای
انقالبی پردارت .اما ارتیاراا الزم برای رویکرد جدید باید از نهادسازی عبـور کـرده و بـه
سارتارسازی و مدیریت سارتارها ارحقا پیدا کند .البته موضوع ارتیاراحی که در دوران انتقا
به مساجد و ائمه جمعه و جماعاا حفویض میشود ،مقاومـت در برابـر دشـمن و درگیـری
فرهنگی و اقتصادی با سبک زندگی غربی است اما این ارتیاراا در وضا مطلوب ،ناظر بـه
اقامهی احکام و برنامهریزی برای ارحقای سطح عباداا در شبکهی معنویت رواهد بود و بـر
اساس منطع جدید ،گردش امور معنوی پیچیده شده و بهصورا سیستماحیک انجام رواهد شد.
 .5تثبیت و توسعه محور مقاومت برای ایجاد امنیت پایهدار ،بههعنهوان محهور
سیاست خارجی

از سوی دیگر باید حوجه داشت که حعریف عینـی و واقعـی از وضـعیت نظـام جمهـوری
اسالمی در عرصهی سیاست رارجی ،به حشکی محور مقاومـت بـا همکـاری کشـورهایی
مانند عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و ...باز میگردد و قدرا این محور حا جایی گسـترش یافتـه
که روسیه را بهعنوان یک قدرا جهانی و بینالمللی به رود جذب کرده و ایـن کشـور را بـه
این نتیجه رسانده که هماهنگی با محور مقاومت و صرف هزینههای سیاسی و سپا امنیتی
و نظامی در این مسیر ،قدرا و نفا بیشتری را نصیح آن میکند .لذا نقطهای که قدرا نظام
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اسالمی را در سیاست رارجی رقم میزند ،محور مقاومت است که باید آن را حثبیت کـرد و
گسترش داد .البته ضرورا حثبیت این محور ،ناشی از سیاسـت کشورگشـایی و جنـگطلبی
نیست زیرا بر اساس فلسفهی حاریخ ،غلبهی کلمه حـع بـر سراسـر جهـان در عصـر ظهـور
حضرا ولیعصر(عج) محقع میشود .لذا استراحژی حثبیت جبههی مقاومت حنها با هـدف
مأیوس کردن دشمن از حداوم فشار سیاسی و امنیتی و دفاعی بر نظام اسالمی و دور کردن این
ً
نوع حهدیداا از مرزهای کشور پیگیری میشود .چرا که نظام کفر ذاحا دسـتگاه ایمـان را بـر
ّ
نمیحابد و همواره و حا سر حد امکان به دنبا مقابله با جاذبهی معنوی آن است؛ جاذبهای که
ّ
موجح دور شدن امتها و مقـدوراا آنهـا از معـرض چپـاو و غـارا کفـار و ظـالمین و
جماشدن انسانها بر محور دستگاه ایمان میشود .لذا انتقاد رییاجمهور جدید امریکا از
هزینهی  1حریلیون دالری برای جنگ حوسط دولتهای قبلی ایاالا متحده ،بهدلی دلسوزی
برای مردم کشورش نیست بلکه ناشی از ضربههایی است کـه امریکـا از جبهـهی مقاومـت
دریافت کرده و راهی برای رالصی از آن چال ها نیافته است.
اما همانگونه که در مباحث پیشین بیان شد ،مقاومت برای مأیوسکردن دشمن نباید بـه
عرصههای سیاسی و امنیتی و دفاعی محدود شود بلکه باید به بخ فرهنگی و اقتصادی نیز
ّ
حسری یابد و از نظام اسالمی در برابر هجمههای فرهنگی و اقتصادی دشمن محافظت شود.
در همین راستا گفته شد که استفاده از حکنولوژی برحر در الگوی مصرف عمومی باید متوقف
شده و به جای آن ،سطح موجـود از ّ
فـنآوری کـه مـورد اسـتفادهی عمـوم اسـت در کشـور
بومیسازی شود .این به معنای طرح استراحژی جدیـد بـرای حکنولـوژی و اعـالم اسـتغناء از
رار در بخ علمی است که نظام علمی کشور را دگرگون میکند و بـا ایجـاد نگرانـی در
دشمن نسبت به چیستی و چگونگی مسـیر نـوین ،یـک درگیـری علمـی را پدیـد مـیآورد.
همچنین الزم است همانند عدم حبعیت نظام اسـالمی از ابرقـدراهای جهـان در عرصـهی
سیاسی ،باید ریا بهعنوان پو ملی نیز از سلطهی دالر و یورو رار شـود کـه ایـن هـدف
اساسی قطعا درگیری اقتصادی را به همراه رواهد داشت.

15

تحلیل از «جغرافیای سیاسی کشورها» در تئوری تولید قدرت

غربی و کیفیت تغییر جهت حاکم بر آن از طریق شبکه معنویت در
دوران گذار

 .4جریان پرستش خدای متعال در تئوری تولید قدرت اسالمی از طریق شهبکه
معنویت (مساجد ،مصلیها ،نهاد رهبری)

طبع حوضیحاا گذشته ،هدف اساسی در بخ سیاسی این است که حولیـد قـدرا بـه
دست مذهح بیفتد و شارصهی مذهح نیز پرست ردای متعـا و ارحبـاط بـا او و کسـح
حو و قوه و یاری و نصرا از دستگاه الهی برای هماهنگکردن ارحباط بین انسانها اسـت.
هنگامی که ارحباط بین انسانها در این دنیا ـ که موضوع آن هـدایت اسـت ـ اصـالح شـود،
حصرف در طبیعت نیز به نحو متعاد و هماهنگ محقع رواهد شد .لذا مدیریت این رونـد
باید بهعهدهی نهاد مسجد باشد که بهعنوان مرکز ارحباط با ردای متعـا شـنارته میشـود.
البته در وضا مطلوب ،موضـوع مـدیریت و برنامـهریزی در جمهـوری اسـالمی «شـبکهی
معنویت ،عبادا و اقامهی احکام» قرار رواهد گرفت و نق مسـجد در آن دوران ،در ایـن
چارچوب حعریف رواهد شد .اما وظایف نهاد مسجد بـرای رـرو از وضـا موجـود و در
دوران انتقا  ،شکلی متفاوا رواهد داشت.
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 .2کیفیت شکلگیری بافت نمایندگان در مجالس غربهی بهه تبهع «جغرافیهای
سیاسی مادی» در سبک زندگی غربی

از سوی دیگر باید حوجه داشت کـه در حرـوری قـدرا غربـی و در وضـا موجـود ،آرای
عمومی بهصورا مستقیم برای انتخاب رئیا قوهی مجریه و حعیین نمایندگان مردم در قوهی
ّ
مقننه ارذ میشود و در ظاهر ،همهی شهروندان در این عرصه مسـاویاند و یـک ّ
حـع رآی
دارند اما بافت جمعیت و حأثیر آن در بافت آراء ،واقعیت دیگری را رقم میزند .یعنی اینگونه
نیست که هر یک از استانها دارای حعـداد کرسـی مسـاوی در مجلـا باشـند بلکـه حعـداد
نمایندگان به حبا حمرکز جمعیت در شهرها و استانها معین میشـود و لـذا شـهری هماننـد
حهران دارای سی کرسی در مجلا است .در واقا ارتالف در میزان حمرکز جمعیت شـهرها،
موجح ارتالف در حعداد نمایندگان شهرها نسبت به یکـدیگر میشـود کـه در نتیجـهی آن،
پایتخــت و کالن شــهرها دارای نماینــدگان بیشــتری در مجلــا رواهنــد بــود و بــا قــدرا
افزونحری ،مطالباا شهر رود را پیگیری رواهنـد کـرد و بهرهمنـدی بـاالحری از امکانـاا
کشور نصیح آنان رواهد شد .در چنین چارچوبی ،این سنا مهم قابلیت طرح پیدا میکند
که علت حمرکز جمعیت ـ که موجح قدرا بیشتر در قوهی ّ
مقننه می شود ـ چیست و چگونه
پدید میآید؟ یا پرس هایی از این دست مطرح میشود که آیا وزراا کشور نمیحواند میزان
ً
سکونت در شهرها را به نحوی مدیریت کند که جمعیت بهصورا حقریبا مساوی در استانها
حقسیم شود؟ یا نمیحوان قوانین انتخاباحی را به شکلی حنظیم کرد که علیرغم جمعیت بیشتر
در برری شهرها ،حعداد نمایندگان همهی استانها با هم مساوی باشند؟
در پاسخ به این سوا باید گفت که حمرکز و پراکندگی جمعیت در دوران قب از رنسانا،
به منابا طبیعی وابسته بوده است .یعنی هر منطقهای که موقعیت بهتری برای دسترسی به آب
مناسح ،هوای روب ،مراحا و جنگ های بزرگ و زمینهای حاصـ ریز داشـته ،بـه محـ
سکونت حعدادی بیشتری از انسـانها و اقـوام و نژادهـا حبـدی میشـده اسـت .امـا پـا از
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رنسانا ،حمرکز جمعیت به رفاه و امکاناا مـدرن بـاز میگـردد و حـأمین امکانـاا رفـاهی
وابسته به گردش سرمایه و علـم و حکنولـوژی اسـت کـه موجـح قـدرا حصـرف بیشـتر در
استحصا منابا طبیعی میشود .در نتیجه ،بسیاری از سرزمینها که موضوعیتی در حیـاا
بشر نداشتهاند ،به «منابا طبیعی اجتماعی» حبدی شـدهاند؛ هماننـد منـاطع نفـتریز کـه
امکان بهرهبرداری از آنها ناشی از دستاوردهای اجتماعی و ّ
فنآورانه بوده و از قبی میوههـا و
سبزیهای گوناگون نیست که بهصورا آماده در طبیعت وجود دارند و بدون ابزار راصـی،
قاب استفاده هستند.
« .2/4جغرافیای سیاسی مادی» و «پراکندگی بافت جمعیت» ،تابعی از استراتژی تولید
ثروت و ارتقاء س

تکنولوژی و رفاه در سبک زندگی غربی

بنابراین بافت جمعیت و حمرکز آن حابا این است که ثروا و منابا اجتماعی و حکنولوژی
ـ که رفاه و زندگی مدرن را شک میدهند ـ در چه مناطقی استقرار پیدا کنند .بهعنوان مثا ،
با اکتشاف یک میـدان نفتـی نیـروی انسـانی و ابـزار الزم بـرای اسـتخرا نفـت و سـارت
ّ
پاالیشگاه و پتروشیمی و ...به آن سرزمین گسی میشود و آن منطقه حتی اگر رطه بد آب و
هوایی مانند عسلویه باشد ،با حکیه به قدرا علم و ّ
فنآوری به محلی برای سکونت و حمرکز
جمعیت حبدی میگردد .همچنین در مباحث پیشین بـه نقـ سـرمایه و شـبکهی بـانکی و
الگوی حولید و حجارا در ایجاد حمرکز جمعیت اشاره و روشن شـد هـر شـهری کـه بهـرهی
بیشتری از این زیرسارتها داشته باشد ،جمعیت باالحری را به رود جذب رواهد کرد و لذا
نمایندگان چنین شـهرهایی
حعداد نمایندهی بیشتری در مجلا رواهد داشت .عالوه بر این،
ِ

از نظر کیفی نیز در سطح باالحری قرار میگیرند و با حکیه بـه قـدرا شـهر رـود در حولیـد و
حجارا و سرمایه ،دامنهی نفوذ بیشتری در قوهی ّ
مقننه پیدا میکنند و ُپسـتهای کلیـدی در
پارلمان را به دست میآورند.
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 .2/2گ ینشهای درون ح بی در تئوری تولید قهدرت غربهی ،تهابعی از «جغرافیهای
مادی» و «پراکندگی بافت جمعیتی» و «تمرک در کالنشهرها»

سیاسی یک کشور چگونه شک
نکاا فوق ،این واقعیت را حوضیح میدهد که جغرافیای
ِ

میگیرد و چه حأثیری در حمرکز جمعیت ،کیفیت جلح رآی مردم و حشـکی قـوهی مجریـه و
ّ
مقننه دارد .همین چارچوب است که حقسیماا کشـوری و اسـتانی و شـهری و روسـتایی را
معین میکند و مناطع هر شهر را بر اساس ردماا ارائهشده حوسط شهرداری و دولت (آب،
برق ،گاز ،زمین شهری ،فضای سـبز ،مدرسـه ،درمانگـاهّ ،
مجـوز سـارت و )...مشـخص
مینماید .روشن است که کیفیت ردماحی که در هر منطقهی شهرداری به شـهروندان ارائـه
میشود ،همسان نیست و حتی انتصاب شهردار برای بررـی منـاطع ،بـدون همـاهنگی بـا
ّ
ذینفوذان میسر نمیشود؛ همانگونه که ریاست شعبهی یـک بانـک کـه در بخـ مرفـه و
ثروحمند شهر قرار گرفته ،به هر شخصی ّ
محو نمیگردد .در واقا کیفیت ارائهی ردماا در
شهرها وابسته به قدرا رریـدی اسـت کـه سـاکنان هـر منطقـه بـه دسـت آوردهانـد و لـذا
ّ
اصطالحاحی مانند شما شهر و جنـوب شـهر یـا منـاطع مرفـه و منـاطع فقیرنشـین شـک
میگیرد .پا دموکراسی ،جماآوری آرای عمومی و حع مساوی همگان برای اندارتن یـک
رآی در صندوق ،حابعی از واقعیتهای جامعهشنارتی است کـه بـر اسـاس آن ،مـردم بـرای
ّ
رسیدن به دنیای بهتر و زندگی مرفهحر گرد هم جما شدهاند و کسانی را انتخاب میکنند کـه
دنیای آنها را به نحو بهتری حأمین کند .احزاب نیز کسـانی را بـهعنوان افـراد لیسـت رـود در
سراسر کشور معرفی مینمایند که حوانایی و نفوذ رود را بـرای ارحقـای سـطح زنـدگی در آن
منطقه ،به مردم اثباا کنند.
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« .7عدالت ،مردمیبودن ،توسعه مشارکت»؛ ارکهان اساسهی بهرای مهندسهی
جغرافیای سیاسی در تئوری تولید قدرت اسالمی با تکیه بر شهبکه معنویهت و
ارتقای ظرفیت آن

در نتیجه ،مقوالحی از قبی جغرافیای سیاسی ،حمرکـز جمعیـت ،بافـت مجلـا ،بافـت
احزاب و ...در ریشهی رود به بهرهمندی بیشتر از دنیا باز میگردد و پیشنهاد مختار مبنی بـر
حبدی مسجد به مرکز جماآوری آرای عمومی ،برای حغییر در روند پی گفته است حا کارکرد
احزاب و بافت رآیدادن و رآیگرفتن متحو شود .یعنی طرح پیشنهاد فوق برای نزاع بر سـر
قدرا و کنار زدن ححصی کردگان دانشگاه و قدرادادن به دیگر عناصر نیست بلکه بـا ایـن
هدف مطرح شده که با دگرگونی در بافت مجلا و دولـت ،از پیگیـری رفـاه دائمالتزایـد و
شدن بهرهمندی از دنیا ممانعت کند و زمینـه را بـرای حغییـر در
محرومسازی عموم و طبقاحی ِ
حمرکز و پراکندگی بافت جمعیت در کشور ّ
طی دهههای آینده فراهم آورد.
ِ
به عبارا دیگر ،نباید با حعریف پایتخت ،کالنشهر ،شهر و روستا به نحـو سـادهانگارانه
بررورد کرد و آن را به حعداد ساکنین در هر منطقه و ...محدود نمود بلکه باید حوجـه داشـت
کردن بهرهمنـدی از دنیـا و زنـدگی
که علت حمرکز جمعیت در سبک زندگی غربی ،طبقـاحی ِ

مادی است و لذا برای ررو از این وضعیت ،جغرافیای سیاسی کشور و حوزیا قدرا در آن
باید به مساجد سپرده شود حا این نهاد معنوی در مقاب حبعیض ناشـی از نظـام سـرمایهداری
بایستد و ارائهی ردماا شهری را بر اساس عدالت سامان دهد .بنـابراین موضـوع فعالیـت
مساجد در دوران انتقا  ،درگیری با سارتارهای سبک زندگی غربی برای ححقع عدالت است
حا عناصری در مساجد پرورش پیدا کنند و وارد حاکمیت شوند که بـا اعتقـاد بـه گزارههـای
وحیانی و حکیه به مکتح« ،نظمها و حعاد ها و حوسعه» را بر مبنای عدالت حغییر دهنـد و نـه
ّ
انسانی کاربردی ،حناسباا شهوا و حعلع بـه دنیـا را پیـاده
اینکه ححت عناوینی چون علوم
ِ
کنند.

البته در وضا مطلوب ،حوزههای علمیه به عقالنیت و علومی مسـلح رواهنـد شـد کـه
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حوانایی مقابله با سبک زندگی غربی را در همهی ابعاد اداره کشور به آنها میبخشد اما ححقع
ّ
این هدف و پیروزی عقالنیت حفقه در مصاف با عقالنیت مدرن ،به زمانی بی از یک قرن و
حولید هزاران پایان نامه در موضوعاا مختلف نیازمند است .لذا حا آن زمان ،مساجد باید بـه
مرکزی برای مقاومت در جبهههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حبدی شوند و فضا را برای
ححقع «احکام اعتقادی» مبتنی بر حفظ امت دینی و حاکمیت اسالمی در برابـر حهدیـدها و
مقابله با بت پرستی مدرن فراهم کنند؛ زیرا حا زمانی که این حهدیدها مرحفا نشود و منمنین از
سجده و انقطاع نسبت به دستگاه مادی نجاا پیدا نکننـد ،زمینـهی مناسـبی بـرای «ححقـع
احکام فقهی» پدید نخواهد آمد.
پا سارتارهای قدرا در نظام جمهوری اسالمی بـه جـای آنکـه بـر فرهنـگ ححـزب
استوار شوند ،باید در چارچوب فرهنـگ معنویـت شـک بگیرنـد کـه ایـن ضـرورا ،ورود
مساجد به عرصهی سیاسی کشور را ایجاب میکند .زیرا همانگونه کـه گذشـت جغرافیـای
سیاسی و حمرکز جمعیت در سبک زندگی غربی ،به شکلی مهندسی شـده کـه بافـت قـوهی
ّ
شدن بهرهمنـدی از آن جهـتدهی میکنـد امـا
مقننه را در مسیر رقابت بر سر دنیا و طبقاحی ِ
محوریــت مســاجد بایــد جغرافیــای سیاســی کشــور را دگرگــون کنــد و آن را در جهــت
عدالتمحوری قرار دهد .به همـین دلیـ بـود کـه پیشـنهاد اسـتفاده از الگـویی مشـابه بـا
دموکراسی شرقی و ارذ آرای عمومی بهصورا غیرمستقیم ارائـه شـد؛ همچنـانکـه حفـظ
الگوی دموکراسی غربی (آرای مستقیم) و ایجاد حغییراا در آن بهعنوان پیشنهاد دوم در ایـن
زمینه مطرح گردید .البته باید حوجه داشت که حروری قدرا در نظام اسـالمی بایـد بتوانـد از
فاصله ی اقوام و مذاهح و ادیان مختلف موجود در کشور نسبت به محـور قـدرا کاسـته و
آنها را به این محور نزدیک کند و اال انسجام ملی ضربه رواهد رورد؛ همانگونه کـه سـبک
ُ
زندگی غربی مذاقها و سالیع و رردهفرهنگهای مختلف را به فرهنگ حوسعه نزدیک کـرده
است.
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 .7/4تجربیات موفقِ ناشی از «عهدالت ،مردمهیبهودن ،توسهعه مشهارکت» در دوران
جمهوری اسالمی ،بهعنوان پشتوانهای مستحکم برای رهبری تحوالت آینده

در این راستا باید حوجه داشت که در دوران نهضت اسالمی و قیام حضرا امام ،مساجد
ایران با ّ
احصا به رهبری نهضت ،حوانستند سیاسی شوند و با ایجـاد بصـیرا اجتمـاعی ،بـه
مردم جسارا و جرآا ببخشند و آنان را در مقاب مظالم پهلوی بسیج کنند و نقشی اساسی
ً
در سقوط رژیم طاغوا ایفا نمایند .پا از انقالب نیز به حعبیر مقام معظم رهبری ،عمال این
مساجد بودند که اداره کشور را در چند سا او ِ پیروزی بـه دسـت گرفتنـد و بـدون اینکـه
حجربهای در این زمینه داشته باشند ،امنیت دار را از طریع کمیتهها حفظ کردند و در حأمین
امنیت مرزها از طریع سپاه و بسیج ،مشارکتی فعا داشتند؛ همچنان که در رحعوفتع امـوری
از قبی سهمیهبندی و کوپن و ...ـ که برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ پدیـد
آمد ـ نقشی اساسی ایفا نمودند .در واقا شـبکهی معنویـت کـه مسـاجد یکـی از ارکـان آن
هستند ،با صفآرایی در برابر دشمنان ،بسیج مـردم بـرای حضـور در جبهـهها ،جمـاآوری
کمکهای مردمی به جبههها و ...در حواد انقالب فعا بودهاند و در معرکههای مختلـف
بهمثابه بازوی رهبری عم کردهاند .بهعنوان نمونه ،عناصر پرورشیافته در مساجد و َهیأا و
پایگاههای بسیج بودند که در روزهـایی ماننـد  99حیـر  75و  3دی  55و سـایر بحرانهـای
سیاسی پی روی نظام ،فضا را حغییر دادند.
اکنون نیز پا از دستیابی نظام اسالمی به امنیت نسبی در عرصـهی سیاسـی و دفـاعی و
امنیتی و ناحوانی دشمن از حعرض نظامی به کشور ،بحران دیگری در برابر جمهوری اسالمی
قرار گرفته و دستگاه استکبار با یک آرای جدید ،حملهی فرهنگی و جنـگ اقتصـادی را بـر
ضد ملت ایران حشدید کرده و لذا باید نق مساجد ـ که حاریخچـهای از حجـارب موفـع در
پشتیبانی از نظام اسالمی را در کارنامهی رود دارند ـ در برابر این هجمهی نوین احیاء شـود
و این نهاد معنوی و مردمی بهمثابه رکنی در حرـوری حولیـد قـدرا قـرار گیـرد و اال رویکـرد
متداو در فرهنگ و اقتصاد که بر اساس علوم و معادالا دانشگاهی ،وجود چنین حهاجمی
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را انکار میکند و به دنبا سازش با جهان است ،عرصههای حاکمیتی را بـه دسـت رواهـد
گرفت و عناصری روی کار رواهند آمد که علیرغم سوابع مجاهدهی نظامی و دفاعی ،فاقد
رویکرد مکتبی برای مقاومت فرهنگی و مقاومت اقتصـادی هسـتند .لـذا بـه نظـر میرسـد
مطالبهی رهبری مبنی بر قرارگرفتن مساجد در افع حمدنسازی اسالمی 1و حوجـه بـه هشـدار
ایشان پیرامون مساجد سکوالر ،هنگامی در صحنهی عم جریـان مییابـد کـه مسـاجد در
برابر «سازش فرهنگی و اقتصادی با حمدن مدرن» بایستند و ححقع عدالت را پیگیری کننـد.
الزمهی این مهم ،حغییـر در جغرافیـای سیاسـی و حقسـیماا کشـوری و شـهری بـر اسـاس
محوریت مساجد و انعکاس آن در حروری قدرا و کیفیت جماآوری آراء است حـا بـا قبـو
مسنولیت حوسط مساجد در روند اداره کشـور ،حخصـیص بودجـه و امکانـاا در شـهرها و
محالا ،بر اساس فقر و غنی شک نگیرد بلکه مساجد به رویکرد اقتصادی جدید مبنی بـر
حوقف رفاه دائمالتزاید و حعمیم عدالت کمـک کننـد و امکانـاا رفـاهی هماننـد حـع رآی،
بهصورا مساوی بین همه شهروندان حوزیا شود.
 .7/2ضرورت ایجاد بستر برای توزیع اختیارات بر محور «عناصهر مهذهبی ،انقالبهی و
علمی» در مقابل ساختارهای تئوری تولید قدرت غربی

البته از آنجا که اعطاء و رحمت الهی در نماز واقا میشود و استعانت از رـدای متعـا
در نماز ،محور اساسی در هدایت امت و اداره جامعه به حساب میآید ،در وضا مطلـوب و
با ححو در حوزههای علمیه و پرورش طـالب در سـطح حمـدن اسـالمی ،ائمـه جماعـاا
جایگاهی ویژه در جامعه دینی پیدا میکنند و آنان هستند که بایـد در معـرض آرای عمـومی
ً
 .6مقام معظم رهبری« :بنابراین مسجد ّ
اهم ّیت دارد ،پایگاه است؛ همچنانکه معروف شده در زبانها واقعـا
پایگاه است .نهفقط پایگاه برای فالن مسرلهی اجتماعی[ ،بلکه] مسجد میحواند پایگاه همـهی کارهـای
نیک باشد؛ پایگاه رودسازی ،انسانسازی ،حعمیر د و حعمیر دنیا و مقابلـهی بـا دشـمن و زمینهسـازی
ّ
برای ایجاد حمدن اسالمی» دیدار با ائمه جماعاا مساجد حهران.6938/8/96 ،
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َ
ً
برای انتخاباا قرار بگیرند .اما در دوران انتقا الزم نیست کـه اشـخاص منتخـح ضـرورحا
دارای این منصح باشند بلکه ائمه جماعـاا بـا حوجـه بـه مجموعـههای فعـا در مسـاجد
(همانند هیرت امناء ،بسیج ،کانونهای فرهنگی و )...میحوانند عنصری را برای انتخـاب بـه
مردم معرفی کنند که معتقدند بیشترین اعتقاد و حوانایی را برای پیگیری آرمانهای مکتبـی و
مقابله با جنگ فرهنگی و اقتصادی داراست.
یعنی پرورش سرداران جنگ فرهنگی و اقتصادی ممکن نیسـت مگـر اینکـه در محـیط
مساجد و َهیأا حنفا کرده باشند و با کنار گذاشتن هویت علمـی متـداو رـود و گرفتـار
نشدن به سکوالریسم پنهان ،ایدههای مکتح و دستگاه رهبری را دنبا کنند و به این حقیقت
نورانی ایمان داشته باشند که درگیری با سارتارهای کفرآمیز ،موجح جلح نصـرا الهـی و
بازشدن راه در برابر مجاهدان رواهد شد؛ همانگونه که فرماندهان گردانها در زمان جنـگ
ححمیلی ،عناصری بودنـد کـه در مسـاجد و َهیـأا پـرورش یافتـه بودنـد و بـه ناکارآمـدی
معادالا جنگ کالسیک در دفاع مقدس ایمـان داشـتند و بـا ایمـان بـه فرمـان امـام بـرای
مقاومت در برابر دشمن ،حدابیر جدیدی را عملی کردند که دکترین نوین دفاعی را در مقابـ
چشم جهانیان به نمای گذاشت و امنیت پایدار را برای نظام اسالمی به ارمغان آورد .لذا در
صورا شک گیری فضای جنگ فرهنگی و اقتصادی در کشور و ّ
طراحی قرارگاههای مربوطه
در سطح کالن نظام ،این عناصر بهمثابه فرمانـدهان میـانی در ایـن عرصـهها بـا محوریـت
مساجد مشغو به فعالیت میشوند و از میان رـود ،نیروهـایی را انتخـاب میکننـد کـه در
جایگاه امامت جمعه و نمایندگی ولیفقیه در استان ،قادر بـه فعالیـت در سـطح فرمانـدهی
لشگر هستند .در نتیجه ،ائمه جمعه بـا رآی ائمـه جماعـاا و عناصـر انقالبـی در مسـاجد
انتخاب میشوند و از سوی ولیفقیه مورد حنفیذ قرار میگیرند .البته مبنـا قـرار دادن مسـاجد
برای طراحی حروری حولید قدرا در دوران انتقا و حالش برای حفویض ارتیاراا سیاسی بـه
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ّ
این نهاد مقدس ،باعث رواهد شد حا بررالف سبک زندگی غربی ،جایگاه و نق قوه مقننه
در اداره کشور افزای یافته و مجلا بر قوه مجریه حاکم شود.
 .7/7ضرورت مهندسی تئوری تولید قدرت در حوزههای علمیه بههدلیهل حساسهیت
مسؤولیتهای آن در عرصه تمدنسازی

ّ
همچنین عالوه بر حبیین حروری قـدرا در نظـام سیاسـی ،در آینـده بایـد رونـد حصـدی

مرجعیت پی از انقالب اسالمی و حغییراا آن پا از حأسیا نظام اسالمی را بررسی نمود
و قاعدهمند شدن حروری قدرا در حوزههای علمیه را در دستور کـار قـرار داد حـا بـا ارحقـای
ظرفیت در این موضوع ،نیازهای ححو در حوزه حأمین گردد و حـأثیراا مثبـت آن در حرـوری
قدرا برای نظام سیاسی منعکا شود.
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مهندسی «نظام اختیارات» در تئوری تولید قدرت اسالمی برای
دوران گذار در سطوح «مدل ،برنامه ،قانون و اجرا»

 .4مهندسی «نظام اختیارات» در تئوری تولید قدرت اسالمی برای دوران گهذار
در سه س و ِ «مدل ،برنامه ،قانونگذاری و اجرا»

پا از بحث پیرامون فرهنگ ححزب و الگوی مشارکت و انتخابـاا و رونـد جمـاآوری
آرای عمومی ،باید به بحث از چگونگی حاکمیت پردارت .آنچه امروزه بهعنوان امر متداو
در این عرصه شنارته میشود ،حفکیک قوای سهگانه از یکدیگر و حعیین ارتیاراا هر یک از
قوا در قالح نظامهای پارلمانی یا ریاستی است و لذا باید روشن شود که آیا میحوان با حکیـه
به مکتح ،در این موضوع نیز نسخهای کاربردی ارائه کرد یا ریر؟ 1مهمحرین سند باالدسـتی
در این زمینه که بسترها و مقدماا حاکمیت را فراهم میکند ،قانون اساسی اسـت امـا بایـد
حوجه داشت که اداره کشور بر اساس مد های طراحیشده در دانشگاهها و مراکز آ کادمیـک
 .6در این رابطه ،جریان «حصمیم» ،جریان «قانون» و جریان «فع » قاب طرح است کـه بـرای هـر یـک از
آنها ،سه سطح «حولید ،حوزیا و مصرف» مطرح میشود .از آنجا که حمدن مدرن حیاا نظام اسـالمی را
بر نمیحابد ،جریان حصمیم و قانون و فع در سطح حولید ،در درگیری با مدرنیته و مقاومت کشور در برابر
آن رقم میرورد حا آزادی در مقیاس ملی و نفوذ اراده و ارتیار ملت در حعیین سرنوشت رود حأمین شـود.
اما طراحی بخ حوزیا و مصرف در این سه عرصه ،نیازمند حولید مباحث علمی جدید است.
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انجام میشـود؛ یعنـی ّ
مفسـر قـانون اساسـی در عرصـهی عمـ و پیادهکننـدهی اهـداف و
آرمانهای موجود در قانون اساسی در مـتن جامعـه ،مـد های اداره هسـتند کـه بـه نیـروی
انسانی آموزش داده میشوند و با حضور این عناصر آموزشدیـده در احـزاب و در سـازمان
برنامه و بودجه ،اجرایی میشوند .پا سطح او بحث پیرامون حاکمیت ،به قانون اساسی و
مد حاکم بر آن باز میگردد که از این مد حاکم ،سه حروری حولید ثروا و قدرا و اطالع
منشعح میشود .سطح دوم مربوط به اسنادی از قبی چشـمانداز و برنامـههای پنجسـالهی
حوسعه و سیاستهای کالن و سیاستهای اجرایی است و در سـطح سـوم ،قانونگـذاری و
آییننامهی اجرایی و برنامههای ساالنه اسـت .در واقـا حاکمیـت و اداره کشـور بـه سـطوح
سهگانهی فوق نیازمند است و لذا نهادهایی متناسح با ایـن سـطوح طراحـی شـده و شـک
میگیرد که در سراسر دنیا متداو است.
 .4/4ضرورت توجه به مقوله «مدل اداره» برای ساخت تمدن و پیشنهاد من لت جدیهد
برای مجلس خبرگان در س

«تولید مدل و تدوین قانون اساسی»

از سوی دیگر روشن است که پیشنهادی که در این سلسله مباحث برای ررو از وضـا
موجود و طراحی الگوی انتقا مطرح شد ،به نهادها و حشکیالحی متناسح با رود نیـاز دارد.
لذا به نظر می رسد نهادی که برای سطح او حاکمیت (قانون اساسی و مد حاکم بـر آن و
الگوهای سهگانهی منشعح از آن) ضرورا دارد ،حشکیالحی مشابه با مجلا ربرگان قـانون
اساسی است که حدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی و بازنگری در آن را بهعهده داشت.
یعنی مسائ اصـلی کشـور از قبیـ قـانون اساسـی ،بـازنگری در آن ،مـد اداره و الگـوی
پیشرفت ،حعیین رهبری و ،...در یـک منزلـت مشـابه قـرار میگیرنـد و بایـد بـه یـک جمـا
نخبگانی سپرده شوند .البته این مسائ در سـبک زنـدگی غربـی حوسـط مراکـز آ کادمیـک و
ححقیقاحی دانشگاهی و بهصورا رسمی ،بررسی و مدیریت میشوند .نظام اسالمی نیز ایـن
موضوعاا را به نحو رسمی و علنی و شفاف و در سطحی باال پیگیری میکند حا از حفکیک

  636سبک زندگی

قانون اساسی از مد حاکم بر آن ممانعت شود .زیرا مد بهمثابه مبنایی برای حدوین قـانون
ّ
اساسی و بهینه و اجرای آن است و حنوع زیادی ندارد چون مکاحبی که مـدعی حمدنسـازی و
ادارهی آن هستند ،محدود بودهاند که از میان آنها بلوک شرق ساقط شده و نظام سرمایهداری
و نظام اسالمی باقی ماندهاند.
 .4/2پیشنهاد ادغام «مجمع تشهخی

مصهلحت» بها «مجلهس شهورای اسهالمی» و

شکل گیری نهاد جدید برای تدوین «چشماندازها ،برنامههای توسهعه ،سیاسهتههای
کالن»

برای سطح دوم از حاکمیت (چشمانداز و برنامههای پنجسالهی حوسـعه و سیاسـتهای
کالن) که در منزلت پـایینحری قـرار دارد ،پیشـنهاد میشـود حـا دو نهـاد «مجلـا شـورای
اسالمی» و «مجما حشخیص مصلحت نظام» با هم ادغام گردند و مسنولیت این سـطح از
وظایف حاکمیتی ،به این نهاد جدید سپرده شود .زیرا شأن مجلـا« ،حـدوین چشـمانداز و
ُ
سیاستهای کالن و برنامههای حوسعه» است و نباید به قانونگذاری در امور رـرد مشـغو
شود بلکه ارتیاراا قانونگذاری در این سطح ،باید به استانها و شوراهای اسـتانی واگـذار
عوض مجما حشخیص مصلحت نظام که با مجلا ادغام رواهـد شـد ،سـه
شود .البته در
ِ

نهاد «شورای عالی انقالب فرهنگی»« ،شورای عالی امنیت ملی» و «شورای پو و اعتبـار»
ِ

ریاست آنها با رئیا قوهی مجریه است و با ورود وزراء بهعنوان اعضای حقوقی ،از
که اکنون
ِ

بازوان رئیاجمهور محسوب می شوند ،زیر نظر دستگاه رهبری قـرار رواهنـد گرفـت و بـه
نهادهای مشورحی برای ولیفقیه حبدی رواهند شد.
 .4/7پیشنهاد واگذاری مسؤولیت «قانونگذاری و اجرا» به شوراها و ادارات استانی

سطح سوم از حاکمیت نیز به «قانونگذاری ،برنامـهی سـاالنه و آییننامـههای اجرایـی»
میپردازد و بررالف وضا موجود ـ که این امور عمدهی فعالیت مجلا شورای اسـالمی را
در بر میگیرد ـ مسنولیت این مقوالا به شوراهای استانی سپرده میشـود کـه متناسـح بـا
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منطقه ی رود به فعالیت در این زمینه مبادرا کنند .در همین راستا هماهنگی بین استانها و
شوراهای استانی و سایر فعالیتهای ستادی ،به موضوع کار رئیاجمهـور و وزارارانـهها
ُ
ّ
در مرکز حبدی رواهد شد و متصدیان این مناصح دیگر به حصمیماا ررد اجرایی نخواهند
پردارت بلکه اداراا در استانها بهمثابه صفُ ،مجری برنامههای ساالنهای رواهند بود کـه
حوسط شورای استانی و بر اساس برنامههای پنجساله حدوین میشود .به این صورا ،مجلا
شورای اسالمی و مجما حشخیص مصلحت ـ که به یک نهاد واحـد حبـدی شـدهاند ـ قـادر
ّ
مصـوب رـود (چشـمانداز و برنامـههای پنجسـاله و
رواهند شد حا روند اجـرای سـندهای
سیاست های کالن) را کنتر کنند و نظارا منثری بـر فعالیـت شـوراهای اسـتانی و اداراا
استانها داشته باشند .در نتیجهی این روند ،سازمان برنامه و بودجه و سایر معاونتهایی که
در وزارارانهها در امر طراحی مد و برنامهریزی حوسعه مشارکت دارند ،حذف میشوند و
ارتیاراا آنها به قوهی ّ
مقننه در شک جدید آن واگذار میگردد حـا ارتیـاراا قـوهی مجریـه
کاه یافته و قوهی ّ
مقننه بر قوهی مجریه حاکم شود.

 .4/1پیشنهاد مهندسی جدید وزارتخانهها در قوه مجریه ،متناسب با تحول در تئهوری
تولید «قدرت ،اطالع ،ثروت»

در راستای رویکرد فوق و متناسح با الگوهای ثروا و قدرا و اطالع در دوران انتقـا ،
سارتار دولت نیز باید متحو شود و وزراارانهها حقسـیم جدیـدی پیـدا کننـد کـه شـام
دستگاههای ذی رواهد بود :وزارا زیرسارتها ،وزراا ردماا ،وزارا امنیت دارلـی،
وزارا فرهنگ و هنر اسـالمی ،وزارا آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی ،وزارا انفـا
(کشاورزی و دامداری) ،وزارا امور مالی (شام وزاراهای اقتصاد ،بازرگانی ،کار و بانک
مرکزی) ،وزارا رارجه (شام دستگاه دیپلماسی ،وزارا دفاع و سـازمان حـج و سـازمان
گردشگری)
سازی همهی صنایا و حکنولوژیهـای متوسـط و
«وزارا زیرسارتها» مسنولیت پیاده ِ
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ُ
ّ
ررد در حمامی ابعـاد زنـدگی را بهعهـده دارد و سـارت راههـا ،فرودگاههـا ،بنـادر ،سـدها،
حم ونق  ،صنایا نظامی ،پاالیشگاهها ،استخرا نفت و گاز ،بیمارستان ها و اقالم دارو یی
و حجهیزاا پزشکی ،صنعت ،ارحباطاا ،رسانه و ...از وظایف آن محسوب میشود .سـپا
ارائهی حمامی ردماا دولتی به مردم ـ که محصو فعالیتهای وزراا زیرسارتها است ـ
به «وزارا ردماا» سپرده میشود حا به حوزیا آب و بـرق و گـاز و مخـابراا و سـورت و
امکاناا و فضاهای ورزشی و بهداشتی و درمانی و مـدیریت محیطزیسـت و شـهرداریها
بپردازد و حقسیماا مختلف شهری در هر یک از اداراا آب و برق و گاز و شهرداری و ...را
به یک طبقهبندی واحد حبدی کند و آن را بر محور مساجد سامان دهد .این در حالی اسـت
که در وضا کنونی ،مسنولیت هر یک از صنایا و حکنولوژیها بـه یـک وزارارانـه سـپرده
شده و هر وزراارانهای در موضـوع کـار رـود ،از وارداا حکنولـوژی و پیادهسـازی آن در
کشور حا حوزیا و ارائهی ردماا مربوطه به مردم را بر عهده دارد.
همچنین هنگامی که وظایف مختلف و سنگینی از قبی انتخاباا ،طرحهـای عمرانـی،
شهرداریها و ...از وزراا کشور سلح شود ،ایـن دسـتگاه میحوانـد بـر موضـوع سیاسـت
دارلی و امنیت دارلی متمرکز شود و به پشتیبانی سارتاری از مساجد و شـبکهی معنویـت
بپردازد و با وزارا اطالعـاا و نیـروی انتظـامی ادغـام شـود و در نتیجـه« ،وزارا امنیـت
ُ
دارلی» شک بگیرد .گرچه امور امنیت ررد در سطح محلهها باید به مساجد سـپرده شـود
دار مسائ مربوط به اقوام و مذاهح یا مقابله با ححرکاا ضدانقالب ،وزارا امنیت
اما عهده ِ
دارلی رواهد بود .وزارا فرهنگ و هنر اسالمی شام وزارا فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،
رسانهی ملی ،کمیتهی امداد ،اوقاف ،ریراا ،بهزیستی و ...رواهـد بـود حـا ایـن دسـتگاه،
مسنول یت طراحی فرهنگی برای دعوا مردم به ریراا و ارالق حمیده را بر عهده بگیـرد و
مهندسی عرصهی فیلم و ورزش و موسیقی و ...را متناسح با حغییـراا فرهنگـی ذکـر شـده
انجام دهد .البته مدیریت حج از ایـن دسـتگاه بـه وزارا رارجـه منتقـ میشـود و وزارا
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رارجه نیز منحصر به دستگاه دیپلماسی نخواهد شد بلکه حمامی امـور سیاسـی و دفـاعی و
امنیتی مربوط به رار از مرزها را بهعهده رواهد گرفـت حـا ناهماهنگیهـای موجـود بـین
ِ
وزارا رارجه و وزارا اطالعاا و سپاه قدس و ...از بین برود .وزارا آموزش و پرورش و
آموزش عالی نیز مسنو ححصیالا از ّ
سن بلوغ حـا احمـام ححصـیالا حکمیلـی اسـت امـا

آموزش پی از ّ
سن بلوغ ،به رانوادهها و مساجد سپرده میشود.
ً
این ادغامها اوال با هدف شکستن حمرکز در پایتخت و حفـویض ارتیـاراا بـه اسـتانها
ّ
ً
انجام میگیرد و ثانیا بدان جهت است که زندگی مادی و وزارارانههایی کـه متکفـ ایـن
احژی
امور هستند ،کوچکسازی شده و اقتصادمحوری کنتر شود و سارتار دولت بـا اسـتر ِ
«حوقف در رفاه دائمالتزاید» هماهنگ گردد حا زمینـه بـرای ارحقـای معنویـت در جامعـه ،بـه
حدریج فراهم آید .لذا حغییراا پیشنهادی در سارتار حاکمیت نشانگر این واقعیت است کـه
اساسی فعلی متناسح با سطح «حاکمیت» حدوین شده و برای حضور نظـام اسـالمی
قانون
ِ
در سطح «حمدنسازی» ،قانون اساسی نیز باید ارحقا پیدا کند.

 .2پیشنهاد مهندسی «نظام اختیارات» بر اسها

فلسهفه نظهام والیهت بهرای

وضع م لوب

البته در وضا مطلوب ،بافت دیگری بـرای نهادهـای حـاکمیتی شـک میگیـرد کـه در
مباحث گذشته به آن اشاره شد و قوای سهگانه و نهادهای متداو  ،در آن موضـوعیت نـدارد.
یعنی با ححو در «حوزه ،دانشگاه و نظام اجرا» و به وحدارسیدن این سه نهاد بر اساس سه
منطقی «اوصاف»،
منطع «حجیت ،معادله و مد » ،نهادهای حاکمیتی نیز مبتنی بر حقسیم
ِ
ِ
«موضوعاا» و «گردش عملیاا» شک رواهد گرفت .لذا رهبری در دوران ححقـع حمـدن
معاونت «سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی» رواهـد بـود کـه سـطح او
اسالمی ،دارای سه
ِ

حقسیم «انسان ،ابـزار ،امکـان» و در سـطح
حاکمیت را حشکی رواهند داد؛ در سطح دوم،
ِ
سوم« ،حامین ،حشخیص ،حصرف» مطرح رواهد شد.
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 .7ضرورت تبدیل رویکرد آکادمیک به سه تئوری تولید «قدرت ،اطالع ،ثروت»
به رویکرد تخصصی با تکیه بر آمارها

آنچه در این بخ از بحث سبک زندگی بهعنوان موضوع اصلی قرار گرفته ،ارائهی یـک
طرح آ کادمیک برای برونرفت از وضعیت موجود در حمامی عرصههای اداره کشور اسـت و
لذا ورود این پیشنهاد به عرصهی اجرایی کشور و فرآیند و حرحیباا الزم بـرای آغـاز رویکـرد
جدید ،نیازمند مباحث دیگری است که حصمیمگیری دربارهی چگونگی آن ،به سطوح باالی
ً
نظام وابستگی دارد .رصوصا با حوجه به اینکه اجراییشدن هر برنامهای ،به جمابندی دقیع
از آمار و ارقام و اعدادی که وضـا موجـود را نشـان میدهنـد ،نیـاز دارد کـه چنـین آمـار و
اطالعاحی از دسترس این مجموعه رار بوده است.

17

تحلیل از نقاط آسیب «نظام اداری» در تئوری تولید قدرت غربی
و ارائه راهحل بر اساس مهندسی «توزیع اختیارات» در تئوری
تولید قدرت اسالمی

 .4ذاتیبودنِ فسهاد در بخهش اداریِ تئهوری تولیهد قهدرت غربهی بهه دلیهل
«تمرک گرایی»« ،تبعیض در توزیهع اختیهارات»« ،نگهاه ابه اری بهه قهانون» و
«حاکمیت سود سرمایه در گردش عملیات»

یکی از موضوعاحی که باید در سارتار حاکمیت و کیفیت مـدیریت مـورد بررسـی قـرار
گیرد ،موضوع «فساد اداری» است که سبک زندگی غربی همچنان گرفتار آن است .بـه نظـر
میرسد این چال ناشـی از آن اسـت کـه حوزیـا ارتیـاراا در ردههـا و سـطوح مختلـف
مدیریتی ،بر اساس «حمرکز» طراحی شده و ححقیر و حبعـیض و محرومیـت و سـایر ارـالق
رذیلهای که از آن حاصـ می شـود ،فسـاد اداری را در پـی آورده اسـت .یعنـی در سـارتار
حاکمیت ،ما با سه مقولهی «مشارکت ،حوزیا ارتیاراا و گردش عملیاا» مواجهیم و فساد
اداری بهدلی طراحی نامتعاد در این سه بخ شک میگیرد .به عبـارا دیگـر در سـبک
زندگی غربی« ،مشارکت» بر مبنای «حبعیض» استوار شـده« ،حوزیـا ارتیـاراا» بـا «نگـاه
ابزاری به قانون» و رفتـار مافیـایی در جهـت حوسـعهی شـهواا همـراه گردیـده و «گـردش
عملیاا» در چارچوب «سود سرمایه» انجام میشود .لذا حنهـا زمـانی کـه اصـ و اسـاس
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طراحی در این سـه عرصـه حغییـر کنـد و سیسـتم و منزلتهـا و عناصـر آن متحـو شـوند،
جلوگیری از فساد ممکن رواهد شد.
« .4/4عدالت» جهایگ ین تبعهیض« ،عقالنیهت» جهایگ ین نگهاه ابه اری بهه قهانون،
«خودکنترلی در توسعه خیرات» جایگ ین سودسرمایه و «انسجام» جهایگ ین تمرکه
در تئوری تولید قدرت اسالمی

به همین دلی بود که در مبحث گذشته پیشنهاد شـد حـا بـا حضـور مسـاجد و مـردم در
عرصه ی سیاسی ،عدالت جایگزین حبعیض شود و گردش عملیـاا بـه نفـا سـود سـرمایه،
جای رود را به رودکنترلی در حوسعه ریراا دهد و با کنارگذاشتن نگـاه ابـزاری بـه قـانون،
حوزیا ارتیاراا به یک مبنای علمی و منطقی واگذار گردد .همچنین در همین راستا بود کـه
نهادهای جدیدی متناسح با سطوح سهگانه در حاکمیت مطرح گردید حا با ادغام دسـتگاهها
ُ
و محدود کردن آنها به مسائ حوسعه و کالن و واگذار کردن امور ررد به مردم ،زمینهی فساد
ُ
و ححقیر از بین برود .زیرا حمرکز ارتیاراا در قوای سهگانه و منوطکردن حمامی امور ررد بـه
حصمیماا مجلا و دولت و وزارارانهها ،رود موجد فساد است .در واقـا «انسـجام» و
«حعاد » در سیستم باید جایگزین «حمرکز» شود و اال حفویض ارتیاراا وسیا به مدیران در
ِ
ُ
موضوعاا ررد ،زمینه و محیطی را برای فساد فراهم میسازد که هی مدیری ،حوانایی گریـز
از آن را ندارد مگر اینکه از انبیا و اولیای الهی باشد! حتی در دستگاه الهی که به جای ایجاد
حمرکز در امور مادی ،به ایجاد حمرکز در امور معنوی مبادرا شده ،رفتار بـا بنـدگان رـدای
متعا در باالحرین سطح ّ
عزا و عدالت انجام شده و همان مناسکی کـه بـرای نبیاکـرم در
معرا حشریا شده ،به سایر عباد عرضه میشود حا به همان صورا ،به عبادا ردای متعـا
بپردازند.
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 .4/2اشاره ای به کیفیت طراحی سیستم ها در سبک زندگی غربی و آثار عدم تناسهب
اختیارات با وظای

در تعمیق مفاسد اداری

از اینرو حدود ارتیاراا و منزلتها باید با علم و قدرا و صالحیت اشخاص متناسح
باشد و حجم ارتیاراا حفویضشده در حناسح با وظایف باشد و نه بی از آن .این در حالی
است که در سبک زندگی غربی ،باالحرین منزلتها به کسانی میرسد که نه حنها واجد هـی
صالحیت علمی و انسانی نیستند بلکه با رلع و روی مافیـایی و شـراراآمیز رـود ،بـرای
حخلیهی شهواا و ارضاء ّ
حمنیاا باالحرین ریسکها را میپذیرند و به رطرناکحرین رفتارهـا
حن میدهند و عالوه بر این ،عناصر حکنوکراا را که به قانونگرایی و قاعدهمندی در دستیابی
به شهواا حظاهر میکنند ،به استخدام رود در میآورند .البته باید پـذیرفت کـه ایـن رونـد
فسادزا در حمدن غربی ،به نرمافزارها و محاسباا علمی حبدی شده و از طریع علوم مـدرن،
فاسدحرین افراد و سیستمها به ملتهای جهان ححمی میشود .در این صـورا ،اسـتفاده از
ً
دستگاهها و ابزارهای نظارحی و کنترلی نه حنها دردی را دوا نمیکند بلکه عمال به اهرمی برای
ساکتکردن افکار عمومی حبدی میشود .بـهعنوان نمونـه ،علـیرغم وجـود یـک دسـتگاه
عریض و طوی پلیا در کشور امریکا که باید مایهی آرام و پنـاه مـردم باشـد ،آمارهـا از
احساس ناامنی شدید مردم در این کشور حکایت میکند.
لذا امروزه و علیرغم حجربهی طوالنی از سیستمها در سدههای گذشـته و حبـدی آن بـه
دولت الکترونیک و کوچک ،فساد و دزدی و شرارا روزبهروز عمع بیشتری پیدا کرده است.
گرچه ادعا میشود که راهکار کاه

فساد ،بهرهگیری دولتها از فضای مجازی و ردماا

الکترونیک است امـا حجـم متـراکم و وسـیا حخلفـاا و سوءاسـتفاده و جـرایم در فضـای
ً
مجازی ،دروغینبودن این ادعاها را اثبـاا میکنـد .اساسـا جلـوگیری از فسـاد وابسـته بـه
مطالعهی ارادهی انسـانی و حوجـه بـه همراهـی آن بـا هـوای نفـا در دار امتحـان اسـت و
همانگونه که در مبحث سازمان و حشکیالا اشـاره شـد ،غایـت سیسـتمها و سـازمانها و
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حشکیالا و طراحی حوزیا ارتیاراا و گردش عملیاا در آن باید بستری برای ارحقای اراده و
ارتیار کارمندان و کارگران باشد.
 .4/7ضرورت مهندسی «سیستمهای اداری» بهه عنهوان بسهتر رشهد انسهانی بهرای
کارمندان و کارگران؛ نه بهینه کاال و سود سرمایه

این در حالی است که ارحقا محصو بهعنوان متغیر اصلی در سیستمهای موجود است و
رشد ارتیار کارمندان و کارگران حنها به حبا ارحقاء در محصو مادی حعریف میشود .اما اگر
محیط کار و فرآیند سیستم به رشد و حهذیح نیروی انسانی منتهی شود و بـه جـای انحصـار
امور معنوی به مساجد و عباداا ،عناصر از رفتار سازمانی رود بـه احسـاس رشـد معنـوی
ّ
ً
قطعا اثر آن در کیفیت و ّ
کمیت و سرعت و دقت کـار آنـان قابـ مشـاهده
دست پیدا کنند،
رواهد بود ولی هنگامی که یک انسان در حمامی طو مدا فعالیت رود در یک سـازمان و
حشکیالا ،به ارحقای روحی دست پیدا نکند ،هر سیستمی را به ابزاری برای منافا و ّ
حمنیاا
رود حبدی رواهد کرد .متناسح با همین انسانشناسی در حشـکیالا ،بایـد در مـدیریت و
حوزیا ارتیاراا نیز حناسح ارتیاراا با وظایف رعایت شود و اال حفویض ارتیـاراا وسـیا
برای وظایف عادی ،موجح فساد رواهد شد.
« .4/1طراحی سیستم تمرک گرا و دستگاه نظارتی» بهعنوان اب اری بهرای بهه تهأخیر
انداختن برخورد با فساد اداری و ضرورت طراحی سیستمهها بهرای «نظهم ،تعهادل و
توسعه» از طریق خودکنترلیِ نهادها و افراد

در سطح حاکمیت نیز حمامی سارتارهای متمرکز ،نیمهمتمرکز و کارگاهی و موضـوعاا
هر یک از آنها باید روشن گردد در غیر اینصورا و با ایجاد حمرکز در حمـامی امـور مـادی،
مردم ححقیر رواهند شد و با مشاهدهی فساد در سطوح باالحر ،در موضوع کار رود اقدام بـه
فساد رواهند کرد .یعنی مهندسی سیستمها و مجموعهها باید به نحو مکتبی انجام شود و از
احی نظمها و حعاد ها و حوسعههایی که به نفا یک قشر راص است ،اجتناب گردد .لـذا
طر ِ
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اری دسـتگاههای مـدیریتی بـر اسـاس
هرگونه پیشرفتی در وضعیت سـختافزاری و نرمافـز ِ

استانداردهای جهانی که بهعنوان راهکار مبارزه با فسـاد مطـرح شـود ،معنـایی جـز حـذف
صورا مسأله و به حأریراندارتن بررورد با ریشههای فساد ندارد.
پا طراحی سیستمها بر اساس رودکنترلی ،ریشهی مبارزه با فسـاد را حشـکی میدهـد
ً
رصوصا برای ارادهی انسانی که همواره با هوای نفا درگیر است .امـا سیسـتمهای موجـود
حناسبی با حکوین و طبیعت انسان ندارند بلکه مکانیک هستند و به حعویض قطعاا احتیـا
دارند .به عبارا دیگر نظامهای اجتماعی باید مقتبا از امـور حکـوینی باشـند و بهصـورا
ارگانیک طراحی شوند حا ریشهکنی فساد اداری امکانپذیر گردد .ویژگی سیستم ارگانیـک آن
است که سختافزارمحور و محصو محور نیست بلکه حتی در جریان حولید محصـو نیـز
انسان را در منزلت واقعی رود قرار میدهد و نفا و رشد کارمندان و کـارگران را بـر ارحقـای
ّ
محصو مقدم میدارد و از حبعیت آن در برابر ماده یا ارادههای ضعیفحر جلوگیری میکند و
رودکنترلی ارادهها ،مانا فسـاد و رشـوه و ریختوپـاش در اداراا ـ کـه
با بسترسازی برای
ِ
ّ
امروزه بهمثابه حفظ آبرو در نظام اداری حلقی میشود ـ رواهد شد .این روند در دوران انتقا
و با پیشنهادی که در مبحث گذشته پیرامون سارتار حاکمیت و ادغام دستگاههای مختلـف
ارائه شد ،آغاز میشود و در وضا مطلوب ،موجح ریشـهکنی فسـاد و حـذف دسـتگاههای
موازی و عریض و طوی نظارحی و واگذاری وظیفهی نظارا و بازرسی بـه دسـتگاه رهبـری
رواهد شد.
 .4/5حفظ مکاتبات اداری در مدیریت متمرک و حهذف دیهوان سهاالری در مهدیریت
نیمهمتمرک و کارگاهی از طریق محوریتبخشی به «شهادت عدلین»

پیرامون مقولهی «مکاحباا اداری» که به دیوانساالری حبدی شده ،باید حوجه داشت کـه
این نوع مکاحباا برای امور متمرکـز (سـطح او و دوم حاکمیـت در پیشـنهاد مختـار) الزم
ً
است اما در امور نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز باید حدریجا مکاحباا حذف شود و شهادا شهود
مورد پذیرش سیستم واقا شده و مبنای گردش کار قرار گیـرد حـا اعتمـاد انسـانی جـایگزین
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کاغذبازی و سندسازی شود .از سـوی دیگـر اسـتخدام رسـمی و دولتـی بایـد بـه فعالیـت
سازمانی متمرکز در رآس حاکمیت (عناصر شهاداطلح و جانبرکف) منحصر شود و سایر
مشاغ بهصورا روزمزد باشند .یعنی از آنجا که نظام به نیروهای منمن و مجاهد نیاز دارد،
باید نسبت به این افراد همیشه آماده و پادررکاب متعهد باشد و مانا از لگدما شدن ّ
عزا و
ِ
احترام آنان در میانهی حغییر دولتها و ارتالفاا سیاسی شود .لذا استخدام این عناصـر بـه
معنای بهرهمندی آنان از حقوق و مزایای راص و ویژه نیست زیرا گفته شد که الگوی درآمد
در بخ دولتی« ،زاهدانه و انقالبی» رواهد بود بلکه به معنای ّ
حعهد نظام نسبت بـه آبـرو و
احترام و کارآمدی آنهاست.
 .4/6ضرورت مهندسی «برخورد اخالقی» در نظهام اداری و حهذف «بازنشسهتگی» از
سیستم اداری برای جلوگیری از تحقیر

همچنین مقولهی بازنشستگی به معنای فعلی آن باید از نظام اداری حذف شود؛ یعنی یا
افراد حوانایی کار روزمزد و حأمین ّ
عزامندانهی نیازهای رود را دارنـد یـا فاقـد ایـن حوانـایی
هستند که در این صورا ،نگهداری و حمایت روحی و عـاطفی و مـالی از آنـان ،وظیفـهی
مردم و نهادهای ّ
ریریه و بخ وقف و جامعه و نظام اسالمی رواهد بود .به عبارا دیگـر،
روند متداو در رسیدگی به بازنشستگان یـک رونـد ارالقـی نیسـت و انتظـاراا مـادی از
ً
سیستم و ایجاد بارهای مالی سنگین برای حأمین آن در این جهت ،عمال همواره به ححقیر این
قشر شریف و ّمنتگذاری بر آنان من ّ
جر شده است .لذا ایـن موضـوع بایـد بـر مبنـای رفتـار
ارالقی دولت و جامعه و مردم (نظام ارحام و همسایگان) پیگیری شود که این مهم بهدلی
ِ
حغییر جهت در سارتارهای فرهنگی و اقتصادی (پیشنهاد مختار) در دسترس رواهد بود.

 .2ضع

ذاتی در سیستمهای اداریِ مادی ،علت شکلگیهری صهنعت بیمهه در

سبک زندگی غربی و تعری

پشتوانه نظام اداری اسالمی براسا

جریان اخالق

اگر نظمها و حعاد ها و حوسعهها در سیستم اداری بر مبنـای حـأمین نفـا سـرمایه شـک
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نگیرند بلکه نفا انسانی و حوسعهی ریراا و رویکرد مقابله با حمرکز را دنبا کنند ،بسـیاری
از حضمینه ای الزم در زندگی امروزین ضرورا رود را از دست رواهنـد داد و لـذا مقولـه
«بیمه» در شک فعلی آن ـ که به حمامی ابعاد زندگی حعمیم پیدا کرده ـ موضوعیت نخواهـد
داشت .یعنی هنگامی که رویکرد حاکمیت به فلسفهی حواد غیرمترقبـه از قبیـ زلزلـه و
سی و ...بر اساس فرهنگ دینی حغییر کند و همزمان حمرکز در شهرها شکسته شود و عمـوم
آنها به مراکز نیمهصنعتیـ نیمهکشاورزی حبدی گردند و بالتبا در وضعیت حرافیـک ،کیفیـت
سارتوساز مسکن و مراکز حجاری و ...ححوالحی پدید بیایـد ،بخـ بزرگـی از حـواد و
ً
رطراا متداو رآسا منتفی میشوند و لذا جهتگیری موجود در عرصهی بیمه که به حعمیم
شدن آن در حمامی عرصهها انجامیده ،به حدریج حغییر میکند.
و الیهالیه ِ
 .2/4کیفیت برخورد با مقوالت «بیمه ،مالیات ،عهوارض» در دوران گهذار متناسهب بها
رویکرد جدید

البته حغییر جهتگیری در صنعت بیمه برای دوران انتقا  ،بیشتر ناظر به بیمههایی رواهد
بود که در ارحباط با منطقه و بینالمل حعریف شدهاند؛ زیرا هدف اقتصاد مقاومتی با رویکرد
جدید ،در گام او حأمین بازارهای دارلی و ایجاد امنیت اقتصادی در دار اسـت و لـذا بـا
کاه

صادراا ،بیمههای رارجی نیز کاه

رواهند یافت .در بیمههای دارلی نیز بخ

مربوط به دستگاههای کالسیک و متداو حفظ میشود اما فعالیتهای مربوط به نهادهـای
انقالبی که بر اساس درگیری با کفر حعریف میشود ،از شمو بیمه حذف رواهند شد .زیـرا
حضمینها در این بخ  ،معنوی و غیبی هستند و اسـاس آن ،وعـدهی رـدای متعـا بـرای
نصرا و محافظت از منمنین در صورا دفاع آنها از کلمـهی حـع در برابـر کلمـهی باطـ
است؛ همان گونه که آثار این نصرا و حفظ الهی ،در رفتـار و گفتـار و زنـدگی پرچمـداران
حوحید و نواب عام حضرا ولیعصر دیده میشود.
از آنجا که در وضا مطلوب ،ارحقای معنوی جایگزین رفاه دائمالتزاید رواهد شد و نیـاز
ِ
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دولت به هزینههای سنگین برای حأمین رفاه مادی از بین رواهد رفـت ،مقولـهی «مالیـاا و
عوارض» در شک فعلی آن موضوعیتی نخواهد داشت و به نوع شرعی آن (رمـا و زکـاا
ِ
و )...محدود رواهد شد .اما در دوران انتقا و حا زمانی که ارائهی رـدماا متـداو حوسـط
دولت ،مورد انتظار مردم است ،ارذ مالیاا و عـوارض ضـرورا دارد .بـا ایـن حفـاوا کـه
معافیتهای مالیاحی در وضا موجود به بخ رصوصـی حعلـع میگیـرد حـا چـرخ اقتصـاد
سرمایهداری را به گردش درآورند اما معافیتهای مالیاحی در الگوی انتقا  ،حنها بـه جبهـهی
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بخ وقف ارتصاص رواهد یافت و بخ رصوصـی بـه
پردارت کام مالیاا و عوارض ملزم رواهد شد.

18

تبیین برخی اوصاف و شاخصههای تئوری تولید قدرت اسالمی و
آثار اخالقی و ارزشی مقابله با تمرکزگرایی در مدیریت شهری

« .4تعبد ،عدالت و کارآمدی اسالم» مبنای تئوری قهدرت اسهالمی و «تعمیهق
مشارکت مردمی و الگوی گ ینش مؤمنین» بهعنوان دو شاخصه آن

پیرامون حروری قدرا در نظام اسالمی ،چند نکته قاب ذکـر اسـت .نکتـه او اینکـه از
ضروراهای حرکت به سوی سبک زندگی دینـی ،حعمیـع مشـارکت عمـوم و حعمـیم آن بـه
حمامی عرصههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است زیرا ادارهی نظام اسـالمی وابسـته بـه
حضور مردم است و نه یک قشر راص .لذا بسترهایی باید طراحی شود که مردم با آراء رود
در ابتدا ،نظارا رود در روند ،مشاهدهی راندمان در پایـان و ارحقـای آن در مرحلـهی بعـد
حضور داشته باشند .نکته دوم اینکه نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مسنولیت دارند
حا سارتار مقاومت و بتشکنی را به درستی مهندسی کنند که الزمـهی آن ،عـدم وابسـتگی
روحی و فکری آنان به سبک زندگی غربی است .یعنی کیفیت گزین باید به نحـوی باشـد
که حنها کسانی که به سبک زندگی اسالمی معتقدند ،بتوانند به عرصهی مـدیریت نظـام وارد
شوند و مدیرانی که سبک زندگی اسالمی را نمیپسندند و دلبستهی زندگی غربی و شـهواا
آن هستند ،از ابتدا کشور را حرک نمایند؛ نه اینکه پا از بهرهگیری کام از امکاناا کشـور
به مهاجرا اقدام کنند .البته روشن است کـه حعمیـع مشـارکت مـردم از یکسـو و ارحقـای
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کیفیت گزین مدیران و نخبگان از سوی دیگر ،حنها از طریع کار حشکیالحی ممکن است اما
نکته سوم این است که کار حشکیالحی در نظام اسالمی ،مبتنی بر فرهنگ ححزب نیست بلکه
اسالمی حقیقی ،حزبی اسـت کـه ارحبـاط
باید با محوریت مساجد انجام شود .یعنی حزب
ِ
بین انسانها و حاکمیت را بر اساس ارحباط با ردا هماهنگ کند و لـذا شـعار آنّ « ،
حعبـد»،
«عدالت» و «کارآمدی اسالم در عینیت» رواهد بود.
« .4/4امنیت و مسؤولیت پذیری» دو شاخ

برای تعمیق مشارکت مردمی و حاکمیهت

مؤمنین در تئوری قدرت اسالمی

حاکمیت یک قشـر رـاص
شدن اداره کشور در حمامی ابعاد ،به معنای عدم
ِ
البته مردمی ِ

نیست اما نکته چهارم این است که قشری که در نظام اسالمی حاکم میشود ،به دنبا حأمین
نیازهای مادی رود نیست بلکه نیاز رود را با حبدی شدن به یک عنصر حـاریخی و حبعیـت از
اولیای حاریخی و ردمتگزاری به عموم برطرف مینماید و لذا منافا مردم و مقدوراا جامعه
حاکمیــت چنــین قشــری ،امنیــت و
را بــه ســود رــود مصــادره نمیکنــد .در نتیجــهی
ِ

مسنولیتپذیری حاص شـده و فسـاد و بهرهبـرداری از مناصـح حکـومتی بـرای حخلیـهی
شهواا و دستیابی به مطاما مادی از بین رواهد رفت .نکته پنجم اینکـه همـراه بـا حعمیـع
مشارکت عمومی ،حعمیم حنفیذ رهبری نسبت به همهی مناصح نیز ضرورا دارد .نکته ششم
اینکه شبکهی مساجد نباید به محلهها منحصر شود بلکه بایـد حوسـعه پیـدا کنـد و اداراا،
سازمان ها ،اصناف و اقشار مختلف را در بر بگیـرد کـه ایـن بـه معنـای حرکـت مسـاجد از
فرهنگ عمومی به سوی فرهنگ حخصصی و آ کادمیک رواهد بود .یعنی همانگونه که نمـاز
جماعت به امامت مقام معظم رهبری و ارحباط معنوی حاصـ از آن اسـت کـه محـور اداره
کشور در سطح جهتگیری است ،باید مشابه این نمازهای جماعت در سطوح دیگر حکـرار
شود و اعطاء و رحمت و هدایت الهی که در نماز و در شبکهی معنویت واقا میشود ،دیگر
بخ های مدیریتی کشور را ححت حأثیر رود قرار دهد .لذا مساجد باید بر اساس عقالنیـت
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دینمحور ،طبقه بندی شوند و مساجد در مراکـز صـنفی و حخصصـی و ...حأسـیا شـوند و
ّ
ائمهیجماعاا در چنین مساجدی ،مدیریت اصناف و حخصصها را بهعهده بگیرند.
 .4/2ثبات نسبی در ع ل و نصب ها ،خودکنترلی از طریهق «تعیهین رانهدمان ،بهینهه
شاخ

ها ،بهرهوری» ،دو شاخ

دیگر در تئوری قدرت اسالمی

نکته هفتم پیرامون جریان عز و نصحها در نظام اداری کشور است که بایـد از حعمیـع
مشارکت عمومی ــ که در مباحث قبلی به آن اشاره شد1ــ حبعیت کند و وضا موجود که در
آن ،جناح پیروز در انتخاباا به برکناری همهی مدیران مبادرا میکند ،متحو شـود .نکتـه
هشتم اینکه سیستمها باید بر اساس رودکنترلی طراحی شوند و «حعیین رانـدمان و بهینـهی
شارصها و بهرهوری» بر این مبنا انجام گیرد نه اینکه از طریع حکنولوژی و سختافزارها و
نظاراهای غیرمردمی بر مردم ححمی شود .لـذا در صـورا حعمیـع مشـارکتها ،نظـارا
مردمی بر عملکرد سیستمها نیز ارحقا پیدا رواهد کرد.
ممکن است گفته شود « :نکاا فوق چه ارحباطی با دین و سبک زندگی دینی دارند و بـه
چه آیه و روایتی منتسح میشوند» اما باید حوجه داشت که پیشنهادهای پی گفته با حوجه بـه
ارحقاء قدرا دستگاه کفر و حملهی همهجانبهی آن به دستگاه ایمان مطرح شده اسـت زیـرا
اص نفی سبی و کفرستیزی بهمثابه رکن رکین فرهنگ بعثت اقتضا میکند کـه یـک آرایـ
ِ
دفاعی در مقاب این هجمه شک بگیرد و دستگاه ایمان قدرحی بـه دسـت آورد کـه ظرفیـت
مقابله با نرمافزارها و سخت افزارهای کفار را داشته باشد .البته در این میان واضح اسـت کـه
حاکمیت دینی سختافزارمحور نبوده بلکه نرمافزارمحور است و حمـامی شارصـههای آن،
انسانی و معنوی است و استانداردهای جهانی را برنمیحابد .از همینرو ،محوریت مسـاجد
در حروری قدرا نباید به روا های متداو جهانی مبنـی بـر حاکمیـت یـک قشـر رـاص و
مصادره کردن منافا عمومی به نفا آنان منصرف شود بلکه آرمان ایـن حرـوری ،دسـتیابی بـه
 .6فص سوم ،گفتار پانزدهم ،عنوان .9
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«معنویت و عدالت و عقالنیت» و جریان آنها در نظام حوزیا ارتیاراا و طراحی سیسـتمها
و دستیابی به شارصهها با رویکرد جدید است حا عموم مردم به آزادی و آگاهی و بهرهمنـدی
عقالنی حـاکم بـر حرـوری
معقو در زندگی دنیا دست پیدا کنند .این نکاا ،بهعنوان اصو
ِ
استداللی فشردهای برای حغییراا پیشنهادی ـ که
قدرا در سبک زندگی اسالمی و پشتوانهی
ِ
ّ
در مباحث گذشته بیان شد ـ حلقی میشوند.

 .2آثار ارزشی و اخالقیِ مقابله با تمرک گرایی در موضهوعات «الگهوی تغذیهه،
ورزش ،رسانه ،مهاجرتها ،محیطزیست ،دفن اموات» در مدیریت شهری

یکی از نکاا دیگری که باید در بحث سبک زندگی مـورد حوجـه قـرار گیـرد ،شکسـتن
برری حمرکزهـا در امـور مربـوط بـه شـهر و شهرداریهاسـت .بـهعنوان نمونـه ،حمرکـز در
قبرستان ها باید کاه پیدا کند و به مردم اجازه داده شود حا امواا را مطـابع میـ رـود ،در
ارالقـی
رانه یا مساجد یا مصالها دفن کنند حا عالوه بر بهرهمندی مردم از مزایای ارزشی و
ِ
ناشی از ارحباط شهروندان با امواا رود ،از مشکالا و هزینههای مربوط بـه حم ونقـ و
حرافیک نیز کاسته شود.
همچنین کشتارگاههای متمرکز ،دامداریهای متمرکز ،انبارهـا و میـادین متمرکـز میـوه و
حرهبار برای حأمین میوه بهصورا چهارفص و کاررانههای صنعتی پخت نان باید از دسـتور
کار رار شوند حا پردارتن به نیازهای مادی در موضوع حغذیه از سود محوری رار شده و
این مهم بر مبنای حأمین نیازهای عموم استوار شود .در نتیجـه ،سـارت مسـکن و وضـعیت
زمین شهری باید به نحوی حغییر پیدا کند که مردم هر محلـه بتواننـد بهصـورا غیرمتمرکـز
نیازهای معقو رود به محصوالا کشاورزی و دامداری و ...را حأمین کننـد؛ نـه اینکـه بـر
اساس ّ
حمنیاا و شهواا و بدون حوجه به طبیعت انسانی ،به روردن هر نوع میوه و رـوراکی
در هر فصلی مبادرا شود .البته این حغییر در کیفیت مسکن و نحوهی حأمین نیازهـای اولیـه
در موضوع حغذیه ،نباید بهصورا ّ
سنتی و روستایی یا به شک غیربهداشتی انجام شود بلکه
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ّ
به پایاننامههای متعددی نیاز است حـا قـوانین و نرمافزارهـا و حکنولوژیهـای نـوین در ایـن
عرصه حولید شود .احخـاذ ایـن رونـد هـم دارای آثـار ارالقـی اسـت و هـم موجـح حفـظ
محیطزیست و کـاه آلودگیهـای آب و هـوا و زمـین ـ کـه ریشـه در حمرکـز جمعیـت و
امکاناا رفاهی مدرن دارد ـ میشود .عالوه بر اینکه با شکستن حمرکـز در حـأمین نیازهـای
ً
حغذیهای و کاالهای استراحژیک رصوصا در موضوع نـان و گنـدم ،نیـاز بـه زیرسـارتهای
پیچیده برای حفظ و نگهداری و حوزیا آن (مانند سیلوها) از بین رواهد رفت کـه ایـن امـر،
حوانایی دشمن برای فشار به کشور از طریع نابودکردن زیرسارتها در هنگـام بحرانهـا یـا
ً
جنگ نظامی را شدیدا کاه رواهد داد .سیسـتم ثبـتاحوا نیـز بایـد از فردمحـوری بـه
رانوادهمحوری حغییر رویکرد پیدا کند و به جای افراد ،رانوادههـا دارای شناسـنامه باشـند؛
همچنانکه حمرکز در ثبت احوا باید شکسته شده و مسنولیت این امـر بـه مسـاجد سـپرده
شود.
همچنین بنابر مباحث گذشته در بخ ورزش ،محیطهای ورزشی بایـد در سـه سـطح
محالا ،مراکز استان و استادیومهای حخصصی سازماندهی شـوند؛ همچنانکـه در بخـ
هنر ،رادیو در محالا و مساجد ،رسانه در مراکز استان و فیلم و سینما در نهادهای دولتی و
حخصصی شک میگیرند حا عموم مردم در سارت برنامههای رادیـویی مشـارکت کننـد امـا
سینما و سایر عرصههای رسانهای بهصـورا حخصصـی اداره شـوند .همچنـین زیباشناسـی
موجود ّ
اعم از زیباشناسی بـرای افـراد (کـه در قالـح عم هـای زیبـایی انجـام میشـود) و
زیباشناسی در شـهر و محـیط شـهری (کـه در معاونـت زیباسـازی شـهرداریها پیگیـری
می شود) موضوعیت رود را از دست رواهند داد و با ححو در حعریف شهر و حبـدی آن بـه
مرکز نیمهصنعتی ـ نیمهکشاورزی ،محیطزیست و فضای سبز و زیبا بهصورا طبیعی حأمین
رواهد شد و حفاوا محیطی بین شهر و روستا کاه رواهد یافت .لذا زیباسازی در مراکز
استانها و از طریع سارت نمادهای مذهبی پیگیری رواهد شد و این امر در پایتخـت ،در
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قالح سارت نمادهای اقتدار نظام اسالمی شک رواهد گرفت حـا در نتیجـهی ایـن رونـد،
محور صنعت گردشگری و جذب گردشگر نیز به نحو کلی ححو یابد.
با شکسته شـدن حمرکـز در شـهر و ایجـاد رونـد معکـوس مهـاجرا (از کالنشـهرها و
پایتخت به سمت شهرها و روستاها) سارت بزرگراههای جدید ضرورحی نخواهـد داشـت و
آزادراهها و ّ
جادههای بینشهری نیز بر مبنای حرانزیت کاالهای مورد نیـاز ثروحمنـدان منطقـه
طراحی و سارته نخواهد شد بلکه جهتگیری حـاکم بـر ایـن بخـ در آینـده ،بـر محـور
رساندن کاالهای حولید دار به مستضعفین منطقه و جهان شک رواهد گرفت؛ همچنانکه
با حغییر بازارهای صادراحی هدف در این چـارچوب ،صـنایا بسـتهبندی و طراحـی صـنعتی
کاالها در شک فعلی آن ،موضوعیتی نخواهند داشت.
 . 2/4اشاره به ال امات تغییر جهت حاکم بر ساختارهای سبک زندگی غربهی در دوران
گذار

ممکن است گفته شود« :در این صورا ،امکاناا و زیرسارتهای موجود کـه بـه حبـا
ّ
حمرکز جمعیت در کالنشهرها و پایتخت پدید آمدهاند ،معط و بالاستفاده رواهند مانـد و
منطـع
سرمایههای کشور به هدر رواهد رفت» اما اوال باید حوجه داشت که در اداره کشور،
ِ
منطـع «شـدن» بررسـی
«هست و نیست» کاربرد نـدارد بلکـه موضـوعاا اداره کشـور بـا
ِ

میشود .لذا «امکاناحی که موجود است» در اولویت بررسی نیسـت بلکـه آنچـه دسـتگاهها
مشغو مطالعه و حدبیر برای آن هستند ،جریان و روند افـزای امکانـاا و زیرسـارتهای
ً
شهر در حناسح با روند روبه رشد مهاجرا به شهرها در چندین سا آینده است .ثانیا همهی
ّ
زیرسارتها و امکاناا فیزیکی از قبی بزرگراههـا ،پ هـا ،سـدها ،پاالیشـگاهها ،راهآهـن،
ُ
فرودگاهها ،شبکهی حوزیا آب ،برق ،گاز و ...دارای عمری مشخص هستند و به همین دلی
است که پا از ّ
طی این مدا ،سطح جدید از حکنولوژی جهانی بـرای سـارت آنهـا مـورد
استفاده قرار میگیرد .لذا میحوان حا پایان عمر این زیرسارتها از آنها استفاده کرد و پا از

طراحی سبک زندگی اسالمی در «وضع م لوب» و «دوران گذار»645 

آن ،رویکرد جدید را بر سارت و نگهداری زیرسارتها حاکم کـرد و بـا حوقـف در سـطح
حکنولوژی مورد استفاده و حغییر در استراحژی علمی کشـور ،بـه بومیسـازی آن بـرای حـأمین
نیازهای دارلی مبادرا کرد .پا حمامی عرصههای اداره کشور باید بهعنوان یک مجموعهی
واحد بررسی و مدیریت شوند؛ نه اینکه حصمیمگیری و ارائهی پیوست فرهنگـی بـرای آنهـا
بهصورا مستق و منقطا از دیگر ابعاد صورا پذیرد.

