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 86 ................................. یهدغذ یشهوت بر الگو  تاد حاکن  نیع یها. اشا ه به گنوگه7

هبا  و گقبش  سباگه  « یهسود سرما» یتبهداشت با محو  یالگو ی. ابعاد ضد اگساگ8
 87 ...................................................................... موضوع ی اد ا ید  اگحراف افکا  عنوم

سالمت، بهداشت، » یهامقدو ات به بصش ص د  گحوه دصص ییعقال ر.  ف ا  غ9
 89 .......................................................... یو اگعکاس  ر د  دوسعه علوم پزشک« د مار

مربوِ ببه   یاد  ما ها یکردر افکا  عنومها و منحرف ساگه  راخالقی.  ف ا  غ10
 90 .................................. یاگساگ  هاول  ادهایگ   د  دام یغرب یشکست س ز دگد 

 ر  یادعبا   بل دلبشر به یگابهنجا  دگد   توضع یدندر مد ر، مسؤول اصل. 11
و  یحاکم بر  واببط جهباگ   یو دسلط  ر بر ساخ ا ها یجهاگ یریتبر مد یم ن

 91 ........................................................................................................................ النللی  ب

 یبف و دعر یغربب  یعنوار مظهر جالل و جنال س ز دگد به« شهر»  :4فت   گ
 94 ...ق ل اد  گساگس و بعد اد  گساگس یهاد  دندر«  تدنرکز جنع» ر براساس 

مد ر، علبت مهباجرت مبردم اد  وسب اها ببه سبنت        ی. جالل و جنال شهرها1
 94 ..................................................................................... ی صتشهرها و پاشهرها، کالر

 یهبا ، د  دندر عیط   ایبراساس جغراف  تشهر به دنرکز جنع یف. دعر2
 95 ............................................................................................................. ق ل اد  گساگس

اق صباد   ب2کا خاگه  ب1براساس سه مقوله:  یغرب یشهر د  س ز دگد  یف. دعر3
 97 ........................................................ اد دنرکز ثروت یگاش  تدنرکز جنع ب3مد ر 

 ر د  سه   لو دحل یغرب ید  س ز دگد « یشهر یریتمد» یگاهجا :5گفت   
 102 ......................................................................................... «خُرد، کالر، دوسعه»س   

 102 .. «خُرد، کالر، دوسعه»مد ر د  سه س    یشهرها یریتمد ی. ضرو ت بر س1
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 ر ببا   یسهمد ر و مقا یها( د  شهرها گظم« خُرد یریتمد»اد   لیدنث    . د 2
 103 ................................................................................................. یفرد یگظم د  دگد 

و  مبد ر  یها( د  شبهرها دعادل یاها  دوادر« کالر یریتمد»اد   لیدنث    . د 3
 105 ...................................................................... یفرد ی ر با دعادل د  دگد  یسهمقا

هبا و دسب گاه   داگشبگاه  یو اج نباع  یاگساگ یعلوم کا برد یهاگامه یار. گقش پا4
 108 .............................. ها(ها و دوادردعادل یکالر  مهندس یریتد  مد یکا شناس

 109 .. شهرها یری یمد یافزا هاشهرها و دحول د  گرم« کالر یریتمد»د   یاض ات. گقش  5

 یبق اد طر یشهر یریتد  علم مد« و اجرا یساد مدصن   ری، مدصن» یار. جر6
 110 .......................................................... یعنوم یگهادها ی،صنف ی،ادا  یاساخ ا ه

و دفاوت    هد  فرهن  مذهب با فرهن  مد گ یریتفهم اد مد یسه. ضرو ت مقا7
 111 ................................................................................  ع(  معصوم یریتهر دو با مد

 یدئبو  » یمبد ر برم نبا   ید  شبهرها « دوسبعه  یریتمد»ل اد  دحل :6گفت   
ابعاد  یبر دنام یلهاخالق  ذ  ت  با و دکاثر( و گقش  ر د  حاکن« ثروت  ددول

 112 ......................................................................................................... یغرب یس ز دگد 

 112 . «خُرد»و « کالر» یریتعنوار امر حاکم بر مدبه« دوسعه یریتمد»اد   لیدنث  ارب .1

و چبالش   یغربب  یدوسعه د  س ز دگبد   یریتمد یثروت و دکاثر، م نا  د. دول2
 113 .................................................................................................................  ر یدا یگاپا

 یبف دعر یو م نبا   ت، علت دنرکز جنع«پول د  دمار ییافزادائم» یمعنا.  با به3
 114 ................................................................................................... شهر د  دندر مد ر

 ید  سب ز دگبد   « دوسبعه  یریتمد» یعنوار م نابه یه. قرا  رف   سود سرما4
اخبالق   یل د بد « خُبرد  یریتمبد »و « کالر یریتمد» شدری، علت مادیغرب
 115 ....................................................  ر( یبه وصف جامعه مد ر و ساخ ا ها یله ذ

عنبوار  مد ر ببه   نیو شهرگش یغرب یاد س ز دگد  یقر گ  ل: دحلیبند. جنع5
 117 ..........................................................................................................  اپرس یدگ ی   
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 یدئبو  »عنوار بُعبد  به یغرب یاطالع د  س ز دگد   ددول یدئو  :7گفت   
 120(  ه مد گ  اپرس یدگ ی    یبرا یسادو ابزا  فرهن « ثروت و قد ت  ددول

 120 . «قد ت، اطالع، ثروت»  دِدول ید  قالب سه دئو « دوسعه یریتمد» یضرو ت بر س .1

و اببزا   « ثبروت و قبد ت    بد دول یدئبو  »عنبوار بُعبد   اطبالع ببه    ددول ی. دئو 2
 121 ..................................................... (  ه مد گ  اپرس یدگ ی    یبرا یساد فرهن

عنببوار بببه «ینشببی ز ی،پرو شبب  زشببی،اگگ»اد گظامببات   ببلدحل :8گفتاا   
 یجباد ا و گقبش  گهبا د    یغرب یاطالع د  س ز دگد   ددول یدئو  یساخ ا ها

 130 ................................................................................ جامعه یبرا یاخالق و پسند ماد

  بداگی؛ م یبشر براسباس  ما هبا    اتابعاد ح یبه دنام  اییماف یباگدها  م. دعن1
 130 ...................................................... یاطالع غرب  ددول یدئو  یعنوار الدمه قهربه

ببر   یلبه  اخبالق  ذ یِعنوار داگشبگاه عنبوم  ها بهعنلکرد  ساگه  راگساگی. ابعاد غ2
 132 ........................................................................ ( زشی گظامات اگگ یمحو  هنر ماد

و « یاگسباگ »، «یلهب ا»ابعباد     به دعادل و دوادر ب ی. ضرو ت دوجه گظام اسالم3
 133 ............. غرب یاد  عرصه فرهن ؛ د  مقابل خ ر فرهن   ساگه «یاج ناع»

 134 ......... «دوسعه، کالر، خُرد»د  سه س    یغرب ی. اشا ه به فرهن  س ز دگد 4

جامعبه د    یبنبد ، عامل ط قهیاطالع غرب  ددول ید  دئو  «ینشی ز». گظامات 5
 136 ................. «هافرهن و خرده   مصالف»، «هادکنوکرات»، « اماف» یسه ط قه

 «یهنر ماد»و « علوم مد ر» ،«یفرهنگ یساخ ا ها» یگاهجا  للدح :9 ف ا  
 139 ......................................................................................... یاطالع غرب  ددول ید  دئو 

 یبق اگسار و جوامبع مبد ر اد طر  « یجسن ی،فکر ی، وح»  توضع  نه. ضرو ت به1
 139 ... یزدکنولوژ   راتثروت و دغ د د  دناسب با دول یفرهنگ یساخ ا ها یمهندس

دبابع دحبوالت    ی،غربب  ی ساگه هبا  یعنوار پش واگه اصلبه یو هنر ماد  ات. ادب2
 140 ..................... یکا  سادماگ  مو دقس  چ دهپ  قاتو محصول دحق یسصت افزا 
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 غم ید  هنه جوامع؛ عل یکسار یاد چا چوب فرهنگ  نیع یها. اشا ه به گنوگه3
ق و پسبندها د  سب ز   یسبال  یو  داد یبی دکثر را  رامبور موجبود پ  یادعاها
 141 ................................................................................................................. یغرب یدگد 

سباخت و   یببرا  یمعرف ب  یمثابه م باگ به« یهو علوم پا یو پزشک یعلوم اگساگ. »4
 142 ................................................................................................ یفرهن  ماد یطراح

 بزا ه  یعلبوم برم نبا    دو دول یاد منزلت م اگ ی. ضرو ت مقابله با فرهن  غرب5
 143 .................................................................................................................  اگیوح یها

گشبأت  رف به اد دحبوالت د      ی؛اطالع غربب   ددول یدحوالت د  دئو  :10گفت   
 144 .......................................................................................................... ثروت  ددول یدئو 

هبوش، حافظبه، دببار    » یا دقبا و  یموجبب دحبول فرهنگب    ی،دحول اق صباد  .1
 144 ............................................... «ها و مدا سها، داگشگاه ساگه»دوسط  «یاج ناع

، موجببب اگحببالل «ثبروت   ببددول یدئبو  »اد « اطببالع  بد دول یدئببو »  بت . د ع2
 145 ............................................................................ ها د  فرهن  دوسعهفرهن خرده

پسبند   ید  الگبو  یفاصله ط قاد یارو جر  اتشئور ح یبه دنام« مُد»  م. دعن3
 147 ......................................... اطالع  ددول یاد الزامات دئو  یکیعنوار به ی،اج ناع

 یببرا   بت اد منظر حاکن یغرب یس ز دگد گس ت به   ق. ضرو ت شناخت عن4
 148 ........................................ یمقابله با خ ر مسخ شدر جامعه و گفوذ فرهن  غرب

ضد  ی،ضدمردم ی،اگساگ  رغ»اد ابعاد  یعقالگ  لو دحل  داگیم یبر س :11گفت   
 149 .............................................................................. یقد ت غرب  ددول یدئو « یقاخال

  بد دول یدئبو   یهمثابه پامد ر، به ید  شهرها  مدصن  دمراکز دول  ری . شکل1
 149 ............................................  نهدم ی د  ا  داگیم یو ضرو ت بر س یقد ت غرب

اسب عنا   »پبس اد  گسباگس د  دو مرحلبه     یدموکراس یجهاگ  توضع ی. بر س2
 151 ........................................................................................ «اس عنا  پنهار»و « یعلن

 154 ............... ید  جلب مشا کت عنوم ی ر شکست دجربه دموکراس.  ما ها؛ گشار3
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د   یعنبوم  یقرا  رف     ا  لدل، بهید  دموکراس یشرافت اگساگ شدرینال. پا4
 155 .......................... و فروش  ر د  فرهن  دحزب یدعرضه و دقاضا و خر  زممکاگ

علبت برخبو د    ینبی، د یسباال  و مبردم  یاسبالم  یم جنهو گظا ی. جاذبه اخالق5
  فب     و  داد بار جهبار و اد بب    یراربا ملت ا یغرب یدموکراس  ز مخشوگت

 156 ....................................... یافکا  عنوم  ارد  م یقد ت ماد  ددول یاع  ا  دئو 

د   یقد ت غربب   ددول یبر دئو  یدا یهمک ب سرما  تحاکن    د  :12گفت   
 158 .................................................................................. «دوسعه، کالر، خُرد»سه س   

و « اجبرا »ببه سب      یقد ت غربب   ددول ید  دئو  یعنوم ی. محدود شدر   ا1
 158 ..... یدا یهبه مک ب سرما «سادی مدصن»و  «ری   مدصن»س وح  یوا ذا 

 هبای گامبه یارو پا  زمراکز  کادم یققد ت اد طر  ددول یدئو  یعلن ی. مهندس2
 160 ........................... «دوسعه، کالر  دوادر(، خُرد  گظم(»د  سه س    یداگشگاه

 161 .... قد ت  ددول ید  دئو   ا اتاخ  یعبر دود یبصش خصوص  ایماف  ت. حاکن3

اخبالق   ،«پبذیری  تمسبؤول » یجبا به « ادخواهیو ام   اددهیام » یگزینی. جا4
 163 ........................................ قد ت  ددول یو احزاب د  دئو  کنهحا ئتحاکم بر ه

  بت و خرو   ر اد مدا  عقالگ  م ردش دصن یبه چگوگگ« قوا  زدفک» یف. دعر5
 164 .....................................................................قد ت  ددول یو جهت دکامل د  دئو 

اد ابعباد جامعبه   یقبد ت غربب    بد دول ید  دئو  یاخالق ماد یارجر :13گفت   
 169 .................................... یاو  ساگه یو فرهن  حزب  اسیس یساخ ا ها ی،شناخ 

 169 ....................................... یو دحقق یاد گظر عقل« حکومت مردم بر مردم». ام ناع 1

 ی؛حاکم بر فلسفه دموکراس یشناسمثابه جامعهبه « ادنادع و دکالب بر سر دگ. »2
 169 .............................................................................  اسیس  تمحروم یارموجب جر

 یببرا  ی، سبه  کب  اساسب   «  د وغب  یهاوعده ی،حزب  غاتد ل ی،غوغاساال » .3
 170 ...................................................................... یغرب ید  دموکراس  اسیس  زشاگگ

 یهبا عبدم دحقبق وعبده    یببرا   بر  ه، سه  ک  دوج«ها، گص گار، کا شناسار ساگه. »4
 171 .......  گها یبه سنت اهداف ماد یعحافظه اج نا کنندهیتو هدا یداهاکاگد   د وغ
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  اسبی، س ی گهبا ببه شبرکت سبهام     یلحباکم ببر احبزاب و د بد     ی. اخالق ماد5
 یمنافع مردم د  دئبو   شدریمناصب و موجب قرباگ یعگحوه دود کننده   دع
 172 ....................................................................................................... یقد ت غرب  ددول

 یدئبو   یبرم نا یجهاگ  استاس  داد د  عرصه س یار، شاخص جر«حق ودو. »6
 173 ....................................................................................................... یقد ت غرب  ددول

 173 ............ یدا یهگظام سرما  ر، اس«یگظا د یهادس گاه ها،یها، خ ر زا  ساگه. »7

 174 ...................... یدوسعه د  س   جهاگ یاس رادژ  ر. ش که احزاب د  کشو ها، اس8

  چ بده پ ی و د مهندسب ابعاد،  ه ی  دنامها دملت  اسیس  ت. اسا ت و محروم9
 174 ........................................................................................... یقد ت غرب  ددول یدئو 

 177 ...................... یو اخالق ماد  اپرس یدگ ی     ر، اسیقد ت غرب  ددول ی. دئو 10

گظبام   یبق اد طر دا یهقشبر سبرما    با ات دوسعه اخ   نیع یهااشا ه به گنوگه .11
 178 ............................................................................ «اگدادهاها و چشمبرگامه   ،قواگ»

ش غال( د  سب ز   اس صدام و ا یریتد  هندسه مد یابعاد ضد اگساگ :14گفت   
 180 ..................................................................................................................... یغرب یدگد 

و اوصاف  ر؛ دحت عنوار اس صدام و اشب غال د  علبم    یریتهندسه مد یف. دعر1
 180 .............................................................................................................. یماد یریتمد

 185 .. ید؛ م ناسب با  فاه دائم ال زایغرب یاگسار د  س ز دگد  یدزاال . اسا ت دائم2

  اپرس یدگ ی     ری موجب شکل ،یغرب ی: س ز دگد یبندجنع :15گفت   
ثروت، اطبالع،  »  ددول یدئو  یقر( اد طرمد  یپرس و سجده بر  ثا  ماده  بت

 188 ................................................................................................................... یماد« قد تِ

مبد ر( اد   یپرس  بت  اپرس یدگ ی     ری موجب شکل ،یغرب ی. س ز دگد 1
 188 ................................................. یماد« ثروت، اطالع، قد تِ»  ددول یدئو  یقطر

 یمعنابه یغرب« قد ت، اطالع، ثروتِ»  ددول ید  سه دئو  یلهاخالق  ذ یار. جر2
 191 ...............................................................................................اقامه کفر و کلنه باطل



 21فهرست مط لب  

 

گظبام    سو دأسب   بام ق ید   ه بر   نبی امبام خن  یالهب   ری جهت :16گفت   
 193 ......... یرارا یجامعه اگقالب یات  ر بر س ز دگد  ر ر و دأث یریتو مد یاسالم

 193 .   ه( نیحضرت امام خن یپرچندا  اگقالب اسالم  رامورپ یشناس ت. ضرو ت شصص1

 و گظبام  س دأسب  و ام ب ق ی ه ر د (  ه ین خن امام حضرت حرکت بودریاله. 2
 195 ..................................................................................................................  ر تیریمد

 197 ............  نیحضرت امام خن یریتد  مد« موضوعات ادا ه کشو  ی دود»   ر. دغ3

 یریتمبد  یعنوار دس او د اساسبه یرارا یجامعه اگقالب ید  س ز دگد    ر. دغ4
 203 ...................................................................................................  نیحضرت امام خن

با  یدوسط مقام معظم  ه ر  نی اه حضرت امام خنو  یشهدداوم اگد :17گفت   
 204 ................................. «یاق صاد ی،فرهنگ  اسی،س» یهاد  عرصه ینید یریتمد

 204 .. یمقام معظم  ه ر یریتد  مد« موضوعات ادا ه کشو  ی دود»   ر. اشا ه به دغ1

 ر ببر    رو دبأث  یحضرت امام و مقام معظم  ه ر یریتد  مد یاله  ری . جهت2
 214 ................................................. یاگقالب اسالم  رودیها بعد اد پ ف ا  هنه دولت

با  یو مقام معظم  ه ر  نیحضرت امام خن ینید یریتمد  رید   :18گفت   
 216 ........................................................ یغرب یحاکم بر س ز دگد  یماد  ری جهت

به  یغرب یس ز دگد  یِو اق صاد یفرهنگ  اسی،س ی. مشروِ شدر ساخ ا ها1
 216 .......................... یاسالم ید  گظام جنهو « ینید یهاشاخالق، احکام و ا د»

  بری   ر با جهت  ریو د   یحضرت امام و مقام معظم  ه ر ینید یریت. مد2
 219 .................................. یغرب« قد ت، اطالع، ثروتِ»  ددول یحاکم بر دئو  یماد

حضبرت امبام و    یاله  ری ( با جهتسادی م دصن یگص گاگ  رشدر دداب. هنراه3
 222 ............................................................................................  ر شدریزهضرو ت دئو 
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سب ز  « گظبام موضبوعاتِ  »ببا   «ینید یهاا دش»   ق ض و بسط ب :19گفت   
و خبرو    یاگقالب فرهنگ یبرا  امو ضرو ت ق ید  س   ساخ ا  یغرب یدگد 

 225 ....................................................................................... د  ساخ ا ها یاد اض را  علن

 یغربب  یس ز دگد « گظام موضوعاتِ»و  «ینید یهاا دش»   . ق ض و بسط ب1
 225 ...................................................................................................... یس   ساخ ا د  

 هبای «  بری  مدصبن »حبول   یوحدت گص گباگ  یجادد  ا ی. اعجاد اگقالب اسالم2
و  «سادی مدصن»د  س      راتدغ ی ه رار اگقالب، موجب دحقق برخ یاله
 236 .......................................... محو ی د یفقدار دس گاه کا شناس  غمیعل« اجرا»

د  سبب    یو خببرو  اد اضبب را  علنبب یاگقببالب فرهنگبب یبببرا  ببام. ضببرو ت ق3
 241 ................................................................................................. یکا شناس  ناتدصن

گظبام د  عرصبه    یهبا حل چبالش  یشده براا ائه هاییدئو  یر سب :20گفت   
ببر محبو    « یوحبدت کلنبه فرهنگب   »و ضرو ت حفظ  یو کا شناس یساخ ا 
 244 .................................................  عج(عصریعام حضرت ول یبگا یعلن یهاسفا ش

حضرت امبام و مقبام معظبم     یده اد سوشطرح یعلن یهابه سفا ش یا. اشا ه1
 244 ........................................... یگظام اسالم یساخ ا  یهاحل چالش یبرا ی ه ر

د  حبل   یهبا و موسسبات حبودو   اد عنلکرد داگشگاه یابیو ا د  ل. ضرو ت دحل2
 250 .............................................................................................. گظام یموضوعات چالش

 شب ه خباا اد علبوم     یبز د   یببا مبد ک دک بر    یشدر اج هاد حودو. جنع3
 یهبا و موسسبات حبودو   داگشبگاه  یاگدادد   اه یهپا یعنوار دئو ، بهیکا برد

 251 ..................................................... بست  رگظام و ب  یعلن یهاحل چالش یبرا

« یعتق ض و بسط شر»و « داد و س د عقل و گقل» یهایدئو  یِاجنال ی. بر س4
 252 ....................................... گظام یعلن یهاد  حل چالش هایدئو  ی بست او ب 

 یهبا چبالش  حبل  یمضباف ببرا   یهبا فلسفه  دد  دول ییبست فلسفه صد ا. ب 5
 259 .................................................................................................................... گظام یعلن

 260 ................ گظام یعلن یهاد  حل چالش« در فقه موجودشیدصصص»بست . ب 6
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 261 .......................... گظام ینعل یهاحل چالش« یفقه یشو اها  لدشک»بست . ب 7

شده اد طرح یعلن یهاها بر سفا شیپردادیها و دئو . ضرو ت دنرکز پژوهش8
 262 ..   تد  عصر غ  تعنوار محو  حج عج( بهعصریعام حضرت ول یبگا یسو

م لقبه   یبت اصل وال شدریزهو دئو « من ق اگ  اق»  ددر فقه با دولشیزه. دئو 9
؛  اه «یبت من بق گظبام وال  »  بد م عال( ببا دول  یخدا یِ پرس ش اج ناع  هفق
 263 .......................................................... گظام یعلن یهاحل چالش یبرا  شنهادیپ

 دد ی تاد شصص  زفوق و پره هاییدئو   رامورها پقضاوت  ق. ضرو ت دعن10
 265 ...........................................  داد اقامه کلنه دوح یعلن   اگیبا هدف دفاع و پش 

؛  با اگ  یخقهبه براسباس فلسبفه دبا      شبد دف   راد سب  یگص گاگ  لدحل :21گفت   
 یهبا به چبالش  ییپاسصگو یبرا  هعلن یهادحول د  حوده  رمس کننده مدرس
 267 ......................................................................................................... یگظام اسالم یعلن

  ادهبای ببه گ  ییپاسبصگو  یحوده برا یدصصص  اتادب  تورف ی. ضرو ت بر س1
 267 ..................................................................................................... یالمگظام اس یعلن

و  «یفقهببب»حبببوده د  دو سببب    یدصصصببب  ببباتادب  بببتورف یبر سببب .2
 268 ...........................................................................  ر یهاو چالش «یشناسمعرفت»

 یسب ز دگبد    ی  مواجهه با کا  مبد د  تاد منزلت حاکن ی . کنز به اقامه د3
 271 ......................  هعلن یهاحوده یگص گاگ  اتعنوار موضوع ام حارِ ادببه ی؛غرب

؛  به علن یهبا موجبود د  حبوده    بات ببا ادب   اسبی اد برخو د س  ز. ضرو ت پره4
 272 .....................................................  ع( تبلدقوم گهاد حوده به فرهن  اه  لدلبه

 ی؛ک ر   تد  عصر غ  هعلن یهاد  حوده« دفقه»مراحل  شد     . ضرو ت د 5
 273 .....................................................  رمعصوم  د  اد اکات غ یریپذدکامل  لدلبه

حفبظ منبابع د  دمبار    »:  با اگ  یخ  مراحل  شد دفقه براساس فلسفه دبا    د . 6
«  ورکالم دوسط اصول یِبا مالحظه لوادم عقل ی فهم اد د  قدعن»، «یوراخ ا 

 274 .. «یدندر اله ی،حکومت اسالم ینی،د  منزلت امت د ی فهم اد د یا دقا»و 
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 یاسالم یزندگ سبک یطراح یِمب د: دوم فصل

اسب ن اِِ   یرسباخت عنوار د؛ به«یتگظام وال یمن ق و فلسفه»  ددول :1گفت   
 281 ..................................... یاسالم ی س ز دگد یطراح یبرا «یاع قادات حکوم »

و ضبرو ت   یغربب  یسب ز دگبد    یعنوار م نااد جهار خلقت به یماد  ل. دحل1
 281 ............................................................................. اد جهار خلقت یاله  لا ائه دحل

« منبد گظبام »و « گگبر مجنوعه»، «یاگ زاع» یشناسمعرفت ینا. اشا ه به سه م 2
عنبوار    گها ببه  درِ سوحدتاد گظام خلقت و ضرو ت به  لدحل یگاهمثابه پابه

 283 ..............................................................................ی فهم اد د  تورف یبس ر ا دقا

د  ق ل و بعد اد «  وش فهم»گقد و گقضِ  یقاد طر« یتمن ق گظام وال»  د. دول3
 284 ................................... یاس ن اِ اع قادات حکوم  یرساختعنوار د گساگس؛ به

 288 ............................................ اد گظام خلقت  لد  دحل یفلسف ی. اشا ه به سه م نا4

م عال و  یافعال خدا یِاصل یهاعنوار سرفصلبه« یتو هدا  ت بوب  ت،خالق. »5
 292 ................................................................. یت گها بر اساس فلسفه گظام وال  لدحل

 یببرا  یکبدیگر ببه  «  بت کنّ  ف ت،، کاش داد» یضرو ت دقوم فلسفه :2گفت   
ببا  « یبت فلسفه گظبام وال » یهاییدواگا یسهو مقا یاسالم یس ز دگد  یطراح

 298 ..................................................................................  نهدم ی د  ا« ییفلسفه صد ا»

 د  دسب گاه کفبر د  مقاببل   «  ف بت فلسبفه ک »ببه  « ی بایی فلسفه د». باد شت 1
 298 ........................ ینارد  دس گاه ا « ف تخالق ک»به  «ی اییفلسفه د»باد شت 

د   ف با  پرچنبدا ار   « یتدهد، دحنل و ص ر، هبدا »جالل و جنال به  یف. دعر2
 303 .......................................................... اد گظام کفر و گفاق  ری دست یبرا  ددوح

 یموجببب وا ببذا  یی،د  فلسببفه صببد ا « ف ببتفلسببفه ک»اد  یگظببر  ببل. دحل3
 306 .............................................................................. یغرب یساخ ا ها به س ز دگد 

 یببرا   بت ببر اسباس فرهنب  قبر ر و اهبل    «  تفلسفه کنّ» ی. ضرو ت بر س4
 310 .................................................................... «ینارکفر، گفاق، ا»سه گظام  یریتمد
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 311 .. یاسالم یس ز دگد  یطراح یبرا«  تفلسفه کنّ» یِعقالگ ی. ضرو ت بر س5

فلسبفه  »و «  ف بت فلسبفه ک »، «فلسبفه اشب داد  » رِ د سب وحبدت . ضرو ت ببه 6
شبدر  یزهو دئبو   یاسبالم  یسب ز دگبد    یطراح ید  گظام واحد برا«  تکن

 313 ............................................................................................................ یاج ناع ینارا

ببر   یغربب  یو سب ز دگبد    یماسبال  یاد س ز دگبد   ییم نا یفدعر :3گفت   
 315 .............................................................................................. یتاساس فلسفه گظام وال

 315 یاسالم یس ز دگد  یطراح یبرا «یو فلسف ی وش یم اگ ی نهبه». ضرو ت 1

د  « یتهبدا   ت، بوب  ت،خالق» یاربه جر یاسالم یس ز دگد  ینام  یف. دعر2
کفر، گفباق،  »بر سه گظام  یریتمد یبرا« ، دقربیعیدشر ینی،دکو»اع اء اسم 

 319 .......................................................................................... یناربه گفع گظام ا« ینارا

 یهنبراه ببا فقبر دائنب     یضبل الهب  به اع باء و دف  یاسالم یس ز دگد  یف. دعر3
 320 .............................................................. یاله  تدقرب او به مش  ف تمصلوق و ک

اگکبا ، اسب ک ا  و حبرا دائبم    »( به یغرب یکفر  س ز دگد   اتاد ح  ل. دحل4
 321 ...................................................................... یاع قادات حکوم  یبر م نا« یدال زا

 ی، م نبا « باد ا ضاء و گ»د  مقابل  یاسالم یس ز دگد  ی، م نا«فقر و دقرب. »5
 322 ..................................................................................................... یماد یس ز دگد 

 یخ،دبا   ی ،دکبو »ببر   یبت  ع( د  وال  صبوم منزلبت ائنبه مع   یبر س :4گفت   
 324 .......................................................................... یتبر اساس فلسفه گظام وال« جامعه

 324 ....................... «و جامعه یخ، دا ی دکو»بر  یت ع( د  وال  . منزلت ائنه معصوم1

بهشبت، ببه    یهبا ببه سبو   و گجات امبت  ی ع( د   اه ر  . ام حاگات سصت معصوم2
 329 ............... ، علناء و مردم ااگ  یگرخلقت و ام حاگات  گها با د یدفاوت ماهو یمعنا

 یبار ، علبت جر «  نه معصوم ائیصیِدا  یتوال» فقهاء به یِاج ناع یت. دقوم وال3
 331 ........................................... یک ر   تمحند د  دو ه غامت محند و  ل یتهدا
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ببر اسباس فرهنب  قبر ر و        کره دم ی و ی غاد دگد   ف تک  ارب :5گفت   
 338 .......................................................................................................................  ع( تباهل

 338 یاسالم یس ز دگد  یاس ن اِ م اگ یبرا  تبمعا ف اهل  رامور. ضرو ت دفقه پ1

خلقبت د   « س وح و مراحبل و مقباطعِ  »بر اساس  یدگد   ری شکل  ف ت. ک2
 340 .................................................................................................................  افرهن  اگ 

  بری  د  بهشبت و مقبدمات شبکل    یخلقت حضرت  دم و  غاد دگبد    ف ت. ک3
 341 ...........................................................................................................   د  دم یدگد 

هناهنب  اد    لدحل یبرا ییعنوار م نابه«  ااگ  یخفلسفه دا »    د  :6گفت   
محنبد ق بل اد وهبو     امت محند و  ل  فدکل    و دع« ینده ذش ه، حال،  »

 348 ........................................................................................................ عصر ع(یحضرت ول

  بری  : شکلیاسالم یگاه س ز دگد عنوار خاس به «یصیدا  یتوال» یف. دعر1
 348 .............. «، گفاقینارکفر، ا»سه گظام    د  جامعه اد برخو د ب یدکامل معنو

  مدرس یبرا  هعلن یهاموجود د  حوده یِو فقه یعرفاگ ی،فلسف یم نا ی. گادواگ2
 349 .........................................................................................................  ااگ  یخفلسفه دا 

 349  ادگ یدگد  یخو  ف ا   گها د  دا « ناریکفر، گفاق، ا»به سه گظام  یی. گگاه م نا3

یوِ حضرت  دم دا بعثبت گ ب  ب اد ه 1:  ااگ  یخسه مرحله د  فلسفه دا     . د 4
یبب اد وهبو  حضبرت ولب    3عصبر عج(  یب اد بعثت دا وهو  حضرت ول2اکرم 

 351 .........................................................................................  امتق ییعصر عج( دا برپا

م عال  یخدا یزی د  برگامه یصیدا  یت والیِشاخصه اصل ،«یشکناحکامِ بت. »5
 358 .............................................................. یاله  ایاگ  هاییت ر بر مأمو   قو د  

 یببرا  یناردس گاه ا  تورف یبه گظام کفر و گفاق: ا دقا« فلسفه امداد»    . د 6
 370 ................................................................... یو علو یدقرب  گها به منزلت علم گ و

عبام و    تعنوار گسب  به «یشکنبت یریتمد»: یاله یخاد فلسفه دا  یبند. جنع7
کفبر،  »سبه گظبام      به د ع موادگه قبد ت بب    ااگ  یهایت ر د  مأمو  یارجر

 371 ................................................................................... خاا(  ت گس  «ینارگفاق، ا
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د    عبج(  عصبر یعنوار گواب عبام حضبرت ولب   به  عهش یمنزلت فقها :7گفت   
 373 ........................ یک ر   تد  دو ه غ یاقامه کلنه حق و ع و  اد ام حاگات عقالگ

 ر ببه اببزا     یلو د بد  یخم دبا  عنوار موضبوع ام حبار د  دو ه دو  ؛ به«عقل». 1
 373 ....................................................................................دوسط ائنه گفاق ی د یفدحر

به    تمحند د  دو ار غامت محند و  ل یو  ه ر  ددوح ی. سپردر پرچندا 2
 یببتوال»دقببوّم  ی( بببرا رمعصببومغ  ببت عقالگ عصببریگبواب عببام حضببرت ولبب 

 375 ................................................................................ «یصیدا  یتوال»به  «یاج ناع

و اگ صباب گبواب عبام     ینشعنبوار مراحبل  بز   ببه « اشز، خور، دفقه». عرفارِ 3
 377 ................................................................................................. عصر عج(یحضرت ول

و ائنه گفباق د  سرفصبل     سدوسط ابل  ارگظام طغ یریتاد مد یصیدا   ل. دحل4
 378 ............................ یط فعلید  شرا« مد ر یپرس بت»  ری و شکل یخدوم دا 

حفبظ  » یببرا    به؛ د  فرهنب  مد گ  ید  مقابل کفر عقالگب   عهش یفقها  ام. ق5
و « یحفبظ وحبدت کلنبه اسبالم    »، « ک  بعثت عنواربه  زیفرهن  کفرس 

 379 ................................................. «اد فقه مکلف به فقه فر   عهش  تورف یا دقا»

 یبع، دود  د،دول» ی: ش کهیاسالم یس ز دگد  ییِو  وا ی قر گیِم اد :8گفت   
و  یاسبالم  یعنوار موضبوع سب ز دگبد    گناد، به یتبا محو  یتمعنو« مصرفِ

 382 ............................................................................ د   ر    گناد معصومیِگقش محو 

اسب ن اِ احکبامِ     لهببه وسب    بت ع ادات اد منظر حاکن یگاهجا    . ضرو ت د 1
 یگظبام م با ک جنهبو      بت ورف یا دقا یبرا ی؛اله« دوسعه، دعادل و گظم»

 382 ................................................................. یغرب ید  مقابله با س ز دگد  یاسالم

د  مقاببل    بد م عال اد منزلت اقامه دوح یکردر پرس ش خدایزه. ضرو ت دئو 2
 387 ............... یفعلط یاد منزلت اقامه شهوات د  شرا  سشدر پرس ش ابلهیزدئو 

 شبد و   یببرا   بد ببه پرچنبدا ار دوح  « عقبل، دادولبد    ا ،اخ » یقوا ی. وا ذا 3
 388 ....................................................................................افراد و جوامع  تورف یا دقا

د   ینبار کبردر ا یزهدئبو   یببرا  یبت  معنویِش که مکباگ و  یش که دماگ ی. بر س4
 389 ................................................................................................. یاسالم یس ز دگد 
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پرس ش  یافزا  اقامهگرم»عنوار به  تاد منزلت حاکن« ع ادات» یگاهجا    . د 5
 393 .............................................................................................................. «م عال یخدا

 یگنباد د   ر ببرا   یو منزلبت محبو    یتمعنو« مصرفِ یع،دود  د،دول» ی. بر س6
 395 ................................................................................... یاسالم یس ز دگد  یطراح

 397 ....... «یاله یتهدا»جلب  یاقامه گناد به گناد امام دمار عج( برا ی. دقوم ش که7

مقابلبه   یببرا  یتش که معنو یقاد طر ید  جامعه اسالم یاج ناع یق   یار. جر8
 399 ....................................................................  اراد گظام طغ یبا طوفار شهواتِ گاش

ش که  یهایرساخت ر با د یسهو مقا یتد ک اد ش که معنو یابر  لیدنث  ار. ب9
 400 ...................................................................... یغرب ید  دگد  یماد یِ ساگخدمات

 گبار ببه گنباد     یدو دعلبق شبد   یت ع( د  اقامه ش که معنو  معصوم  ت. ورف10
 401 .. بهشت یدادر  گها به سوو سوق و گجات  حاد بند ار یصیدا  یتهدا یبرا

معرفت  ینار،ا»به   ابیدس  یمردم برا یت: هدایاسالم ی. موضوع س ز دگد 11
 402 ........................................ یتافزا  ش که معنوبا گرم  اد  دا  بالء و دگ« یتو هدا

 ی دبر  چ دهعنوار پاإلحرام، قرائت، دشهد، سالم و... د  گناد، بهه ردک  ی. بر س12
 403 ........................................................................................ مردم یتهدا یمناسز برا

د  اقامبه گنباد    یمنزلبت محبو    یع بادت و دا ا   ارعنوار مربّ. ائنه اطها ؛ به13
 407 ............................................................................................................................... ع اد

د  « شب قبد  »ماه م ا ک  مضار و منزلت «  وده» یگاهاد جا  لدحل :9گفت   
 409 ................................................................................................................ اقامه کلنه حق

 یببرا  یبابی و خودا د یساد تماه م ا ک  مضار به ابزا  ورف«  وده»اد   ل. دحل1
 409 ............. یماد یاد س ز دگد  ی؛ د  مقابل طوفار شهواتِ گاشیجامعه اسالم
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 یارجرب 2و مناسز  ر د  اقامه کلنه حق « حج» یگاهجا  لدحلب 1  :10گفت   
د  « یبا ات د»و خ م ببه  « ع ادات»ها با شروع اد اگسار یتهدا یبرا یاله یات 

 417 ..................................................................................................... یمنزلت دندر اسالم

عنبوار شاخصبه قبد ت    ، به  کبرائت اد مشر یو بر زا   سابل« ی م» یع. دشر1
 417 ........................................................... یشکند  بت یاسالم و  اگدمار دس گاه اله

 418 .......................«ی ردشگر ی،سن   نی،ابراه»اد سه گوع برخو د با حج:   ل. دحل2

ببه   یبت هو   بر دغ یببرا  ینباگی  ایِاگساگ یرو اد مناسز حج: پرو ش گ  ل. دحل3
 419 ...................................................................... یو عرفار اسالم یمعنو یتهو یسو

 یو ود ببه دگبد    یببرا  یو اعبالم  مباد     بز : ل  قبات اد حضبو  د  م   ل. دحل4
 419 ........................................................................................................... یو معنو یگو اگ

و  یولنباگ  یاد جعل محرمبات د  مناسبز حبج: جبدا شبدر اد دگبد         ل. دحل5
 421 .............................................................................. یگو اگ یدگد   طپرو ش د  مح

فلسفه گنباد      و د   دا ار دوحبا پرچند  عتب یفاتفلسفه طواف: دشر    . د 6
 422 ............................................................... یخشکنار دا به بت   مؤمن یهطواف: هد

  بتِ سبادمار درب  یرشو پذ یاحرفه یِمعنو ی: و ود به دگد یفلسفه سع    . د 7
 423 ........................................................................................................ «یتش که معنو»

و اسب غفا  د  دا  ببالء ببه محضبر       رفرهن  دقص یار: جر رفلسفه دقص    . د 8
 424 ................................................................................................................ یدس گاه اله

ببا امبام دمبار عج( و     یسربادار دس گاه اله یاإلسالم: دگد فلسفه حجه    . د 9
 425 ...................... با اقامه کلنه باطل  رید  د   یو فداکا  یثا منزلت ا یهم ال 

ق بول   یببرا   رو د ه  هعرفات: ضرو ت دزک یفلسفه حضو  د  صحرا    . د 10
 425 ............................................................. اقامه کلنه حق ید  کنا   ه ر  تمسؤول

به د ک و شعو  گس ت ببه منزلبت     ابیمشعر: دس  ی. فلسفه حضو  د  صحرا11
 426 ..................................................... با کلنه باطل  رید  صحنه د   ی زا خدمت

عالمبت  ی،الا د   مب ، ق ول اخب  سابل ی:  َمیمن ی. فلسفه حضو  د  صحرا12
 426 ....... م عال یبه محضر خدا  اتامام دمار و عرضه دنن یسرباد یدا شدر برا



30  سبک زندگی 

 یبا ات و د یمثاببه  غباد عرفبار اسبالم    به یاسالم ی. اقامه حج د  س ز دگد 13
 427 ................................................................ یعرفار اسالم یتعنوار گهابه   معصوم

هبا و  و گجبات امبت   یتهبدا  یببرا  یاله یه  ی و امامار؛ بز   ر  ام رپ یا ت. د14
 428 ................................................... یها د  س   دندر اسالمها و پرو ش  راگسار

 یسب ز دگبد    یو طراحب  یغربب  یاد س ز دگبد    ز کادم  لل. ضرو ت دح15
 430 ...........................................  شرفتپ یراگیا یمدل اسالم  ددول یقاد طر یاسالم

   و «مطلوب وضع» د  یاسالم یزندگ سبک یطراح: سوم فصل

 «گذا  دو ان»

 یهبا حبوده  ی،، گهاد  ه رهای خاگواده، مساجد و مصل یتش که معنو :1گفت   
د   یاسبالم  یس ز دگبد   یطراح یبرا یشناخ جامعه یمثابه م نا( به هعلن
 435 ...........  ثا   ر الزامات و  ار( و بیاسالم ی دندر گو  یزیی پ« وضع م لوب»

 یپرسب  د  برابر کفبر و ببت   یاج ناع یت. ضرو ت اقامه کلنه حق اد منزلت وال1
 435 ...................................... یو ام حار فقاهت و امت اسالم  فهعنوار وومد ر؛ به

د  مقاببل   ینبار؛ ق و ااخبال  کبردر یزهدئبو   یگهاد برا   مثابه اولبه« خاگواده. »2
د  سب ز   یهثبروت و سبرما   کردریزهدئو  یگهاد برا   عنوار اولبه« شرکت»

 440 ................................................................................................................. یغرب یدگد 

عنبوار  به یاسالم ید  س ز دگد «  هفق یتخاگواده، ش که مساجد، گظام وال. »3
 445 .. یغرب ی ز دگد د  س« یدا یهگظام سرما ی،شرکت، ش که باگک» یگزی ِجا

د   یبت م لبوب ببر اسباس شب که معنو     یاسبالم  یسب ز دگبد    ی.  ثا  طراح4
 450 ............................................................................... مص لف و الزامات  ر یهابصش

دنبدر   یبزی  یپب  یبه معنبا « وضع م لوب»د   یاسالم یس ز دگد  ی. طراح5
 457 ..............................................................  ر یه به الزامات علنو اشا  یاسالم ی گو

 459 ..... یاسالم یس ز دگد  ید  طراح« دو ار اگ قال»و « وضع م لوب». دفاوت 6
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قبد ت،  »  بد دول ید  سبه دئبو    یاسبالم  یس ز دگبد   ی عناو  ارب :2گفت   
دو ار »مرببوِ ببه    ی و ضرو ت ا ائه عنباو « وضع م لوب»د  « طالع، ثروتا

 461 ...............................................................................................................................«اگ قال

 461 ................. یغرب« ثروت، اطالع، قد تِ»  ددول یاد سه دئو  یاجنال یبند. جنع1

د   یتو هبدا  یثبا  قرا  دادر ام نا  یبه معنا ی. جلب علم و قد ت اد دس گاه اله2
 463 .... یقد ت ماد ی ر با خُلق اس ک ا  د  دئو  یگزینیو جا یقد ت اله یدئو 

خباگواده، اصبناف،   »ا ائه مشاو ه به  یباگز اطالعات برا یقاد طر یافکا  عنوم یت. هدا3
 464 ...... م لوب ها د  وضعگه سا یگزی ، جایاسالم ید  س ز دگد « یدول  یگهادها

و  ید  امو  مباد  ییدنرکز را  ف    ثروت د  وضع م لوب: اد ب  ددول ی. دئو 4
  بد دول یببرا  یبد جد هبای یسباد مهندسب   نه، دم«و ا ضاء  ادگ»  تِماه   ردغ

 465 ......................................................................................................... ع ادت یدکنولوژ

 یغربب  ید  س ز دگبد  « د مار» یتسالمت اد اولو یهت حاکم بر الگوج   ر. دغ5
 471 ...................................................... یاسالم ید  س ز دگد « بهداشت» یتبه اولو

 یالگبو  یگزی ؛ جبا یکشاو د نهب گیصنع  نهگ ی. ساخت شهرها بر اساس الگو6
 472 ............................................................................. یغرب یبه س ز دگد  یشهرساد

  هقبوه قضبائ    ل، علبت دشبک  ید  وجدار عنوم  ا.  فع دنادع و دکالب بر سر دگ7
 473 ............................................................ یاسالم یکوچز و چاالک د  س ز دگد 

شبدر   چ بده و پ ی علبوم داگشبگاه  یِسباد ، علت سادهیماد یدگد  یساد. ساده8
 473یاسالم ید  س ز دگد  ینیدعلوم   چ د یِ، موجب دکثر و پیمعنو یدگد 

 یغربب  یبا س ز دگد  یاسالم ید  س ز دگد « و سادمار  التدشک»دفاوت   ار. ب9
 474 . «( اتاوصاف، موضوعات و  ردش عنل»د  سه س   « وحدت گس ت» یار جر

هبا و  یرسباخت د یبب دصر ی،کشب گسبل »ببر   یم  ن یغرب یدفاع ی دک ر ی. گف10
و  ی ر ببا جنب  مردمب    یگزینیو جبا « یکشب ا  جنعب   یهبا اس فاده اد سالح
 476 ...........................................................  رم نرکزغ یبر دکنولوژ یجواگنرداگه م  ن

حبج،    مکنگره عظ یتبا محو « وحدت با جهار اسالم»و «  زیاس ک ا س . »11
 477 ................................... یاسالم ید  س ز دگد  یخا ج  استس عنوار محو به
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و خبرو   گهبا اد سبل ه     یصبو ت مردمب  ها بهیها و خ ر زا  ساگه ی. مهندس12
 478 ........................................................................................................ یدا یهگظام سرما

ف عنبوار محبو  اگ قبال معبا ف حقبه و معبا       ک اب ببه  یعگشر و دود یت. هدا13
 478 ..............................................................................................................  دو مف یاگساگ

 479 .. یاسالم یس ز دگد  ید  طراح« دو ار اگ قال»و « وضع م لوب». دقاوت 14

  بت حاکن یدئبو    بل دلبه«  اسیاگقالب س»اد « یاگقالب فرهنگ». ضرو ت دأخر 15
 480 ............................................................................................. «علم  ددول»بر «  ا اخ »

ببه    بت و عقالگ ینبار مبردم د  سب وح مص لبف ا    یتهدا یساخ ا ها برا ی. طراح16
 481یدقو کردریزهو  داد؛ اد الزامات دئو  یو اخالق یمعنو یدگد  یهاشاخصه یسو

« دو ار اگ قبال » یثبروت، اطبالع و قبد ت ببرا      ددول یئو د یطراح :3گفت   
  ب   و د  ی ه بر معظبم حضبرت امبام و مقبام    یریتکردر مدیزهبراساس دئو 

 484 ..................................... « اسی، سیفرهنگ ی،اق صاد» یاد سه گاهنجا   ز کادم

، اطبالع،  قبد ت »  بد دول یسبه دئبو    ید  طراح یتفلسفه گظام وال ی. دواگنند1
 484 ... یحضرت امام و مقام معظم  ه ر یریتمد کردریزهدئو  یبرا «یثروت اله

دو ار  بذا  ببر اسباس     یبرا« قد ت، اطالع، ثروت»  ددول یسه دئو  ی. طراح2
 488 .......................................دندر مد ر یاق صاد  تماه  لدل، بهیچالش اق صاد

 فباه برخاسب ه اد سب ز     یالگبو »با « یشعا  عدالت مک  »   . ق ض و بسط ب3
 492 .............................. کشو  ید  بصش اق صاد  ت، علت فقدار امن«یغرب یدگد 

  بل  فبت اد دحن ،  اه ببرور «یمصبرف عنبوم   یالگو»بردر د   ی. دوقف دکنولوژ4
 496 ................................ یغرب یبه س ز دگد « کاال، ثروت و  فاه»صاد اتِ  یالگو

 ی،مک  ب  یهبا و   مبار  یالهب  یگس ت به دگبد   یرارو ملت ا ی. عنق باو   ه ر5
 497 ..........................د  دو ار  ذا  یاسالم یو الگوشدر س ز دگد   رودیعلت پ
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 یهبا مصبرف و الزامبات  ر د  بصبش    ید  الگبو  یدوقف دکامل مباد  :4گفت   
 یاطبالع و دئبو     بد دول ی اق صاد و  ثا   ر د  دئبو  یِافزا و گرم یافزا سصت

 500 .................................................................................. «دو ار  ذا » یقد ت برا  ددول

د   یدوسبعه مباد   یبار ، جر«یمصبرف عنبوم   یالگبو »د   ی. دوقف دکامل مباد 1
، «یمصبرف صبنف   یالگبو »د   یدوسبعه مباد    نهو به« یدصرف دول  یگوال»
 500 ......................................... یاق صاد غرب یجهت د  ساخ ا ها   رمثابه  غاد دغبه

، د  صبو ت دکبرا  دجرببه    یاسبالم  یدوسط گظام جنهبو   یدجد یها. ف   قله2
 509 ............................................ ید  دفاع مقدس اق صاد یموفق دفاع مقدس گظام

د  « ی(، بصبش خصوصب  وقف  دعاوگیبصش  ی،بصش دول » یمهندس :5فت   گ
و « کبا   یریتمبد »دو ار  بذا ؛ براسباس    یببرا  یثبروت اسبالم    ددول یدئو 
 515 ............................................................................ «یهسرما یریتمد» ر با  یگزینیجا

ببا سب ز    یاسالم ید  س ز دگد « ثروت  ددول یدئو  یهاشاخصه» یسه. مقا1
 515 ................................................................................................................. یغرب یدگد 

ببر اسباس    یثبروت غربب    بد دول یفقه د  دئو  یاگحالل احکام اق صاد  ف ت. ک2
به مسائل مسب حدثه و ضبرو ت دوجبه ببه اقامبه احکبام اق صباد         ییپاسصگو

 516 ...................................................................................... یسادگظام یقاد طر یاسالم

 ر  یو گادواگ یاسالم ید  شناخت جامعه اگقالب یدا یهاق صاد سرما ی. گاکا  مد3
 517 ........................................................................ ثروتِ م ناسب  ددول ید  ا ائه دئو 

وت ثبر   بد دول یدئبو   ی؛ م نبا «یهسبرما  یریتمبد » ی ِگزیجبا « کا  یریتمد. »4
 ی،بصبش دول ب  »جهبتِ حباکم ببر       رد  دو ار  ذا  و  ثا   ر د  دغ یاسالم

 518 ............................................................................... «یبصش خصوص ی،بصش دعاوگ

 524 ... د  دو ار  ذا  یثروت اسالم  ددول یدئو   رامورپ ی. پاسخ به سواالت اساس5

برگامبه اگ قبال و    ید  وضع م لوب؛ وابسب ه ببه طراحب    ینید یها. دحقق ا دش6
 529 ..................................................................................................................  ر   راتدغ

و   نبه به  ف تو ک« بصش خدمات»و « ادا ات»، «بادا »اد وضع موجود   ل. دحل7
 531 ........................................................................................... جهت حاکم بر  گها   ردغ
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دو ار  ذا  حول سه گهاد  یبرا« یاطالع اسالم  ددول» یدئو  یطراح :6گفت   
 537( تو درب  مگهاد مد سه و داگشگاه  دعل یتبا محو « مد سه، خاگواده، مسجد»

 ی ا دقبا  یغربب  یاطالع د  س ز دگد   ددول یاد دئو   ق. ضرو ت شناخت عن1
 یبف  ر ببا دعر  ی( و گاساد ا ید  پسند اج ناع یو دحول ماد شهوت  تورف
 537 ............................................... یاسالم یبر اساس س ز دگد   اد  دا  دگ یدگد 

 یببرا « یمردمب »، «یگص گباگ »، «یاگقالب»د  سه س    یساد. ضرو ت  ف نار2
 541 .............................. اطالع و ثروت د  دو ار اگ قال  ددول یجهت د  دئو    ردغ

ثبروت و    بد دول یمربوِ به دئبو   یهاو شاخصه ید  گظام  ما    ر. ضرو ت دغ3
 543 .................................................................................................................. یاطالع غرب

و اشا ه  یاسالم یجنهو  یبرا ید  گظام، چالش اصل یغرب ی. حضو  ساخ ا ها4
 544 .................................................. یفرهنگو  یاق صاد یها چالشی ِعناو یبه برخ

معرفبت و  »، « با ات اخ  یبع دود». هجنه به گهاد خاگواده اد سه گق ه مص صاتِ 5
 546 ............................................................................ «یگفقه و امو  اق صاد»، « رتبص

( اد سبه گق به   یبت گظبام وال  ی، مسبجد، مصبل   یتش که معنو  تورف ی. بر س6
 547 ................ «یامو  اق صاد»، « رتمعرفت و بص»، « ا اتاخ  یعدود»مص صاتِ 

 یطراحب  یببرا « گهباد مسبجد  » یبه جبا « گهاد مد سه و داگشگاه». قرا  رف   7
 549 ........................................................................... اطالع د  دو ار  ذا   ددول یدئو 

د  دو ار  بذا  ببر    یاصبل   بر وار م غعنب گهاد مد سه و داگشگاه ببه  ی. ساماگده8
 552 .... «یمردم ی،صنف ی،اگقالب»د  سه س     تو درب  مگهاد دعل یاساس طراح

  ددول ید  دئو « مد سه، مسجد، خاگواده»دحوالت د  گهاد  یمهندس :7گفت   
 556 ........................................................... ر  ذا  و الزامات  ردو ا یبرا یاطالع اسالم

 ی،اگقالبب »د  سبه سب       بت و درب  ممراکبز دعلب   یو طراحب  یمهندس  ف ت. ک1
 556 .................... دو ار  ذا  یبرا یاطالع اسالم  ددول ید  دئو « یعنوم ی،صنف

اد «  بز  کادم ی،دصصص ی،معنو»د  سه س    یساد ف نار یطراح  ف ت. ک2
 557 ................................................................. «یها، گهاد  ه ریمساجد، مصل» یقطر
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د  عرصه فرهنب    یددحوالت جد یبرا یافزا گرم یهایرساختد یجاد. ضرو ت ا3
 561 ........................................................................................................................ و اق صاد

  ریجلو  یبرا یا  اج ناعد   ف  یاحکام فقه یاراد مواگع جر  ل. ضرو ت دحل4
 563 ................................................................................. اد دکرا   ر د  م احث خاگواده

و « یو اج نباع  یصیدبا   ینی،دکبو »مردار و دگار د  سه س    یگاهجا ی. بر س5
 564 ............................................. یاطالع اسالم  ددول یخاگواده د  دئو  یگاهجا  ارب

و  یثبا  رار شبهدا و ا  یهاگاد ست د  برخو د با خاگواده یها استاد س  ل. دحل6
 570 .....................................................................................  فت اد وضع موجود اه برور

اد منظر معا ف  یگظام اسالم یها. گقش گص گار حوده و داگشگاه د  حل چالش7
 573 ................................... یغرب یس ز دگد  یو مقاومت د  مقابل ساخ ا ها ی د

 یاطالع و دفباوت جنهبو     ددول ید  دئو   زو  کادم ی. گقش فرهن  دصصص8
فرهنب   »   قب ض و بسبط بب     بل دلبه  نهدم ی کشو ها د  ا یربا سا یاسالم

 575 ..................................................................... رارید  ا« فرهن  دوسعه»و « مذهب

   بر و دغ  نبه به  ف بت و ک   هد  فرهن  مد گ« و دش»اد مقوله   لدحل :8گفت   
 577 ............................................................................. دو ار  ذا  یجهت حاکم بر  ر، برا

 577 .............................................................   هاد مقوله و دش د  فرهن  مد گ  ل. دحل1

 583 ................. دو ار  ذا  یبراجهت حاکم بر و دش مد ر    رو دغ  نهبه  ف ت. ک2

افزا محبو  و  و سبصت  یعنوار هنر سبادماگ اد هنر مد ر به  لدحل ب1 :9گفت   
جهت حاکم ببر هنبر هفب م و       رو دغ  نهبه  ف تک ب2د   ر   نناس یتمحو 

 588 ............................................................................................ هنرها د  دو ار  ذا  یرسا

رامور موضوع هنر و گقبش   اج هاد پ یبرا یاتو  وا یات. ضرو ت گگاه جامع به  1
 588 ........................................................................................... ساد  ر د  جامعهفرهن 

 یلبه د  ث ات گظامات والناگه و القاء اخبالق  ذ  یماد یساد. گقش هنر و فرهن 2
 589 ............................................................................................... ید  قالب اوصاف اگساگ
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و گقبش هنبر مبد ر د       ادگ یاها و مُ رد پرس ش خدا عنوار دبار دندر. هنر به3
 590 ................................. مردم ید  دگد  ی مادیِ وابط اج ناع یبرا یسادفرهن 

ه هنبر  هنر مد ر بب  یلد  دو ار ق ل و بعد اد  گساگس و د د ی. دفاوت هنر ماد4
 592 ............................................ د   ر  نناس یتافزا محو  و محو و سصت یسادماگ

بر اسباس   یمل یتهو یفبا دعر یمل یتهو  رامورپ یماد یساد. دفاوت فرهن 5
 596 ............................................................................................................... یو دقو ینارا

« ا د اِ با خبدا » یتمحو و  یماد یشناسی اییبا د یاله یشناسی ایی. دفاوت د6
د  هنبر   یافبزا  محبو   مقابله با سبصت »وضع م لوب و  یبرا ید  هنر اسالم

 598 ...............................................................................................دو ه  ذا  یبرا «یماد

د  دو ار  بذا  ببا   « یهنبر مبد ر مباد   »د  مقاببل  « یهنر مقاوم » ی. مهندس7
« بصش وقف» ه به سهم و اشا یبه بصش دول « هنر هف م» یریتمد یوا ذا 

 600 .......................................................................... عرصه ی د  ا «یبصش خصوص»و 

جهت حاکم    ردغ یبرا یاد الزامات اصل ی ی،و هو  اسیس یهاینه. پرداخت هز8
 605 ......................................................................................... بر بصش فرهن  و اق صاد

 یو ضببرو ت طراحبب«  رمببد یمعنببا »و « یسببن  یمعنببا »گ ببودرِ ی. اسببالم9
 610 ..................................................................... دو ار  ذا  یبرا« یمقاوم  یمعنا »

 611 جهت د  هنر هف م   راد دغ  تو ک اب، به د ع  اتد  منزلت هنرِ ادب   ر. دغ10

و  یدسب   یهنرهبا » یِو صباد ات و ا د و    دد  دول  اسیس یکرد. ضرو ت  و11
 612 .............................................یهنرها د  گظام فرهنگ ی ا یگاهجا   رو دغ «یسن 

و   نبه به  ف بت و ک   به د  فرهن  مد گ « قیموس»اد مقوله   لدحل :10گفت   
 614 ................................................................. دو ار  ذا  یجهت حاکم بر  ر برا   ردغ

 614 ...................................  تاد منظر حاکن  قیموس ی. ضرو ت اس ن اِ حکم شرع1

د  دو ار ق بل و   یمباد  یبا دگبد    قیفرهن  موس یِبودر و ساد ا جهت. هم2
 615 ............................................................................................................. بعد اد  گساگس
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مبد ر د  سب ز     قیموسب  ی هاد  برخو د با ساخ ا «یفقه فرد» ی. گاکا  مد3
 617 ................................................................................................................. یغرب یدگد 

سباده و م وسبط،    یبر اساس دکنولبوژ  «یو مردم یمقاوم   قیموس» ی. طراح4
 619 .................................. یاسالم یگظام جنهو  یعنوار ضرو ت دو ار  ذا  برابه

  بد دول ید  دئبو  « یو سبر رم  یحبات اوقات فراغبت، دفر »اد   لدحل :11گفت   
 622 ............................ عرصه ی  فت اد وضع موجود د  ا اه برور  ارو ب یاطالع غرب

د  « هبا یسالم و سر رم یحاتاوقات فراغت، دفر»اد  یدصصص  لو دحل ی. بر س1
 622 ..................................................................................................... یغرب یس ز دگد 

 ید  دو سب ز دگبد    «یو سر رم ی اوقات فراغت، دفر» یف دعریِ. دفاوت ماهو2
 625 ...................  دو پرچندا ار دوح یاله  ایاگ   رهبا دوجه به س یو اسالم یغرب

د   ، دابع دحبول «مد ر یو سر رم ی اوقات فراغت، دفر»جهت حاکم بر    ر. دغ3
 626 .................................................................................................... یشهرساد یمهندس

  بد دول ید  دئبو  « یاج نباع  یهبا و شب که  یمجاد یفضا» یبر س :12گفت   
 یبرا «یتش که معنو» یقجهت حاکم بر  ر اد طر   ردغ  ف تو ک یاطالع غرب

 628 ........................................................................................................................ دو ار  ذا 

 یفضبا  یهبا یرسباخت بس ر و د یجادد  ا یو بصش خصوص ی. گقش بصش دول 1
 628 ................................................................................... یاج ناع یهاو ش که یمجاد

 631 ........ «اطالعات یش که جهاگ»د  داگشگاه و حوده اد موضوع  یگص گاگ  ل. ضعف دحل2

 یشب که خ ر سباگ    سبا دأسب  ید  عرصه فرهنگ یدجد یجنگ   ماش ی. طراح3
 638 دو ار  ذا  ی؛ د  الگویت ر دوسط ش که معنو یریتو مد یمردم بیمقاوم 
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د  دو ار  یو بهداشب   یجهت حاکم بر امو  د مباگ    ردغ  ف تک ب1 :13گفت   
د  س ز   اداد مقوله اع   لدحل ب2 یبهداشت اسالم یبراساس ساخ ا ها  ذا 
 644 .........................................  ر یبرا یو فرهنگ  اسیحل سو ا ائه  اه یغرب یدگد 

د  دو ار  ذا  بر اسباس   یو بهداش  یجهت حاکم بر امو  د ماگ   ردغ  ف ت. ک1
 644 .................................................................................... یبهداشت اسالم یساخ ا ها

 یلو عبدم د بد    با اد منظر فرهن  اگ  یصیدا   اسد  مق یرارشدر ملت ا نه. ب2
 646 ................. یراگ ارا یاج ناع یتو...( به هو  اد طالق، اع  یاج ناع یها ب س

  اسبیِ عبد س مقابلبه ببا بُ   یبرا یشرق ید  مردها   یکنربند امن یجاد. ضرو ت ا3
 647 .................................................................................................................  ادمقوله اع 

 اه مقابلبه   ی؛اطالع اسالم  ددول ید بس ر اددوا  جواگار د  چا چوب دئو یجا. ا4
 648 ...................................................................................  ادموضوع اع  یِبا بُعد فرهنگ

 یحبی دفر  باد گ یبز عنوار د  غرب به  اداد فرهن  اع   ق. ضرو ت شناخت عن5
د  مقابلبه ببا    یاطالع اسالم  ددول یالگو یو طراح یمهندس  ت ود مد و اهن

 648 ..................................................................................................................................  ر

جاگ به د  براببر فرهنب     مقاومت هنه یبرا یاطالع اسالم  ددول یدئو  یی. کا  6
 649 ................ یگظام اسالم یریتبا دوجه به دجربه موفق حضرت امام د  مد یغرب

عنبوار هسب ه   ( ببه یهبا، گهباد  ه بر   ی مساجد، مصل یتش که معنو :14گفت   
 ی ر د  مهندسب  یگباه جا  ب   و د « یقد ت اسبالم   ددول» ید  دئو  یمرکز

 651 ........................................................................................................................ دو ار  ذا 

 ع( ببا منزلبت     د  منزلبت معصبوم  « قبد ت   بد دول یدئبو  »  بتِ . دفاوت ماه1
 651 ......................................................................... یک ر   تد  دو ه غ  رمعصوم  غ

 652 ... د   ر یلهاخالق  ذ یارجر  ف تو ک یقد ت غرب  ددول یاد دئو  یبند. جنع2

 ر،  یشناسب  ب  چها دهه  ذش ه و  سب د« ینید یساال مردم»دجربه     . د 3
 653 .........  ر یقد ت و ساخ ا ها  ددول ید  دئو  یدجد یضرو ت مهندس  ّ م 
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قبد ت   یه دئبو  یگاعنوار پا( بهیها، گهاد  ه ری مساجد، مصل یت. ش که معنو4
 655 ...............................................ش که احزاب د  غرب یگزی و جا ید  گظام اسالم

عنبوار محبو    ببه  یبدا ، پا  بت امن یجباد ا یو دوسعه محو  مقاومبت ببرا    ت. دث 5
 662 .......................................................................................................... یخا ج  استس

 یقد ت غرب  ددول ید  دئو « کشو ها  اسیس  ایجغراف»اد   لدحل :15گفت   
 664 ....... د  دو ار  ذا  یتش که معنو یقجهت حاکم بر  ر اد طر   ردغ  ف تو ک

شب که   یبق اد طر یقد ت اسبالم   ددول یم عال د  دئو  یپرس ش خدا یار. جر1
 664 ............................................................... (یها، گهاد  ه ری مساجد، مصل یتمعنو

  بای جغراف»ببه د بع    ید  مجبالس غربب   رینبد ا بافت گنا  ری شکل  ف ت. ک2
 665 ................................................................... یغرب ید  س ز دگد « یماد  اسیس

 یمهندسب  یببرا  ی؛ ا کبار اساسب  «ببودر، دوسبعه مشبا کت   یعدالت، مردمب . »3
و  یبت بر ش که معنو  هبا دک یقد ت اسالم  ددول ید  دئو   اسیس یا جغراف
 668 .......................................................................................................  ر  تورف یا دقا

 یببرا  یقبد ت اسبالم    بد دول ید  دئبو  «  ا اتگظام اخ » یمهندس :16گفت   
 674 ................................................ «مدل، برگامه، قاگور و اجرا»دو ار  ذا  د  س وحِ 

دو ار  بذا    یببرا  یسبالم قد ت ا  ددول ید  دئو  « ا اتگظام اخ » ی. مهندس1
 674 ............................................... «و اجرا ی ذا مدل، برگامه، قاگور»د  سه س وحِ 

 یببرا  یبت ببر اسباس فلسبفه گظبام وال     « با ات گظبام اخ  » یمهندس  شنهاد. پ2
 679 ................................................................................................................ م لوب وضع

« قد ت، اطبالع، ثبروت  »  ددول یبه سه دئو   ز کادم یکرد و یل. ضرو ت د د3
 680 ...................................................................... بر  ما ها  هبا دک یدصصص یکردبه  و
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و  یقد ت غربب   ددول ید  دئو « یگظام ادا »  بِاد گقاِ  س  لدحل :17گفت   
قبد ت    بد دول ید  دئبو  «  با ات اخ  یبع دود» یحل بر اساس مهندسب ا ائه  اه

 681 .............................................................................................................................. یاسالم

  ببلدلبببه یقببد ت غرببب  ببددول ی دئببو یِبببودرِ فسبباد د  بصببش ادا  ی. ذادبب1
و « ببه قباگور   یگگباه اببزا   »، « با ات اخ  یعد  دود  ضد ع»، «ییدنرکز را»
 681 ......................................................... «ت اد   ردش عنل یهسود سرما  تحاکن»

د  سب ز    نبه صبنعت ب   ری علت شکل ی، مادیِادا  یها س مد  س ی. ضعف ذاد2
 686 ............ اخالق یاربراساس جر یاسالم یپش واگه گظام ادا  یفو دعر یغرب یدگد 

و  یت اسبالم قبد    بد دول یدئو  یهااوصاف و شاخصه یبرخ    د  :18گفت   
 689 ............................ یشهر یریتد  مد ییمقابله با دنرکز را یِو ا دش ی ثا  اخالق

  بق دعن»و  یقبد ت اسبالم   یدئبو   یم نبا « اسالم یدع د، عدالت و کا  مد. »1
 689 ................ عنوار دو شاخصه  ربه«   مؤمن ینش ز یو الگو یمشا کت مردم

 یبه، دغذ یالگبو »د  موضبوعات   یبی مقابلبه ببا دنرکز را   یِو اخالقب  ی.  ثا  ا دش2
 692 ...... یشهر یریتد  مد« دف  اموات دیست، طها، محو دش،  ساگه، مهاجرت

 
 
 



 
 مقدمه

و در ابتـدای تحـوالا اریـر  بر اندیشمندان متعهد پوشیده نیست کـه پـا از رنسـانا
ها به عنوان ضـامن تحقـق عـدالت در حیـاا گیریمیمجهان، گرچه مشارکت عموم در تص

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

کراسی نتوانست همزیستی عادالنه را بـرای همواره موضوع نزاع دنیاپرستان است، نه تنها دمو
های بزرگ ی شرکتساز سلطهبشریت به ارمغان آورد بلکه عدالت سیاسِی غربی عماًل زمینه

رغم تحوالا عمده در نظام سیاسی کشورها و هایی که علیبر دولت و مردم گردید؛ شرکت
کنند و با ساله پیدا میویستای دگیر آن، بعضًا ُعمر و سابقهتغییراا مکرر در عناصر تصمیم

شـوند. ایـن رونـد به حداکثررساندن سـود رـود، بـه محـور حـاکم بـر جامعـه تبـدی  می
بانـک و نظـام »ها با جویانه در این نقطه متوقف نشد بلکه بر اثر پیوند ارگانیک شرکتسلطه
گرفـت و قرار « تمرکز سرمایه»گیری در ارتیار تری از انتخاب و تصمیم، سطح عمیق«پولی

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

ها آغـاز شـد و تولیـد رخ نمود و از این طریق، هدایت نیازمنـدی« تکنولوژی برتر»صورا 
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بینـایی، شـنوایی، »سابقه به رـود گرفـت و تحریـِک دید و ارضای آن سرعتی بینیازهای ج
شـد و « پسـند اجتمـاعی»چنان تنوع پیدا کـرد کـه موجـح تحـول در آن« بویایی و چشایی

سـبک »ی سرمایه درآورد. از همین جاست که امـروزه را به اسارا توسعه« شناسیزیبایی»
داری در غـرب، مبـدآ آفـرین  ته و نظام سـرمایهجدیدی در مقاب  بشریت قرار گرف «زندگی

تفـریح، مسـکن، شهرسـازی و ونق ، ُمدهای گوناگون در روراک، پوشاک، سالمت، حم 
ط محیطی شده و با ورود تکنولوژی به عرصه هنر، سرعت توهم به جایی رسیده که یکلیه شرا

سـرمایه مصـر   های طبیعی، در جهت توسـعهحاالا عاطفی انسان نیز مانند سایر انرژی
 شود.می

هـای و از سنخ سالیق و سنن اقوام و ملیت« فرهنگُررده»مثابه در چنین روندی، دین به
شود که نه تنها فاقد توانایی برای مدیریت تحوالا و راهبری تمدن و ارائـه مختلف تلقی می

اقعیتی بـه سبک زندگی جدید است، بلکه در مواجهه با تکنیک برتر و کارآمدی باالتر باید و
را بپذیرد و با انحالل در آن، به پتانسیلی برای رساندن کشور بـه « فرهنگ توسعه»ی نام غلبه

قافله تمدن تبدی  شود و با مشارکت در ایجاد عزم ملی، مردم را در جهت دستیابی به توسعه 
های مند و قاب  اعتناست که بتواند ارزشبه عبارا دیگر دین، وقتی ارزشمادی بسیج کند. 

هـای ایمـانی و دینـی مـردم را در تمامـه بپـذیرد و انگیزشرا ب« فرهنگ مدرنیته»و « توسعه»
مـدعی « جانبـهتوسـعه پایـدار و همه»در واقا به مصر  برساند. « تمدن غرب»ردمت به 

بـه « مدل اداره»تأمین تمامی نیازهای بشری است و به جای طرح مباحث نظری، با طراحی 
یافتگی توسعهها را با جمعیت چندین میلیونی از وضعیت کمچیده، ملتعنوان یک ماشین پی

های سیاسـی و فرهنگـی و رساند و با مـدیریت همـه عرصـهمی «یافتگیتوسعه»به ایستگاه 
 نمایدهای مادی رود را در عم  محقق میهای کّمی، مطلوبیتاقتصادی بر اساس شارصه

کند، روابـط جدیـدی را صورا اجتماعی تولید می آن را به« ارضای»و « نیاز»و از آنجا که 
آورد که تخلف از آن برای اکثریت جامعه، از نظر عینی بـه یـک امـر محـال تبـدی  پدید می
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ی عینی ـ و نه گردد. این روند در حقیقت به معنای قرارگرفتن بشریت در برابر یک مغالطهمی
را پدید آورده، قابلیت وقوع و تحقق ای که تمدن غربی آن زندگی جز به شیوه»ـ است:  نظری

ی مخالف و رفتار معارض را های حیاا، هر نغمهندارد و کارآمدی مدرنیته در تمامی عرصه
 «باالرره و در طول زمان به کرن  و تسلیم وا رواهد داشت.

العظمی امــام رمینــی اللــهتامــا بــا پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران بــه رهبــری آی
، اسالم عزیز حیاتی دوباره پیـدا کـرد و وجـدان بشـری در برابـر مقیاسـی الشریفسرهقدس

جدید از کارآمدی دین قرار گرفت. آن ابرمرد تاریخ با تکیه بر فرهنگ عاشورایی ملت ایران و 
، فرجـهتعالیاللهعج  عصرعنوان نواب عام حضرا ولیی عظام شیعه بهفقها ازآنان  تبعیت

ی کارشناسـان ی جهانیان و معادالا از کارافتادهزدهان حیرانهضت دینی را در برابر چشم
 های مبارزاا مادی در شـرق و غـرب، ترـورِی قدم به پی  ُبرد و بدون اقتباس از روشبهقدم

هـای الهـی و را به عینیت رسانید و پرچم زندگی بر مبنـای آرمان «پیروزی رون بر شمشیر»
مردم فداکار و هوشـیار ایـران برافراشـت و نظـام  اهدا  اسالمی و استقالل مکتبی را بر سر

ای الهـی در مقابـ  کفـار و مسـلمین و شـیعیان قـرار داد و عنوان آیهجمهوری اسالمی را به
های ردای متعال را برای امت دینی و جامعه انسانی فریاد کرد. امـا از آنجـا بودن برنامهزنده
امکانـاا طبیعـی را بـه حـال رـود وا  پرستان هـی  سـطحی از ارتیـاراا انسـانی ودنیاکه 

کنند، انقالب الهـی ی مادی رود را تحم  نمیای ردشه بر والیت مطلقهگذارند و ذرهنمی
ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز از تیغ طغیان و تعرض آنها در امان نمانـد و 

َتُهوا َلم   َلِرن  »به حکم  ُکم   َتن  ُجَمَنّ نَّ  َلَنر  ا ُکم  َوَلَیَمَسّ طیبـه  ی، هجمه به این شجره1«َآِلیم   َعَذاب   ِمَنّ
گرایـان در اولـین ی کفار مبنی بـر حـذ  فیزیکـی آرراآغاز شد و بر اساس سیره مستمره

نظـامی، امنیتـی و »هـای امان انکار و عناد و عداوا آنان از طریـق دکترینفرصت، آت  بی

                                                           
«. شما را سنگسار رواهیم کرد و شکنجه دردناکی از مـا بـه شـما رواهـد رسـید ،دست برندارید و اگر. »1

 .11سوره یا، آیه 
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 گرفت. مدرن بر سر رهبری و ملت ایران باریدن« سیاسِی 
گیری الهـی و همراهـی ملـت در این شرایط، استقامت حضرا امام رمینی بـر جهـت

بـه  1های قرآنی مبنی بر نصرا الهیالشأن راهگشا شد و وعدهشریف ایران با آن قائد عظیم
امتی که بر محور رداپرستی و ایمان به غیح بر گرد هم جما شده باشند، محقق گردید و در 

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

های انقالبی، توازن قوا را تغییر داد و بـه جـای تکیـه بـه فرهنـگ تحـزب در امـور مأموریت
های پـوالدین و مـور دفـاعی و سیسـتممحور در اافزارهای کالسیک و سختاسی، روشسی

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

میلیونِی مردمـی بـود و در سیاسـت رـارجی، دفـاع از وش طلح و اطالعاا سیشهادا
ی مـادی و فایـده ـ را با هزینه «پرستی مدرنبت»درا اسالم در مقیاس جهانی و مقابله با ق

کرد. این سبک زندگی الهی و نوین، برای قائلین به ای در دیپلماسی متداول معامله نمیوهله
نمود و آنان در بار میی و رسارانتکام  مادی و معتقدین به تمدن مدرن، ممتنا و غیرعقال

هایی سنگین بـه کشـور، دچـار ریـزش شـده و از صـراط ای مختلف با تحمی  هزینههدوره
اما این راه جدید و مسیر نورانی با فتوحـاا مختلـف، توانسـت  ؛مستقیم انقالب جدا شدند

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

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

 پشیمان کند.

                                                           
َداَمُکم  ». 1 ت  َآق  ُیَثبِّ ُکم  َو ُصر  َه َین  ُصُروا اللَّ  .7؛ سوره محمد، آیه «ِإن  َتن 
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وران زعامـت به شرایط ثبـاا و امنیـت در دبا پایان جنگ تحمیلی و ورود نظام اسالمی 
گیری الهی نظام و زمان با حفظ جهتالعالی و همای مدظلهرامنه العظمیاللهحضرا آیت

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

کادمیک و تخصصی تعمیق یافت و رأل تروریـک نظـام جمهـوری اسـالمی در  به فرهنگ آ
ها را بـر اسـاس کـه اداره کشـور در تمـامی عرصـه ـبرابر علوم انسانی کاربردی در غـرب ــ

رخ  ـها و اسـتانداردهای کّمـی بـه عهـده دارد ــکردن شهوا و تبدی  آن به شارصتروریزه
و ابهــام در چگــونگی « ســارتارها» ی دینــی بــرای مــدیریِت عــدم ارائــه نســخه نمایانــد و
، نظام اسالمی را در «گیریجهت»کردن آنها با رفتار الهی رهبران انقالب در سطح هماهنگ

ی غربـی در موضـوع توسـعه را بـه امـری قرار داد و عم  به نسخه« اضطرار علمی»شرایط 
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را کـه بـر اثـر شـرایط ناپذیر بدل نمود و ناهنجاریاجتناب

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 تحقـق سـبک زنـدگی 

شـیدن جـام زهـر توسـط نوین در عرصه دفاعی و سیاسی را بـه چـال  کشـید و موجـح نو
کمیت کفر بر نظام اسـالمی شـد، و تحمی  َح  598رمینی و پذیرش قطعنامه حضرا امام

تـداوم  1«های ذاتًا مسـمومدان »عنوان استفاده از علوم انسانی غربی به در قالح اضطرار به
ظـم یافت و انتشار این سّم در پیکره نظام، نه تنها باعث گردید استنصارهای مکـرر مقـام مع

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

                                                           
 هشـدار مسـموم ذاتـاً  هـایدان  این رطر و هادانشگاه در سانیان علوم درباره بنده». مقام معظم رهبری: 1

 حرکـت با مخالف و معارض ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ایانسانی علوم این... دادم
 حوزه اساتید و فضال طالب، با دیدار «است. دیگری بینیجهان بر متکی است؛ اسالمی نظام و اسالمی

 .29/7/1389 ؛ قم علمیه
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در سیاسـت  88 و  78های عنوان نقطه قوا نظام اسالمی، در برابر رطراتی از قبیـ  فتنـهبه
و تالش برای تحمی  سازش با کفر جهانی بـه رهبـری در سیاسـت  پذیر بنمایدضربهدارلی 

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

ی رـود را عنوان پایگاه مستحکم مبارزه با ظلم در قرن حاضر هیمنهبه« مداریدین»گرفته و 
ه و توانمندی رود در ایثـار و نفـی سـتم را بـه منصـه ظهـور بر ستمگران جهان تحمی  کرد

رورتی اساسـی بـرای حفـظ و تـداوم و بـه ضـ «کاربردیـدستگاه علمِی الهی»رسانده، یک 
زیرا تنها از این طریـق اسـت کـه نظـام مقـدس  ؛انقالب اسالمی تبدی  شده است پیشرفت

را به تصـویر  «رمانی در عینیتآ یافتن عدالِت چگونگی جریان»تواند جمهوری اسالمی می
، آزمون رـود «عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی و عدالت اقتصادی»بکشد و با دستیابی به 

 محمـد صـلواای آن، امت محمد و آلرا در معرض مشاهده جهانیان قرار دهد تا در نتیجه
وفاداری رود ای از عالم، در منطقه «تمدن دینِی مقاومتی»اجمعین با برپایی یک  علیهم الله

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

بروز یافته و إعداد قّوه و کسح استطاعت در مقابـ  آن بـرای دفـاع از مکتـح، جـز در ایـن 
انگیـزه »بـر پایـه « کارآمـدی عینـی»صورا، تردیـد در ست. در غیر اینچارچوب میسر نی

ظـام بزرگترین رطری است که با پاشیدن بذر یأس در قلوب آحاد جامعه، سازش با ن ،«دینی
 بخ  معرفی رواهد کرد.عنوان تنها راه نجااداری و استکبار را بهسرمایه

هـای النیـت موجـود در حوزهعقبنابر آنچه گذشت پرواضح است که اکتفا بـه ظرفیـت 
، جریان زندگی اجتماعی و روابط و «تکام  مادی»از « تکام  معنوی»که با تفکیک علمیه 

 ـ تحـت عنـواِن  دهنـدـ کـه مـتن زنـدگی را شـک  می اسارتارها و موضوعاا نـوین آن ر
 فاقد کارآمدی بـرای رفـا نیازهـای ،نمایدمعرفی می «ی برای تأمین معاشیقالرفتارهای ُع »



 47مقدمه  

 

اساس سبک زندگی غربی و الگوهای آن پذیرفتن این مبنا،  یالزمه ؛ زیرانظام اسالمی است
نقـ  بهداشـت، حم های مختلف حیاا مانند روراک، پوشاک، مسکن، تغذیه، در عرصه

سبک زندگی اسالمی را به رعایت واجباا و محرماا شرعی توسـط  در نتیجه، و استو... 
که تحلی  روشنی از علت عدم تحقـق احکـام نگرش بدون آندر این  .کندمنحصر میعباد 

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

شـود. محـدود می «ف در تبلیغاا دینـیتقوایی فردی مسرولین و یا حداکثر نقص و ضعبی
باِر حاکمیت کفار و منافقین و در شرایط انزوای البته اتخاذ چنین رویکردی در دوران مرارا

قـرار  «اسالم مکتح»اما اکنون که قدرا در ارتیار  ؛اشکال استعلما و متدینین، کامال بی
زدن به نظـام اسـالمی ل ضربهگرفته و مدرنیته در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، در حا

های منِد سفارشکند. بررسی قاعدهکفایت نمیها برای ح  چال  اتکا به این نگرش است،
علمی که از سوی رهبران انقالب به جامعه علمی کشور ارائه شده نیز منید همـین واقعیـت 

ی توسـط تمـدن اسـالم افزارِی به عنوان ُبعد نرم« سبک زندگی اسالمی»است و طرح مقوله 
تفاوتی ماهوی با تعریف سبک زنـدگی بـر اسـاس رفتارهـای فـردی و  1مقام معظم رهبری،

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

                                                           
 ...هد  ملت ایران و هد  انقالب اسالمی، ایجاد یك تمدن نوین اسالمی اسـت». مقام معظم رهبری: 1

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

کنیم: علم، ارتراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، عنوان پیشرفت کشور مطرح میی که ما امروز بهیهاارزش
المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخ  ابزاری تمـدن اسـت؛ اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین

دهـد کـه همـان یشـکی  می است که مـتن زنـدگی مـا را تیبخ  حقیقی، آن چیزها اما ..وسیله است.
ایـن بخـ  را بـه ... است که عرض کردیم. این، بخ  حقیقـی و اصـلی تمـدن اسـت «زندگی کسب»

افزاری بـه حسـاب های سختافزاری تمدن به حساب آورد؛ و آن بخ  اول را، بخ ی بخ  نرممنزله
 .23/7/1391شمالی؛  رراسان استان با جوانان دیدار« آورد.
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گر آن اسـت کـه مسـأله ی آن بر همه کشورها در مقیاس جهـانی نشـانغربی در دنیا و غلبه
 جانبه قرار گرفتـه و اساسـًا همـین تمـدِن ای مستقیم با یک تمدن همههسبک زندگی در رابط

جانبه است که با تنظیم شرایط اجتمـاعی بـر مبنـای دنیاپرسـتی، اعتقـاداا و احکـام و همه
ارالق دینی را در عم  جمعی و رانوادگی و فردی منزوی کرده و از طریق کنتـرل تغییـراا 

بزرگترین مانا در برابر تحقق سـبک زنـدگی اسـالمی عینی بر اساس تمتا و تلذذ مادی، به 
 تبدی  شده است.

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

در ایام  «ح سبک زندگی اسالمینقد سبک زندگی غربی و طر»ارائه سلسله مباحثی پیرامون 
، آن فقید سـعید بـا توجـه عمیـق بـه رألهـای (1395)پاییز  عزاداری سید و ساالر شهیدان

الله عالمه سـید تگفته و با تکیه بر دستاوردهای پژوهشی استاد گرانقدر رود مرحوم آیپی 
داشـته بـود، وارد هایی که رود در ادامه راه ایشان مبذول الهاشمی و تالشمنیرالدین حسینی

عرصه رفا نیازهای تروریک نظام اسالمی در مقوله سبک زندگی گردید. لذا در فص  اول از 
ای برراسـته از تمـدن مـدرن عنوان پدیـدهبحث، ابتدائًا سبک زندگی غربی بهاین مجموعه 

 آمار عینی و تجارب میدانی، شکست مدرنیتـه در ای ازبا اشاره به مجموعهشود و تحلی  می
که همانند روند جای آنگردد. سپا بهرفا نیازهای اولیه انسانی در مقیاس جهانی روشن می

شناسی غربی اکتفا شود، برای نقـد متداول به طرح اشکاالا نظری بر مبانی فلسفی و انسان
« شهر»های عینِی ناشی از آن توجه شده و با تمرکز بر و نقض سبک زندگی غربی به واقعیت

ری به عنوان مظهر جالل و جمال در سبک زندگی غربی، به تحلی  رفتار مراکز و زندگی شه
شـود و کـارکرد آنهـا بـه پردارته می« حزب»و « رسانه»، «کاررانه»اصلی در شهرها مانند 

گیـرد تـا روشـن شـود کـه مورد بررسی قـرار می« مدیریت در سطح توسعه»عنوان تابعی از 
عنوان ابعـاد بـه« ترـوری تولیـد اطـالع»و « قـدرا ترـوری تولیـد»، «تروری تولید ثـروا»
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، شـکلی جدیـد و مـدرن از آیـین «مدیریت توسعهسبک زندگی غربی در سطح » یگانهسه
هـا را ها و امتکند و طراحی ماّدی این سه تروری، انساندنیاپرستی را بر بشریت تحمی  می

نماید. در پایـان ایـن وادار می «دهآثار ما»و انقطاع در برابر  «سجده»در همه ابعاد زندگی به 
فص ، با ارائه تحلیلی دقیق از ابعاد درگیری انقالب اسالمی با تروری تولید ثروا، قـدرا و 

شود که اندیشه و رفتـار و مـدیریت حضـرا امـام اطالع در سبک زندگی غربی، روشن می
م در برابـر گیری الهـی نظـاچگونه باعـث شـده تـا جهـت رمینی )ره( و مقام معظم رهبری

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

 برد.هایی رنج میها از چه مشکالا و نارساییح  این چال 
اللـه عالمـه سـید از مجاهداا علمی مرحوم آیتدر فص  دوم با ارائه گزارشی اجمالی 

تولید »الهاشمی و مبانی تولیدشده برای رفا چال  نظام اسالمی با تروری منیرالدین حسینی
فلسـفه »، «فلسفه تکـوین»در سبک زندگی غربی، اشاراتی پیرامون « ثروا، قدرا، اطالع

زیرسـارت »شـود تـا محـور مطـرح میبر اساس عقالنیـت دین« فلسفه جامعه»و « تاریخ
کـه بـر چنانسه تروری الهی در تولید ثروا، قدرا، اطـالع مشـخص گـردد. هم «طراحِی 

طراحی سبک زنـدگی اسـالمی  دینِی مند پیرامون مبانی یی قاعدههاهمین مبنا به طرح گمانه
شود تا به جای محدود شدن سبک زندگی اسالمی به عم  افراد بر طبق احکام، پردارته می

مورد توجه قرار گیرد و تحلی  جدیـدی از جایگـاه نمـاز و « احکام از منظر حاکمیت اقامه»
ی شـبکه»روزه و حج و زیاراا در افق تمدن اسالمی و متناسح با آن ارائه شود و با تشـریح 

را بـر عهـده دارد، سـطح « تولید و توزیا و مصرِ  معنویـت»که « زمانی و مکانِی معنویت
شک  بگیرد و از ایـن )ع( نسبت به مدیریت حضراا معصومین فتجدیدی از ادراک و معر

 تر از منابا دینی در جهت طراحی سبک زندگی اسالمی فراهم آید.طریق، زمینه فهم دقیق
گفته، ابتدائًا نمایی کلی از سـه ترـوری پی  دینِی م، با تکیه به مبانی عقلی و در فص  سو
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شود تا نقطـه آرمـانی کـه ارائه می «طلوبوضا م»در « تولید ثروا، قدرا و اطالِع الهی»
نظام اسالمی در طول صد سال آینده باید به سـمت آن حرکـت کنـد و از طریـق آن، تحقـق 
تمدن اسالمی را رقم بزند، روشن گردد. امـا ناگفتـه پیداسـت کـه تحقـق وضـا مطلـوب و 

جانبه و ، همهای دقیقدستیابی به تمدن نوین اسالمی پی  از هر چیز وابسته به طراحی نقشه
مند برای ررو  از وضا موجود و شکستن سارتارهای سبک زندگی غربی و رهایی از قاعده

رو بخـ  بزرگـی از فصـ  سـوم، بـه جانبه است. از ایـنابتال به ادبیاا توسعه پایدار و همه
 «دوران گـذار»در   سـبک زنـدگی اسـالمیطراحی ترـوری تولیـد قـدرا، ثـروا و اطـالِع 

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

نماید تا با عبور از ورزش، موسیقی، فضای مجازی، اعتیاد، اوقاا فراغت و... را تشریح می
مـادی و ایجـاد تـدریجی  ینـی از جریـان نیـاز و ارضـادوران گذار، روند استقالل امت دی

نیازهای جدید بر اساس فقه حکومتی شک  بگیرد و حرکت به سوی تأسیا تمدن حقه الهی 
سـاله مرحـوم اسـتاد وپنجپذیر گردد. البته این دستاورد گرانسنگ ناشی از تمرکـز سیامکان

اللـه ی مرحوم عالمـه آیتندیشه)برگرفته از اتولید مدل اسالمی مرتبط با صدوق بر مباحث 
ناپذیر بر مباحث مربوط به ساله آن مجاهد رستگیو تمحض دوازدهسیدمنیرالدین حسینی( 

ــاا  ــادی و ادبی ــدل م ــای م ــی الگوه ــعه غرب ــین و همتوس ــون  دهچن ــژوه  پیرام ــال پ س
هـای نقد و بررسـی کتاب»بود که مباحث ارزشمندی از قبی  « یهای فقه حکومتسرفص »

امروز در آینه مباحث توسعه، مدارهای توسـعه نیـافتگی در اقتصـاد ایـران و اسـتراتژی  ایران
، «نقد و بررسی کتاب مبانی نظری و مستنداا الیحه برنامه چهارم توسعه»، «توسعه صنعتی

های برنامه پنجم و ششم توسعه مصوب دولـت و مجمـا تشـخیص نقد و بررسی سیاست»
رویکرد »، «توسعه و ششم یشنهادی برای برنامه پنجمهای کلی پسیاست»، «مصلحت نظام

نقد و بررسی »، «مند به ادبیاا انقالب در یازدهمین دوره انتخاباا ریاست جمهوریقاعده
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تبیـین نخبگـانی از »، «رکز الگوی اسالمی ایرانی پیشـرفتشده از سوی مارائه یالگوی پایه
و...  «قرارگاه علمی اقتصاد مقاومتیحی طرا»، «سازی اقتصاد مقاومتی، اهدا  و نظاممبانی

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

دیران انقالبی های علمِی مرا بیان کرده تا بر این اساس، ابهام «مانیفست اداره نظام اسالمی»
شـدن برای تغییـر جهـِت حـاکم بـر سـارتارهای غربـی از بـین بـرود و از طریـق هماهنگ

های جدیدی که های الهِی حضرا امام و مقام معظم رهبری، ضربهگیریسارتارها با جهت
پرستی مـدرن وارد نمایـد، ی بتانقالب اسالمی در روند توسعه و تکام  رود باید بر پیکره

 .ةو المستشهدین بین یدی ولّیه عند الکّر  ةالرجعاه  تعالی منجعله اللهروشن شود. 
  

 حسینیه اندیشه 
 1396بهار  
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 )آیین استه از تمدن مدرنی برخاهپدید ؛سبک زندگی غربی

 چالش و موضوع امتحان نظام جمهوری اسالمی عنوانهب دنیاپرستی(

موضاو  امتاا ن نما م ورهاو ی اساالمی و       عنوانهک زندگی غربی؛ بسب .1

 اسالمی ی قرآنی سبک زندگین ای به مباش  ه

و سـپا تـا ظهـور حضـرا  (ص)اکـرمهبوط حضرا آدم تـا بعثـت نبی آنچه از زمان
« سـبک زنـدگی» و باط  بوده و رواهـد بـود، مسـألهمنشأ درگیری بین حق  )عج(عصرولی

بـرای  و حیـاتی را کـه رـدای متعـال نـدادهتن  سبک زندگی الهی به بشریت . در واقااست
ــا،امت ــاه هــا و جوام ــام کوت ــا در ای ــن دنی ــدگی در ای ــه زن ــده اســت، نپذیرفت ــدارک دی و  ت
 ــکه در طول تاریخ تداوم پیدا کرده  ــ ین جاهلیتنیز در مبارزه با هم )ع(الحسینبداللهاباع

زیـرا  ؛باید بـه تحلیـ  از ایـن واقعیـت منتهـی شـوند هاعزاداری رواز این به شهادا رسید.
بـه  معار  وحیـانیزندگی الهی و در راه دفاع از  انبیاو  های پاک شهدا و علما و اوصیارون

آغـاز رواهـد  حرکتـیمحقق شود،  به درستی بزرگ اگر این تکلیف زمین ریخته شده است.
 توحیـد و امنیت برای کلمـه نمنانزندگی راحت و ایمن و آسوده برای م آن، در نتیجه شد که

 معصـومین ائمـهآن حیاا طیبه، انوار مقـدس محور  رقم رواهد رورد کهعصر رجعت در 
به تبیین زندگی آرمانی  مباحث باید این البته در ادامه رواهد بود. اجمعینعلیهماللهصلواا
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 باید به این مهـمقب  از هر چیز اما  ؛پردارته شودکه پا از دوران ظهور محقق رواهد شد، 
و موضـوع امتحـان  ابـتالی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی محـ  توجه داشت که آنچـه

برراسته از است که غربی سبک زندگی ، شودمحسوب می در شرایط کنونی ی شیعهجامعه
 است. ی زمین سیطره یافتهبر کرهو  بوده ن موجودتمد

َنا َوَما»قرآن کریم در آیاتی همانند  َسل  ِمهِ  ِبِلَساِن  ِإاَلّ  َرُسول   ِمن   َآر  َن  َقو  تصـریح  1«َلُهـم   ِلُیَبـِیّ
 اند اما این امر،گفتهرسوالن الهی برای دعوا هر قومی به زبان همان قوم سخن میکرده که 

الهی متناسح با  یانبیاهر قوم نیست بلکه مقصود اصلی آن است که  محدود به زبان محاوره
گفتنـد. امـروز نیـز بشـریت، یداده، سـخن مده و فریـح مـیکرادبیاتی که مردم را سحر می

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

های کـه از قـدراداری است و حتی کشورهایی ماننـد روسـیه و چـین و هنـد آیین سرمایه
غـرب گـرای  پیـدا  سـویبهآمدند، از نظر سبک زندگی اقتصادی کمونیستی به حساب می

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

فرهنگـی و در همـه شـرون سیاسـی و  یافتگیتوسـعهپدیـد آمـده و مسـیرهای  «امتناع عینی
افزاری، بـه نحـوی طراحـی و مهندسـی شـده کـه جـز افزاری و نرماز سخت اقتصادی اعم

هـا متصـور نیسـت و ها، مسیر دیگـری بـرای جوامـا و حکومتگذاشتن در این اتوبانقدم
امـام  حضـرا التزایـد اسـت. البتـهما دائشهوا و رفاه و لذ برمبنایدیریت حاص  آن، م

د معبـر انرمینی و سپا مقام معظم رهبری با مجاهداا رود و همراهی ملت ایران توانسته
ایجـاد کننـد و رـط  «سیاسـی» عرصهد در محمو راه جدیدی برای تنفا امت محمد و آل

بندی، دسـتهایـن  بکشـند و بـا رد هیافتتوسـعهو کم هیافتتوسـعهبطالنی بر تقسیم کشورها به 

                                                           
 «.کند بیان آنها بر تا قوم؛ آن زبان به مگر نفرستادیم قومی میان در رسولی هی  ما و: »4یه . سوره ابراهیم، آ1
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جمهـوری نظـام مبـارک مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را در پـی  بگیرنـد. در نتیجـه، 
های جهـانی را بـه چـال  دراای شده که قـسال موفق به ایجاد جاذبه 38اسالمی پا از 

و  «فرهنگــی»های بایــد ایــن مســیر الهــی را تــداوم بخشــد و آن را بــه عرصــه امــا ،کشــیده
شیعه، مبارزه بـا ایـن ادبیـاا و عقالنیـت  هد. لذا وظیفه کنونی جامعهتسری د «اقتصادی»

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

و عادم توقاد د    « ح کریات »و « ترادن »ضرو ت تالیل سبک زندگی از منمر  .1/1

 سبک زندگی مم هر  وبن یی

این  ر جامعه مطرح است که بیشتر مظاهردالبته ادراکی عرفی از سبک زندگی موجود نیز 
 اتومبیـ ، هواپیمـا، ی بررورد بشر بـانحوه از قبی  ؛دهدرا مورد توجه قرار میسبک زندگی 

بـا ایـن  بشر مواجهه در واقا . تلفن، فیلم، سینما و... مدرسه، دانشگاه، صنعت برق، تانک،
ها شـود کـه ایـن پدیـدهء میو القـابه ا واداشته و ای نوین، او را به شگفتی و اعجابهپدیده

عبور داده های سخت و تاریک و وحشتناک گذشته جواما را از علم است که توانسته معجزه
و ها شده ها وارد زندگی انساناین پدیده را مرتفا نماید.اساسی در زندگی بشر  هایو چال 

 دراز بـه تجـاربیبا گذشـت سـالیان  مردم را تشکی  داده و مصرفی سبد کاالی بخ  اصلی
 ن را انکار کند.تواند کارآمدی آکا نمیتبدی  شده که هی  عینی

ها و پردازد اما از منظر حاکمیتی از سبک زندگی موجود میمظاهر به پا این رویکرد،
قبـ  از پیـروزی مثال تـا  عنوانبهشود. تری تلقی می، این مسأله دارای ابعاد پیچیدهحاکمان

در سراسر جهان برای انتخاب سبک زندگی در کشور رود با  حاکمهتهیرقالب اسالمی، ان
اشـتراکاتی  گرچه ی اصلی مواجه بودند: سبک زندگی غربی و سبک زندگی شرقی.دو گزینه

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

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

با پیروزی انقالب اسالمی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمامی کشـورهای  گرفت.می
اکثـر آنهـا نظامـاا  و بلوک شرق از نظر اقتصادی به سبک زندگی غربی گرای  پیدا کردنـد

از قبیـ  چـین، در ایـن  بررـی کشـورها . گرچهود را نیز به شک  غربی درآوردندسیاسی ر
از این  الجرم ،اندکه در پی  گرفته ایروند اقتصادی در ادامه امااند هدادمقاومت به رر   عرصه

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

در بخـ  فرهنگـی  های جهان غالح شده و سیطره یافته؛کشوربر تمامی  ــدستیابی به آن هستند 
به همین سمت حرکـت  های مختلف است و در بخ  سیاسی نیزکردن فرهنگدر حال یکپارچه

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

تاا منصر  شود بلکه مقصود از زنـدگی بایـد تفاوا آن با حیاا حیواناا و جماداا و نبا
حاکی از یک تمـدن و کشـورهای صـاحح « سبک زندگی» یعنی .باشد« زندگی اجتماعی»

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

 ن است.تمد یک غلبه معنایبه

ای مقولاه  عناوان باه « ی فتگیتوسعه». ا تب ط سبک زندگی غربی ب  موضو  2

 الرللیوه نی و بین

نـوان تحـت ع زنـدگی موجـود هسـتند، وضـعیت رـود راکشورهایی که صاحح سبک 
قـرار  1هفت کشـور صـنعتی، هیافتتوسعهی ها. در رآس کشورکنندمی تعریف« هیافتتوسعه»

                                                           
 . امریکا، انگلیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ژاپن.1
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و در انتهـای  شوندمطرح می تر، برری کشورهای اروپایی و آسیاییهای پایینارند و در ردهد
قرار  نیافتهیا توسعه هیافتتوسعهکشورهای کم ــکه ناظر به سبک زندگی است  ــبندی این رده

یـک اصـ   عنوانبـهرا  «یافتگیتوسـعهحـق »حد در همین راستا، سازمان مل  مت گیرند.می
به  ،قاب  سنج  در قالح شصت شارص را «هزاره اهدا  توسعه»صویح کرده و اساسی ت

و  «تولید تکنولوژی»این سبک زندگی،  ی اصلیشارصه 1.کشور رسانده است 189 امضای
ایـن سـبک  ها نیـز آینـهرسـانه هسـتند. «تولید علوم» ناست که هر دو مرهو «تولید ثروا»

از طریق هنر و اربـار  و علوم جدیدها ها و فناوریگذاشتن کاالزندگی هستند و با به نمای 
همچنین یک دسـتگاه امنیتـی و  کنند.در این راستا مبادرا می سازیتبلیغ و فرهنگ به ،و...

المللـی و نظـم جهـانی و بیناز  وانتظـام بخشـد  وضعیت جوامـا بهنظامی طراحی شده تا 
ثـروا و تجـارا و و امنیـت  کنـد محافظـت که ریشه در این سبک زنـدگی دارد، ایمنطقه

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

ی ی دفاعی، ناشی از سبک زنـدگصر  هزینه در امور نظامی و تقویت بنیه رواندننادرست
ثابـه یـک مهب طبـق آن، جهـان امنیتی و دفاعی به وجـود آمـده و عرصهجدیدی است که در 

افزارهـای جنگ تولیـد و از طریـق مدیریت واحد استکه دارای  دشودهکده واحد تلقی می
کنـد و در نهایـت اگـر های گوناگون و پیچیده، امنیت جهـانی را تـأمین میپیشرفته و سالح

 و تشکی  ائتال ، نیروی نظامی ارسال از سایر کشورها برای ررواستبحرانی پدید آمد، با د
تـالش بـرای اسـتقالل نظـامی و د. به همین دلی  است که پردازآمده میمسائ  پی  به ح 

گردد و توجه به مسائلی در این سبک زندگی نفی می ،دستیابی به رودکفایی امنیتی و دفاعی

                                                           
هـا توافـق بر سـر آن سازمان مل  در ۲۰۰۰هشت هد  مشترک هستند که در سال  ،اهدا  توسعه هزاره. 1

 ۱۸۹، توسـط ۲۰۰۰هزاره در مـاه سـپتامبر سـال  بیانیه .تامین شوند ۲۰۱۵شد. این اهدا  باید تا سال 
 .اندر از سران سیاسی آن را امضا کردهنف ۱۴۷کشور پذیرفته شده و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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تبـدی   معنـا و غیرعقالنـیای بیبـه مقولـه ن عرصهاز قبی  ظلم و عدل و حق و باط  در ای
 .میسر نخواهد شد یافتگیتوسعه سویبهحرکت  این صورا، غیر زیرا در شودمی

مانـدگِی شود تا بـرای جبـران عقحتوصیه می هیافتتوسعهاز سوی دیگر، به کشورهای کم
بپذیرند. یعنـی جایگـاه را « المللیتقسیم کار جهانی و بین»اند، وسیعی که به آن دچار شده

آن  بـرایهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نق شود و یک کشور در نظام جهانی تحلی  می
 توسعهعمران و  یبانک جهانی، برنامه توسط که هاییگردد و در قالح برنامهمی نمعیکشور 

با سرعت این جواما بتوانند  تا شودپیشنهاد می حاکمههیرتبه  ،تدوین شده و... حدمت مل 
از  وهماهنگ شوند  های تولید علم، پژوه ، صنعت، تکنولوژی، کاالها و...دنیا در عرصه

ن و سبک زندگی غربـی بـا سـرعتی ی تمدیعنی قافله .فاصله بگیرند رود وضعیت نابهنجار
توانند در این جاذبه و فضا قرار بگیرند آور در حال حرکت است و تنها کشورهایی میسرسام

جریان توسعه در سـطح ارتباط و وابستگی عمیق به ی رود را در اا و مقدوراا ملامکان که
هایی از قبیـ  اسـتقالل سیاسـی و لذا این سبک زندگی، طرح آرمان تعریف نمایند. جهانی

 ید.نمااطلبی تفسیر میبه انزورا پذیرد و آن فرهنگی و اقتصادی را نمی
 کشـورها دیگـر ل دربـرای تحـو زندگین و سبک بر این اساس، نسخه صاحبان این تمد

 و سرمایه وارداامنوط به  ،ی اولدر مرحله یافتگیتوسعهاساسی است که  نکته این مبتنی بر
منـوط بـه وارداا ، ل در زنـدگیتحـو بـرای یعـزم ملـایجـاد  کههمچنان؛ است تکنولوژی

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

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

در همین زمینه، وضعیت کنونی کشور  ارتصاص دهند.ا مدهای طوالنیبه پردارت قسط
مقاومـت در قهرمـان مظهـر مبـارزه و  ،کشوری که تا چند دهه پی  .ویتنام قاب  تأم  است
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ه و رسیده که اگر به دنبال زندگی مرفـبندی امروزه به این جمابرابر یک ابرقدرا جهانی بود 
ارتباطی عمیق برقرار کند و جنگ با امریکـا صاحبان این شیوه از زندگی است، باید با  مدرن

 مختلـف طو. لـذا شـرآن تعریف نماید براساسهویت رود را تصمیمی غلط بوده که نباید 
عدم عذررواهی از جنایاا جنگی در ویتنام را پذیرفتـه تـا سـرمایه و  یاالا متحده از قبی ا

البتـه بـرای  .را سـامان دهـد یافتگیتوسعه سویبه کتحر وارد کند و اتکنولوژی امریکایی ر
 طرح راورمیانـه»، یافتگیتوسعهی هاهای سبک زندگی غربی و سرفص آشنایی با شارصه

ل در کشـورهای تـا تحـوشـد  که در او  قدرا امریکا تدوینسندی مناسح است  1«بزرگ
آنها را به انفعال کشاند « میبیداری اسال»زدن رقمراورمیانه را رقم بزند اما دستگاه الهی با 

در  ایجـاد تفرقـه و انشـقاق گذاری سنگین در جهـتسرمایه و مستکبرین را مجبور کرد تا با
 ند.را بکار گیر هاو آررین حربه ت اسالمی، در مقاب  اموا  این بیداری از رود دفاع کنندام

، چا  چوب  یاد  التزا) ف ه دائم مث به آیین ودید دنی پرستیهب ی فتگیتوسعه. 3

 اس سی برای تالیل سبک زندگی غربی و ابع د مختلد آن

سبک زندگی غربی را کرده و  بندیهای فوق را جمااند تمامی سرفص توکه می ایمقوله
بـه  های دینی، از آنگزاره که دراست « التزایدرفاه و لذا دائم»رالصه تعریف کند،  طوربه

ن غربی با ارائه این سـبک در واقا تمد شود.عبیر میت شدن در شهوااغرق روض در دنیا و
 ا دور هم جما شوند و زنـدگیمحور رفاه و لذ بر تا کندبشریت را دعوا می زندگی، همه

                                                           
ترغیـح بـه »منتشـر شـد، مبتنـی بـر سـه سرفصـ  کلـی اسـت: اول:  1382د که در اوارر سال . این سن1

بـه  یکمك حقوق» ،«طرح انتخاباا آزاد»هایی مانند با زیرمجموعه« شایسته یهاوحکومت یدموکراس
بـا « ای فرهیختـهسـارت جامعـه»دوم: «. یجامعـه مـدن»، «های مستق طرح رسانه»، «یمردمان عاد

طـرح »، «یو اکتشـاف یپیشـنهاد مـدارس علمـ»، «یاساسـ یهاطرح آموزش» ایی مانندهزیرمجموعه
بـا « یاقتصـاد یهاتوسـعه فرصـت»سوم: «. طرح تدریا رشته مدیریت»، «از طریق اینترنت یآموزش

طـرح »، «بانـك توسـعه راورمیانـه بـزرگ»، «برای رشـد یگذارطرح سرمایه»هایی مانند زیرمجموعه
 . و...« ن به سازمان تجارا جهانیپیوست»، «تجارا آزاد
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 .وشی را برای رود و دیگران فراهم کنندر
 و ادیـان ها و اقـوام و مـذاهحفرهنگ همه زندگی، شیوهدر این  شود کهزمان ادعا میهم

ه و مدرن دست پیدا ن احترام، همگان به یک زندگی مرفشوند تا در سایه اییمحترم شمرده م
آن  معنایبـهد و مشرک و ملحـد در واقـا حالی است که احترام یکسان به موحاین در  کنند.

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

محتا  ضابطه و قاعـده  مشترک، مشترک توافق کردند، روشن است که دستیابی به این هد 
 کنندمی همکاری و قوانین دعوا به این ضوابط برای تدوینان همگاز  و به همین دلی  است

ی  نهادهایی مانند سازمان و تشک المل یناقتصاد و سیاست و حقوق ب مقوالتی از قبی  لذا و
 تحلی  شود. بر همین اساس نیز باید حدمل  مت

در واقا سازمان مل  به این دلی  تأسیا شده که برای رسیدن بـه سـبک زنـدگی مرفـه و 
هـای «تکلیـف»تعییِن هنجارها و ضوابط بپردازد و با « تعریِف »مدرن در سرتاسر جهان، به 

ورها مبـادرا کنـد و آن تعاریف و تکالیف بر وضعیت کش« تطبیِق » مربوط به این هد ، به
کند و قواعد تولید ثروا  را مخت  روزافزونرسیدن به رفاه و لذا اگر کشوری نظم الزم برای 

از طریـق  شـورمجـازاا آن ک در مـوردرا زیر پا بگذارد، با ارجاع مسأله به شورای امنیـت، 
رغم ادعــای آزادی ادیـان و مــذاهح و لــذا علـی نمایـد. گیریمتصــمی جنـگ، تحـریم و...

حق و باطـ  ن غربی به تعریف ندگی موجود، حقیقت آن است که تمدها در سبک زفرهنگ
در این چارچوب،  زند وآن، جنگ و صلح را رقم می براساسپردارته و  پرستیاز منظر هوی

ا قـرار داده اه و لذو رف را شهوارود  تعاریف و مدیریتمبنای  کند وجهان را مدیریت می
المللـی و های بینلذا اگر کشوری به عضویت سازمان مل  و سایر نهادها و اتحادیـه است.
و از  له و دادوستد را نخواهد داشتگونه ارتباط و تعام  و مبادای در نیاید، امکان هی منطقه

بیـاا رایـج در مقاب ، دیپلماسی جهانی و اد المللی طرد رواهد شد.حیاا اجتماعی و بین
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سـازوکارهایی  های رارجی، یکـی ازوآمدها و مالقااالمللی و انواع رفتدر ارتباطاا بین
و شـک  گرفتـه و تحـت مـدیریت سـازمان ملـ  متحـد  سـبک زنـدگی غربـی است که در

 کند واعضا را به مشارکت و اظهار نظر دعوا می همه قرار دارد وهای مختلف آن کمیسیون
کـرده هماهنـگ  ان را در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصـادیحدود دویست کشور جه

در تمامی شـرون کشـورها برای درالت  مندروند باعث شده تا ابزاری قاعده اینالبته  است.
هـا بـا رفتار حکومت یو بررس با تعریف جرم سیاسی ، سازمان مل نمونه عنوانبه پدید آید.

آزادی و  عرصـهدر  بندی آنانملکرد کشورها و رتبهارزیابی ع مخالفان رود بر این اساس، به
های باال و میـانی و پـایین جـدول را ی، ردههای کمشارص برمبنایپردازد و یمحقوق بشر 

 المللـی در ایـن زمینـهد و کشورهایی را که به حداقلی از اسـتانداردهای بینکنمشخص می
در واقـا تنهـا  کنـد.آنها اتخـاذ می هایی در موردنماید و تصمیماند، معرفی میدست نیافته

بـه  ونق و صنعت حم  هاها و اتوبانشهرهای مختلف یک کشور نیستند که از طریق جاده
بلکـه بـرای  ؛کننـدت را مشـخص میو مسیر عبور و مرور یک ملـ شوندمتص  می یکدیگر

د ایجـاهای دقیـق د با شـارصهای مختلف و متعد، شبکهتمامی شروناا زندگی اجتماعی
مربوطه، نه تنهـا بـه  ای در صورا عدم استفاده از آنها یا تخطی از قوانینکه هر جامعهشده 

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

 ب اسالمی ب  سبک زندگی غربیچ لش انقال ی عینی از هاش  ه به نرونه .4

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

حکومـت،  اداره ارد زیـراکه دست از قیام برد کردندرمینی دررواست میاز امام هاابرقدرا
و  های سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی اسـتنیازمند به تسلط بر علـوم پیچیـده در عرصـه

لـذا ابتـدا تـالش  طی هسـتند.فاقد چنین دان  و توانـایی و تسـل در ایران، مذهبی انقالبیون
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د ال دستگاه، رشم مردم را فروبنشاننکردن عمو قربانیپهلوی ا حفظ محمدرضا شاه کردند ب
گرا یدیدند، عناصری تکنوکراا و مل ت از شاه را به چشم رودشدا نفرا ملاما زمانی که 

د دیکتاتوری و اسـتبداد ندارنـ سابقهکسانی که از طریق همانند بختیار را به صحنه آوردند تا 
و ادراکـی تخصصـی از  ندط هسـتمسـلحاکم بر سبک زنـدگی موجـود  اما به روابط علمی

ولـی حضـرا امـام، ایـن  ، اوضاع را کنتـرل کننـد؛نددارافزارهای مدرن فزارها و سختانرم
همـراه بـا  صدرو بنی دولت موقتسالمی، پیشنهاد را نیز نپذیرفت. پا از پیروزی انقالب ا

یون را فاقد سواد و تخصـص ند و متدینین و انقالبنیز دارای همین نظر و رویکرد بود منافقین
 ستند تا از ادارهروادانستند و به همین دلی  از آنان میمی زندگی موجود در دنیا سبک درباره

گیری کنند و کار را به کاردان بسپرند. پیشنهاد دولـت موقـت بـرای تبـدی  قـم بـه امور کناره
گرفتن زمـام عهـدهبه امام برای نشر مذهح و در مقاب ،حضرا تفویض ارتیار به  واتیکان و

نیز همـین « حزب رلق مسلمان» تحلی  بود.همین سایر امور کشور توسط دولت، ناشی از 
اما مقاومت حضـرا امـام و یـاران  در  ،دادمطلح را به ادبیاا دیگری در جامعه روا  می

صــدر و عـزل بنیایـن دیـدگاه، باعــث سـقوط دولـت موقـت و  طرفـداران مختلـف مقابـ 
 ازآنـان یح عدم شنارت صـح انقالب شد و با نظام و آوردن مجاهدین رلق به درگیریروی
ز در نیـ 88ی فتنه سیاسی کشور گردید. ها از صحنهن گروهمردم ایران، موجح حذ  ای قیام

به  با زیرسوال ُبردن مقاومت نظام در برابر امریکا، ایهعد همین راستا قاب  تحلی  است زیرا
 د.معظم رهبـری تحمیـ  کننـ را به مقام و الزاماا آن دنبال آن بودند که سبک زندگی غربی

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

 رویکـرد درها، به دنبال تغییر این قوانین است. جمهوری اسالمی بدون توجه به این واقعیت
به تغییر قوانین دسـت زد کـه عضـوی فعـال و هماهنـگ در ایـن توان ا زمانی میتنه ،غربی

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

 روبنـایی تنها به مظاهر و ن بررسی شودمی که سبک زندگی از موضا یک تمداپا هنگ
حـواد  تحلیـ  جدیـدی از ، منحصـر نگـردد نوین و...( هایو پدیده کاالهای جدیدآن )

گفتمـان »بندی از این مطلح، در کتاب گیرد که جمامختلف در انقالب اسالمی شک  می
ماننـد  رهبـری مقـام معظـم هایسفارشق تحقدر واقا  است. ذکر شده 1«انقالب اسالمی

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

انعکـاس آن در ت دینی توسط حضرا امام و مقام معظم رهبری باز شده امـا نجاا ام معبر
اسالمی اسـت کـه  ن سبک زندگی غربی بر هویت جامعهبودو تبیین مهاجم ی بعدیهاالیه
 تواند موجح حفظ و تداوم این راه نورانی شود.می

                                                           
توسط استاد معزز مرحـوم  1395در ماه مبارک رمضان سال « گفتمان انقالب اسالمی». مجموعه مباحث 1

االسالم و المسلمین صدوق مطرح گردید که با تشریح فلسفه تاریخ انبیا و روند مجاهداا رسوالن ةحج
، اسالمیت انقـالب را «می و تشریا تمدن الهیسارت امت دینی، ایجاد حکومت اسال»الهی در مسیر 

هایی اساسی بـرای ترـوریزه کـردن انقـالب اسـالمی و مـدیریت نماید و گامبه نحو تخصصی اثباا می
ی حضرا امام )ره( و مقام معظم رهبری برداشته و با تشریح جایگاه انقالب اسالمی ایران در پیامبرگونه

یـک نظـام فکـری جدیـد و توانسـته ، «فلسـفه غیبـت»و « ورافلسـفه عاشـ»، «فلسـفه بعثـت»رابطه با 
مندان به انقالب اسـالمی ای نوین از اعتقاداا حکومتی را برای مدیران و نخبگان و سایر عالقهمجموعه

طراحی کند. مجموعه این مباحث در قالح یک مجلد تدوین و توسط مرکـز پژوهشـی حسـینیه اندیشـه 
 چاپ گردید.



2 
 ستعمار علنی تااز ا درنتهاجم تمدن م روند ضرورت تبیین

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

تااول   ا1د  سه گ م:  تردن مد ن گیریشن ختی از مک نیزم شکلتالیل و معه .1

 تاول د  نم م هنر و ادبی ت ا3تاول د  نم م تاقیق  ا2د  نم م سی سی 

ن بررسی شود و لذا از موضا یک تمد« سبک زندگی غربی»بیان شد که الزم است 
د و برای تبیین آن ضروری است تا به تلقی شو« یافتگیتوسعه»عادل با این مقوله باید م

ها نظام همهو راهبردهایی که برای حرکت  هیافتتوسعهو کم هیافتتوسعهتقسیم کشورها به 
ی سـبک قـا جاذبـهد. در واشود، توجه گـردتدوین می یافتگیتوسعه سویبهها و ملت

ی تمـامی ن مدرنیته باعث شده تا رسـیدن بـه ایـن جایگـاه بـه آرزوزندگی غربی و تمد
و « 1پرسـتی مـدرنبت»کشورها تبدی  شود و این در حالی است که مفاهیمی از قبیـ  

                                                           
 نمرودیان با ابراهیم حضرا هایجنگ و مبارزاا و هایشکنبت تمام آنکه حال: »6/5/66. امام رمینی، 1

 و هاسـختی تحمـ  و هـاهجرا آن همـه و بـزرگ هجـرایـک  مقدمه پرستان ستاره و رورشید و ماه و
 یـامپ آن،رتم در که است رسالتی و بعثت مقدمه اسماعی ، وفدیه بیت سارتن و زرع ذی غیر وادی در سکونت

نـِی  ابـدی کـالم با را رود ابدی رسالت و کندمی تکرار را کعبه منسسان و بانیان آررین و اولین سخن آوران،  ِانَّ
رُِکون ِمّما َبریء    و بـت معاصر، زمان در اصالً  دهیم، ارائه تفسیری و تحلی  این از غیر اگر که نماید می ابالغ ُتش 

 هاافسـون و هاشـک  در را و مدرن جدید پرستیبت که است عاقلی انسان کدام راستی و ندارد وجود پرستیبت
و  رـون و اسالمی ممالک بر سیاه کاخ چون هاییبتخانه که ای سلطه از و باشد نشنارته رود ویژه ترفندهای و

 «.باشد نداشته اند، ربرکرده پیدا سوم جهان و ناموس مسلمین
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که توسط حضرا امام و مقام معظم رهبری مطرح شده، بر همین سبک « 1جاهلیت مدرن»
کـه در ـ  شود. این حقیقت در مبحث قبلی و با استناد بـه ادبیـاا توسـعهزندگی منطبق می

تا حـدودی تشـریح  ـمنعکا شده « ی چهارم توسعهداا برنامهمبانی نظری و مستن»کتاب 
تری از آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و از ایـن های عمیقتوان الیهشد اما اجمااًل می
 گیری و پیدای  سبک زندگی غربی را تبیین نمود:طریق، روند شک 

 تحـول در فلسـفه یریت وآنچه در اولـین مراحـ  رنسـانا واقـا شـد، تغییـر نظـام مـد
مردم  آراشناسی در سطح جهان بود و با نفی استبداد و مولویت و سلطنت پادشاهان، جامعه
مشارکت آنان را در انتخاباا فراهم کرد. یعنی روند  یج مورد توجه قرار گرفت و زمینهبه تدر

 سلح و حذ  ارتیاراا در دوران قب  از رنسانا، به دموکراسی و مشارکت عمـومی و میـ 
موضوع دموکراسـی معرفـی گشـت.  عنوانهی بهتر بای مردم تبدی  گشت و زندگی مادهوهل

 جایبـهاقتصـادی در غـرب وارد شـد و  عرصـهاز برداشتن گام اول، این نحوه از مدیریت به پا 
غالح بر اقتصاد پدیـد  مقوله عنوانبه، مالکیت حقوقی مالکیت حقیقی و تسلط فرد بر اموال رود

تبدی  شدند و قابلیت « سهام»به « اموال»ها، ا تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتآمد. یعنی ب
اقتصادی، در ارتیار کسانی قرار گرفت که  ا کردند و لذا مدیریت یک مجموعهررید و فروش پید

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

                                                           
کننـد، همـان جـاهلیتی های سیاسی غرب ترویج میآنچه امروز دستگاه: »6/3/93. مقام معظم رهبری، 1

های همان جاهلیت، وجود آمد. نشانهبه ــاز محیط زندگی بشر  ــاست که بعثت پیغمبر برای زدودن آن 
: 26/2/94مقـام معظـم رهبـری، «. شـودامروز در دنیا، در این تمدن رایـج فاسـد غربـی، مشـاهده می

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

 و مسـّلح ت،جاهلیّ  امروز که است این ــ قرآن تعبیر به اولی جاهلّیت ــ اّول صدر جاهلّیت با جاهلّیت
 ایوسـیله باشـد، بایـد انسان رستگاری یمایه که علم یعنی دان ؛ سالح به علم، سالح به است مجّهز

 بـا اسـت؛ شده بازتولید جاهلّیت ...امروز.بشری جواما بدبختی برای انسان، روزیتیره برای است شده
 .«اسالم اّول دوران و ّولا روزهای جاهلّیت برابرِ  هزارها بلکه صدها رطر با باال، بسیار توان
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ن تبـدی  شـدند؛ زیـرا تمـد« تجما ثـروا»افزاری برای ها به ابزار و نرمبنابراین شرکت
موجود برای حیاا رود به سرمایه و ثروا وابسته بود. اثـر ایـن رونـد در بـازار آن بـود کـه 

کـه در  ـــطریـق قـدرا رریـد بـاالتر صاحبان ثـروا از  عنوانبهداران ها و سرمایهشرکت
قـرار « کیفیت زندگی دهندهسفارش»در جایگاه  ــشود ظاهر می «اجتماعی منثرتقاضای »

های جدید برای زنـدگی بهتـر از طریـق دانـ  و گرفتند. روشن است که دستیابی به کیفیت
شوند ه میها توسط مهندسین سارتنتمددر واقا، پذیر است؛ تشافاا امکانارتراعاا و اک

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

 ، عرصـههای مربـوط بـه ارتراعـاا و اکتشـافااسفارش به بخ  علمی و پردارت هزینه
داری درآوردنـد؛ رصوصـًا بـا نظـام سـرمایه وه  را سراسر جهان به اساراو پژ تحقیقاا

سازمانی درآمد. زیـرا تـأمین  صورابهکه تحقیقاا نیز از شک  فردی و گروهی توجه به این
د که افراد مختلفی از ابعـاد کرهای جدید، ایجاب میهای پیچیده و سفارش پدیدهنیازمندی

ون موضوع مورد سـفارش بپردازنـد و ایـن رونـد، انجـام دی به بررسی و پژوه  پیراممتعد
 کرد که تأمین آن از توان عموم رار  بود.های سنگینی منوط میتحقیقاا را به صر  هزینه

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

ای به زبان هنـری ترجمـه شـود، در الگوی مصر  تضمین شود. در واقا هنگامی که مقوله
 کامال تسهی  رواهد شد و لذا حواس و سلیقه و پسند و ذائقهپذیرش آن در میان عموم مردم 

ها و فشارهای روحی بشر از طریق هنر و تبلیغاا تغییر کرد. اثر دیگر هنر این بود که سختی
داد و تحم  آن را برای شهروندان آسان ن مدرن را کاه  میو فکری و جسمی ناشی از تمد

سارت که این امر از طریق سارت فیلم و سریال و طنز و موسیقی و... انجام شـد. لـذا می
مدیریت اقتصادی آغاز شـد و گیری سبک زندگی غربی از تغییر در مدیریت سیاسی و شک 
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ل در مدیریت پژوه  و تحقیقاا و امور هنری منتهـی گردیـد کـه در ایـن رونـد بـه حوبه ت
اقتصـاد  شناسی، فلسفه مدیریت، فلسفهوان تغییراا بوجودآمده در فلسفه جامعهتراحتی می

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

 تبیین شد.« فلسفی»بحث از منظر 

تاول د   ا1شن ختی از  وند پیدایش تردن مد ن د  سه گ م: تالیل معرفت .2

 افزا ه تاول د  نرم ا3تاول د   ی ضی ت  ـ2  وش

التی و تحو« روشی»ر ی، بیان آن از منظترین سطح تحلی  از سبک زندگی غرباما عمیق
در  ی تولید مفاهیم( پدید آمـد.شناسی )کاررانهمعرفت عرصهاست که پا از رنسانا، در 

شناسی و پسـند اجتمـاعی بـود کـه زمینـه را بـرای ل در زیباییشود که تحوباره گفته میاین
مـی های سلطنتی و استبدادی فراهم کرد. البته تغییراا سیاسـی در وقـایا مهفروپاشی نظام

رسـیده، اه گروهی به حاکمیت میهمچون انقالب فرانسه بسیار رشن و دردناک بوده و هرگ
کـرده و لـذا کشیده و آنها را به نحـوی وحشـیانه نـابود میام قبلی را به راک و رون میحک

  شدند تا ثباا سیاسی تحمهای سیاسی شدیدی مهای بسیاری کشته شدند و مراراانسان
ج و پا از حدود یک قرن به دست آید. با پدید آمدن ثباا سیاسی بود در رنسانا، به تدری

منطـق »ی که تازه فضا برای تفکر و تحقیق دانشمندان فراهم شد که اولـین محصـول آن، نفـ
تولید مفاهیم در دوران قب  از رنسانا بـود. در واقـا دانشـمندان  کاررانه عنوانبه« صوری

 ذهنـی و انتزاعـی دانسـتند و بـا رد از آن را امـریغربی، منطق صوری و عقالنیت برراسته 
صددرصد و تطابق، به استقراء و تجربه تکیـه کردنـد و در  مباحثی در تعریف از برهان، یقیِن 

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

ها و اوصا  بود که با تکیه بر آن، بسیاری از ارتراعاا انجام شد امـا در اوائـ  قـرن کیفیت
ریاضـی  قـدر و انـدازه صورابهربط کیفی  ی نسبیت توسط انیشتین،بیستم و با طرح نظریه
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ین دستاورد باعث شـد تـا پذیر گردید. اامکان «کّم به کیف»و  «کیف به کّم »درآمد و تبدی  
ن و سـبک آور بگیرد و تمدعاا سرعتی سرساممنطق جدید تکمی  شود و اکتشافاا و ارترا

 ه دست پیدا کند.یندازفافزاری، به شتابی افزاری و سختهای نرمزندگی مدرن در بخ 

، عراومی  فرهنا  »گی نم م ورهو ی اسالمی د  سه سطح ضرو ت آ ایش فرهن .3

 برای مق بله ب  ته وم تردن مد ن« آک دمیک فرهن و  تخصصی فرهن 

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

تهاجم بر فرهنگ اسالمی در  ای است وها و ابعاد پیچیدهدارای چه عقبه ــ 1آن تصریح شده
مظاهر روبنـایی آن، چیـزی  براساسیابد و تعریف سبک زندگی های مختلفی تحقق میالیه

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

ای حیـاتی نیز با آن مواجه است، دارای فرهنگی است که شنارت دقیق از آن، مقولهاسالمی 
نظامی به کشور صورا گیرد و برای مقابله بـا آن،  اگر حمله مثال، عنوانبهرود. به شمار می

هـا و مجاهـداا ابتـدائًا تنها به شناسایی رط اول دشمن اکتفا شود، ممکن اسـت بـا تالش
م و رطوط های دشمن در رط دوم و سود؛ اما عدم شنارت از تواناییفتوحاتی به دست بیای

ترکیح این قوا، باعث رواهد شد تا لشگر رودی در نهایت شکست  هوایی و دریایی و نحوه
                                                           

دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که مـا بـرای سـارتن ایـن بخـ  از  نکته»: . مقام معظم رهبری1
هـای تمدن نوین اسالمی، بشدا باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلیـد از آن کسـانی کـه سـعی دارنـد روش

روز مظهر کام  و تنها مظهـر ایـن زورگـوئی و زندگی را به ملتها تحمی  کنند. ام کو سلو کزندگی و سب
تحمی ، تمدن غربی است.... تقلید از غرب برای کشورهائی که این تقلید را برای رودشان روا دانستند و 
عم  کردند، جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده.... علت این است که فرهنگ غرب، یـك فرهنـگ مهـاجم 

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

23/7/91. 
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ها و مجروحان و اسرای زیادی بر جای بگذارد. وضعیت جنگ فرهنگی نیز از بخورد و کشته
فرهنگی دشمن وجود نداشته  ی رطوط جبههشنارت عمیقی از تمامهمین قرار است و اگر 

باشد، در درازمدا موفقیت موردنظر به دست نخواهد آمد. البته بحـث و بررسـی پیرامـون 
کادمیـک اسـت و در های روشی و فلسفی فوق، مربوط بـه مباحـث تخصصـسرفص  ی و آ

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

ق از سبک زندگی غربی د  ساه ساطح تراو ی تولیاد     فقدان شن خت عری. 4

 و تداوم نم م ورهو ی اسالمی ، چ لشی د  برابر بق «تثروت، اطال ، قد »

روی مدیریت نظام مبـارک جمهـوری اسـالمی بـه اگر با توجه به این تحلی ، موانا پی 
ا و تالش برای ظهـور حضـر )ع(ای برای معرفت به مقام معصومیندقت فهم شود، مقدمه

بیـت عصـمت و طهـارا در ا زمـانی کـه محبـین اه گیرد. زیرا تشک  می )عج(عصرولی
زنـد، نخواهنـد ها ُبتی باشند که به اعتقاداا آنان ضربه میزندگی روزمره رود دچار میلیون

توانست ردمتگزاری و عرض ادب مناسبی نسبت بـه سـاحت مقـدس آن بزرگـواران داشـته 
ای های ابتدایی و سـادهک زندگی را نخورند، مشغول فعالیتباشند و حتی اگر فریح این سب

ی اصـلی درگیـری بـین اسـالم و کفـر دارد. در واقـا بسیاری با نقطه رواهند شد که فاصله
رغم تنوع و تکثر آن، در یک نقطـه متمرکـز شـده و بـه وحـدا های دستگاه کفر علیهجمه

دهـد و امـروزه مقـام معظـم می ی اساسی را آما  ضرباا رـود قـراررسد و یک مسألهمی
اند اما اگر منمنین این نقطه اند و به مجاهده و مقاومت مشغولرهبری در همین نقطه ایستاده

را به درستی تشخیص ندهند، با گذشت زمان پرچمداران توحید دچار انـزوا و مظلومیـت و 
دن جام زهـر رمینی )ره( را به نوشیشهادا رواهند شد. لذا همان چالشی که حضرا امام

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

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

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

 جایی نخواهد رسید.پیرامون رعایت احکام فردی نیز به

 عرصاه . سطوح مم لم تردن مد ن از استعر   علنی ت  استعر   پنه ن د  سه 5

 «یبع طبیعی، نیروی انس نی، تکنولوژمن »

فرهنگ عمومی باید به تشریح و تبیین سـطح مصـداقی از سـبک زنـدگی غربـی  پا در
ها و صـنایا گیری رود و با دسـتیابی بـه سـالحپردارت. این سبک زندگی در ابتدای شک 
ن جدید به پول ور شد. در واقا تمداط دنیا حملهجدید، از طریق استعمار علنی به اقصی نق

ه کشورهای مختلف ا  داشت که این نیاز با لشگرکشی بو نیروی انسانی و منابا طبیعی احتی
ها تـأمین شـد و ها و چپاول ذرـائر سـرزمینگرفتن انسانها و به بردگیتو غارا اموال مل

ها درآمد. در قرن بیسـتم و مدا قدرابرای تداوم این روند، برری مناطق به اشغال طوالنی
زندگی جدید به دستاوردهایی رسـیده ، سبک نگر()منطق مجموعه پا از تکمی  منطق جدید

بود که تمامی کشورها رواستار دسترسی به آن بودند. لذا صاحبان تمدن با تغییر در اسـتراتژی 
ها بـرای نیـ  بـه ملت ن تبدی  کردند و با دعوا از همهرود، استعمار علنی را به استعمار پنها

ن هد ، به ضوابط و قواعد راصـی ، از آنان رواستند تا برای رسیدن به ایمرفهزندگی روب و 
تی پایبند باشند. این قواعد و ضوابط با مشارکت کشورهای مختلف تعیین شـد و آیـین دنیاپرسـ

حد در مقیاس جهانی گسترش یافـت کـه شـرح آن در مبحـث تحت مدیریت سازمان مل  مت
 قبلی گذشت.

و نیـروی انسـانی و نیـاز از منـابا طبیعـی استعمار پنهان نیز بی اما تمدن غربی در دوره
هـای پژوه  نبود و لذا در مناطقی که امکان تداوم استعمار علنی وجود داشـت، بـه چپاول
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ها چنین امکانی وجود نداشت بلکه با تأسیا شرکت رود ادامه دادند. اما در اغلح کشورها
وژی تکنول کارگیریبههای مشترک و دادن وعده برای تربیت نیروی انسانی ماهر و و کمیسیون

پیشرفته در اکتشا  و استخرا  و حفـاری و... بـه غـارا منـابا طبیعـی در شـکلی جدیـد 
های های مشترک نرفتنـد و لـذا قـدراپردارتند. البته برری کشورها زیر بار تشکی  شرکت

المللی را مطرح کردند. یعنـی بـا های بینبزرگ در برابر این کشورها، قراردادها و کنوانسیون
ن بر منابا طبیعـی جهـان حفـظ ی صاحبان تمدختلف و مدرن، سیطرهارهای مها و ابززبان

های بزرگ حتی تعیین قیمت برری منابا مانند نفت را از شده است. در همین راستا، قدرا
اند و با تحمی  و فشار، قیمت این انرژی گرانبها مکانیزم عرضه و تقاضا و رقابت رار  کرده

متوجـه ی این فشارها، تهدیـدهایی اسـت کـه مایند. پشتوانهنسیاسی تعیین می صورابهرا 
ای غنـی از ریز شده و در ایجاد رژیم نامشـروعی ماننـد اسـرائی  در منطقـهکشورهای نفت

های طبیعی و حمایت سیاسی و نظامی از آن، بروز کرده است. پا منـابا طبیعـی در ثروا
زنـدگی غربـی درآمـده و  سراسر جهان با ترفندهای مختلف، تحت تسلط صـاحبان سـبک

آورند که کشورهای دارای منابا همزمان با ممانعت از انتقال تکنولوژی، شرایطی را پدید می
ی بسـیار ی ارزان، ارزش افـزودهفروشی شوند تا با فرآوری مواد اولیهطبیعی، مجبور به رام

سـبک زنـدگی در ایـن  تأمین هزینه پیشرفته شود. با این بیان، نحوهباالیی نصیح کشورهای 
 بخ  منابا طبیعی تا حدودی روشن شد.

اما در بخ  نیروی انسانی، نهاد مدرسه و دانشگاه تأسیا شده که بعد از دوران آموزش 
ی پیشـرفته فـراهم ابتدائی و متوسطه، زمینه را برای مهاجرا نیروی نخبه و ماهر به کشـورها

هـا تـأمین های تحصـیلی آنو بورسیه هیافتتوسعهآن نیز توسط کشورهای کم کند و هزینهمی
رایگان انجام شده و  صورابه هیافتتوسعهگر برای کشورهای شود. در نتیجه، تأمین پژوه می

پردازنـد و مسـائ  و عالوه بر آن، این نیروها به تحقیق پیرامـون مسـائ  کشـورهای میزبـان می
نماینـد. لـذا مرتفـا می ــشده ها به بخ  علمی سفارش داده که ح  آن ــهای آنان را چال 

گیرنـد مّجانی، مغزهای متفکر جهان را به ردمت می صورابهصاحبان سبک زندگی موجود 



74  سبک زندگی 

 کنند.ها رفا میرود را توسط آن ترین نیازهای علمیدمان، پیچیدهو با باالترین ران
ارتیـار آن در  ح تکنولوژی و کـاال و رونـد بهینـهاز سوی دیگر، از آنجا که باالترین سط

رسانی در مورد زمان ورود تکنولوژی جدیـد بـه بـازار را بـه کشورهای پیشرفته است، اطالع
ی رـرو  از رده هایی را که در آسـتانهکنند که بتوانند کاالها و تکنولوژینحوی مدیریت می

های گزا  بـه دیگـر کشـورها صـادر کننـد. هنگـامی کـه ایـن کاالهـا در هستند، به قیمت
لف نهادینه شد، سطح جدید از کاال و تکنولوژی را به بازارهای جهانی گسی  کشورهای مخت

همـواره چنـدین سـال از ظرفیـت جدیـد  هیافتتوسـعهکنند. از این طریق، کشـورهای کممی
شوند تا زمینه برای فروش تکنولوژی و کاالهای قدیمی و سود تکنولوژی عقح نگه داشته می

پیشرفته از بین نرود. ررید و فروش همین کاالهـا نیـز سرشار حاص  از آن برای کشورهای 
هنگامی مقرون به صرفه است که کشورها عضویت در سارتارهایی از قبی  سازمان تجارا 

ای را بپذیرنــد و تنهــا در چــارچوب قــوانین و المللــی و منطقــههای بینجهــانی و اتحادیــه
 استانداردهای این نهادها عم  کنند.

هایی پذیرفته شـود و در برابـر سبک زندگی غربی، باید چنین هزینه پا برای دستیابی به
تبعیـت از ارـالق  معنایبـهاین مظالم وسیا ندای اعتراض و مخالفتی برنیاید که این عماًل 
ای اسـت و و منطقـه المللیتجاوز و تعدی و چپاول و تبدی  کشورها به دزدان جهانی و بین

راسـتای اهـدا  کردن کشـورها در ی جـز هماهنـگحد نیز حقیقت و هـویتسازمان مل  مت
داری ندارد! اساسًا همین روی تنازع و تکالح بر سر دنیا بود که ی مکتح سرمایهگرانهغارا

المل  اول دو جنگ جهانی را با تلفاا چندده میلیونی رقم زد و اال روشن است که جنگ بین
ای سـابقهبی توجـه بـه ایـن مظـالم، امـر. البته بودرفته و دوم، میان متدینین و ملحدین درنگ

طبقاتِی جاری در  لهنیست و این وجدان عمومی بشریت نسبت به ظلم و غارا مداوم و فاص
ها و توجـه داری بود که زمینه را برای طـرح شـعار عـدالت توسـط مارکسیسـتنظام سرمایه

از جهـان  گیری بلوک شرق و حکومت بر حـدود نیمـیمحرومین عاَلم به این شعار و شک 
 توسط این ابرقدرا فراهم کرد. پا باید توجه داشت که اگر کشورهایی به این
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ها و مظالم پی ببرند و به این رونـد ظالمانـه اعتـراض کننـد، در برابـر فشـارهای فریح 
شوند. زیرا در ایـن گیرند و سریعًا سرکوب میسهمگین سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار می

یزد بلکه باید تمام سیاست بیام اقتصاد را با عرصه حق ندارد عرصه کشوریزندگی هی   سبک
ن معطـو  نمایـد. در ی تمدد با کاروان توسعه و قافلهرو فاصله ی را به کاه همت و عزم مل

ها آن اسـت کـه تمـامی ت سکوا تمامی کشورهای جهان نسبت به مظالم ابرقـدرالواقا ع
جانبـه از سـوی این امـور، موجـح فشـارهای همه دانند اعتراض بهسیاستمداران به روبی می

نیافتگی و عـدم دسترسـی بـه رفـاه و مانـدگی و توسـعهصاحبان تمدن مدرن و در نتیجـه عقح
 ه برای عموم رواهد شد.رفتن زندگی مرفاا مردم و از بینناتوانی آنان در پاسخگویی به مطالب

سبک زنادگی   آن ب و تق بل « شرقی، نه غربینه »ضرو ت تبیین عرق شع    .6

 وه نیعرصه مدیریت  غربی و شرقی د 

مردم ایـران و آزادگـان  ها و مظالم را برایحضرا امام رمینی )ره( ابرمردی بود که این فریح
برد که این سبک زندگی، ضد انسـانی و ضـد ارالقـی و اساسی پی جهان افشا کرد و به این نکته

نـه  ،نه شـرقی»ی موجود در جهان تن نداد بلکه شعار ضدقرآنی است و لذا نه تنها به روابط سیاس
جز تبعیـت  ارمغانیدر دنیای مدرن،  مرفهدانست که دستیابی به زندگی زیرا می ؛را سرداد« غربی

های قدرا سیاسی در جهان و لگدمال کردن دین و اعتقاداا الهی نخواهد داشت. البته از قطح
موجود، به همان تفصیلی نبود که در ایـن بحـث  روشن است که درک مردم ایران از سبک زندگی

هایی است که باید برای دستیابی هزینه له مباحث، به دنبال رودآگاه کردنبیان شد و لذا این سلس
به سبک زندگی غربی پردارت شود. یعنی باید روشن شـود کـه ایـن نحـوه از حیـاا، ناشـی از 

بحـث، ایـن  انی آنان اسـت. در ادامـهعی و انسهای طبیریختن رون مستضعفین و چپاول ثروا
بیان رواهد شد. شود، ها مطرح میحقیقت با تکیه بر آمارها و اعداد و ارقامی که توسط ابرقدرا

گذارد و لذا در صورا دستیابی بـه غرب بر بسیاری از مظالم سرپوش می تمدن البته نظام آماری
جـاری در تمـامی م از ظلـم و سـت ایناشـنارتهنظام آمـاری مطلـوب در آینـده، ابعـاد جدیـد و 

 رواهد شد. افشا تمدنهای این عرصه



3 
تلخ مدرنیته و شکست سبک زندگی  تجربه دهندها؛ نشانآماره

 غربی در تأمین نیازهای اولیه بشری

برای  سبک زندگی غربی پیرامون عرلکرد« و میدانیدینی »ضرو ت بر سی  .1

  ن افک   عرومیکردن زمینه قض وت نسبت به آن د  میفراهم

رکن سبک زندگی غربی در سه  عنوانبه یافتگیتوسعهدر مباحث گذشته، با تشریح ابعاد 
، روشن شـد کـه اسـتعمار علنـی در قـرون گذشـته بـه «روشی، فلسفی و مصداقی»سطح 

ها را فریح داده و جهالت و ضـاللتی ملتاستعمار پنهان در این دوران تبدی  شده و تمامی 
ت دینی رسوخ کرده بود و گرفت و در امیران و روم نشأا میامپراطوری ا مادیکه از فرهنگ 

برد، امروزه نقابی از آزادی و دموکراسی و صلح و رفاه به چهره زده و رفتارهـای آن را به قهقرا می
کادمیـک نسـبت بـه  پلید رود را تحت این شعارها پنهان کرده است. گرچه نقد تخصصـی و آ

ید دانست کـه اکنـون، زمـان جانبه به مح  رود موکول است اما بار و همهپایدا توسعهادبیاا 
فکری شیعه در مقابله با این عقالنیت مدرن فرا رسیده و باید قدم در ایـن راه گذاشـت  مجاهده

 قانا کرد. حقایقبصیرا را نسبت به این بی تا پا از سالیان دراز بتوان رواص
، باید بـه نقـد «روشی، فلسفی و مصداقی» پا از نقد سبک زندگی غربی در سه سطح

پردارت. البته  ــکه مبتنی بر آمارهای عینی است  ــاین نحوه از حیاا  های میدانیواقعیت
ممکن است تصور شود که نقد سـبک زنـدگی غربـی بایـد بـه مباحـث علمـی در مجـاما 
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ه بحـث و تخصصی محدود شود اما باید توجه داشت که اواًل امکان قضاوا عموم نسبت بـ
علمی که باید در این موضوع تدوین شود، وجود  نامهها رساله و پایانن میلیونبررسی پیرامو

ای که از این سبک زندگی جدید در طول قرون گذشـته شـک  توان به تجربهندارد و ثانیًا می
ده ها به وجدان عمومی تبدی  شکا کرد. زیرا این نوع تجربهقق شده، اتگرفته و در عینیت مح

ر و تصدیق و اذعان نسبت و سـایر مباحـث نظـری و ضاوا در این موضوع لزومًا به تصوو ق
نگاه انسـانی مبتنـی  براساسعلمی منحصر نیست. البته این نوع نقد فارغ از رویکرد دینی و 

 ـــهـای بشـری اسـت عی انسـانیت و ارزشکه مد ــقاب  تر بتوان با طر  متا راحت 1شده
 تفاهم کرد.

د  سابک  « ثاروت و توزیاع  تولیاد  »بع د ضد انس نی و ضادمردمیِ  سی ا. بر 2

 زندگی غربی ب  تکیه بر آم  ه 

های میدانی و آمار عینی از سبک زندگی غربی باید به این برای ورود به بحث از واقعیت
است حیاتی را برای بشر به ارمغـان آورده کـه بـه  مدعینکته توجه کرد که این سبک زندگی 

کند. این در حـالی اسـت کـه دانشـمندان ها را حفظ میملتمردم است و منافا سود عموم 
، ارزش 1996انسانی مل  متحد در سال  اند که طبق آمار توسعهریح کردهمباحث توسعه تص

درصد از ک  جمعیت جهان )دو میلیارد و 45نفر از میلیاردهای جهان با درآمد  358دارایی 
 358= 2300000000ی ند و از این وضعیت به نام معادلهکسیصد میلیون نفر( برابری می

کسفام که نتایج آن همزمـان بـا اجـالس داووس های موسسهیا طبق بررسی 2اند!نام برده ی آ

                                                           
ی این مباحث، نگاهی که حضرا امـام و مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه ایـن تجـارب و البته در ادامه .1

شـده و رونـدهای گیرد تا دفاع از مسیر طیاند نیز مورد تحلی  نخبگانی قرار میی داشتههای عینواقعیت
ضروری برای آینده از موضا فرهنگ مذهح مشخص شود و پشتیبانی از ادبیاا انقالب، شکلی علمی و 

کادمیک پیدا کند.  آ

نشـر فرهنـگ اسـالمی؛ ؛ دکتر حسین عظیمی، چاپ دفتـر «ی مباحث توسعهایران امروز در آینه» . کتاب2
 .24یصفحه
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نفـر از  388حـاکی از ایـن بـود کـه ثـروا  2010منتشر شد، در حالی که آمارها در سـال 
ایـن  2015زمین اسـت، در سـال  میلیارد نفر از جمعیت 3.5ثروتمندان دنیا معادل ثروا 

تریلیون دالر، معادل ثروا حدود  1.6نفر با مجموع  62نفر رسید؛ یعنی ثروا  62رقم به 
 نیمی از جمعیت زمین است.

همین روند باید توجه داشت که سبک توزیا ثروا غربی نیز ظالمانـه اسـت و  در ادامه
رانه در سراسر کشورهای جهـان بـه توان این حقیقت را از بررسی دقیق آمارهای درآمد سمی

برری کشورها مورد کنکـاش قـرار بگیـرد، یـک  که درآمد سرانهآن جایبهدست آورد. یعنی 
توزیا ثروا میان عموم مردم جهان در تمامی کشورها ضروری است تـا  بندی از نحوهجما
ی عـده شود. در واقا هنگـامی کـه موجود افشا تمدنبودن ادعای حفظ منافا عموم در پوچ

 دهنـد و دسـتهاثـر گرسـنگی جـان می بودن ندارند و برزیادی از مردم جهان عماًل حق زنده
اند و جمعیت زیادی نیز تنها در حال گـذران زنـدگی بـا قـوا دیگری زیررط فقر قرار گرفته

هـای آن است که سبک غربی بـرای توزیـا ثـروا چـه جنایت دهندهند، نشانالیموا هست
، 2005تحقیقاا بانک جهانی در سـال  براساسها روا داشته است. نسانبزرگی را در حق ا

درصد مردم در جنوب افریقا نیز زیر رط  50اند؛میلیارد نفر در جهان زیر رط فقر بوده 4/1
کنند و با روزانه هفتاد سنت در حال گذران زندگی هستند. در این میان، درآمد فقر زندگی می

هزار دالر اسـت امـا درآمـد  144هزار و  181مریکایی به ترتیح ی شهروندان ژاپنی و اسرانه
دهد. بررـی آمارهـا دالر را نشان می 1400و  1100سرانه در هند و اندونزی به ترتیح عدد 

سـالگی حـداق  نـوعی از فقـر را  65گویند حدود نیمی از جمعیت امریکا قب  از سـن می
یک  براساسکند. نفر زیر رط فقر زندگی می 1نفر،  7اند و در این کشور، از هر تجربه کرده

میلیـارد  3درصد از بزرگساالن جهان )بی  از  68نمودار از وضعیت جهانی توزیا ثروا، 
درصـد از ثـروا کـ   4تریلیون دالر یعنـی  2/8هزار دالر )معادل  10نفر( ثروتی کمتر از 

 31هزار دالر )معادل  100 تا 10درصد آنها )بی  از یک میلیارد نفر( بین  23جهان( دارند، 
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بـین  میلیون نفر( 334درصد )معادل  7درصد از ثروا ک  جهان(،  16تریلیون دالر یعنی 
درصد از ثروا ک  جهـان( و  43تریلیون دالر یعنی  85میلیون دالر )معادل  1هزار تا  100

 69عادل با میلیون نفر( بی  از یک میلیون دالر ثروا دارند که م 24نیم درصد آنها )حدود 
 1 درصد از ثروا ک  جهان است! 35از تریلیون دالر و بی  

 و یگ ه ب زا  سرم یه د  اقتص د کالن براس س. تالیل توزیع ثروت 1/2

بازار »، «چهار بازار»اقتصادی و در  عرصهاین وضعیت اسفناک ناشی از آن است که در 
و این در حالی است که کرامـت انسـانی قرار گرفته « بازار کاال»و « بازار سرمایه»تابا « کار

کند که اشـتغال و مشـاغ  دارای جایگـاه اصـلی در ایـن می اقتضا، تمدنشعار این  عنوانبه
مجموعه باشد. اما سبک زندگی اقتصادی در غرب برای تعیین قیمت، بـا محـور قـرار دادن 

رگر را بـه تبـا ایـن های تولید، دستمزد کـاو سایر هزینه «سود سرمایه»و میزان  «سبد کاال»
ی کند. البته در دستمزدها نیز ارتال  فاحشی جریان پیدا کرده و فاصلهعوام  مشخص می

داران ی، متخصصین، مـدیران و در نهایـت سـهامبین دستمزد کارگر ساده، کارگر فنبسیاری 
وجود دارد و بیشترین پردارتی مربوط به مشاغلی است که سودآوری کالنـی در پـی داشـته 

ها در امریکـا ی حقوق مدیران عام  شرکتبرری آمارها، فاصله براساسی که طوربهشد. با
تعمیـق و  دلی بـهبرابر است! همزمان با این رونـد و  300نسبت به کارگران رود، در حدود 

هـا همـواره در شهرها و پایتختزندگی روزمره در کالن افزای  سطح رفاه و ردماا، هزینه
حتی یک وعده غذا یا یک شح اقامت، قیمت گزافـی دارد. در واقـا بـا حال افزای  است و 

شدن نیازها و افزای  تدریجی تـورم، زنـدگی در ایـن شـهرها قـدرا رریـد بـاالیی پیچیده
اقشار ضـعیف و  هطلبد اما این سبک از توزیا ثروا، موانا بزرگی در برابر زندگی روزمرمی
این سبک زنـدگی، عمـاًل بـرای ثروتمنـدان محقـق در « ارزانی»دهد. لذا درآمد قرار میکم

                                                           
اسـت  worldmeters. اکثر آمارهایی که در این گفتار به آنها اشاره شده، مّتخذ از پایگاه اینترنتی مشـهور 1

 پردازد.های مختلف میای از وضعیت جهان در عرصهی آمار لحظهکه به ارائه
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کاالهای جدید و ردماا باکیفیت و رفاه و تجم   رغم مشاهدهد اما عموم مردم علیشومی
ردماا اولیه همچون  ندارند و حتی برای تأمین هزینه در سطح باال، قدرتی برای ررید آنها

 شوند.اجاره مسکن، آب، برق، گاز و... دچار مشکالا جدی می

 «اشتغ ل»د  تردن مد ن ب  « استراتژی صنعت و تکنولوژی». تض د 2/2

جایگـاه مهمـی در « اتوماسـیون»ها و کاالهـا، شـدن کاررانـهاز سوی دیگر برای بهینه
آن، فرصـت اشـتغال بـرای نیـروی انسـانی محـدود  نتیجـهکند کـه در الگوی تولید پیدا می

دیگـر،  عبارابـهکننـد. کـارگران مبـادرا میها با تعدی  نیـرو، بـه ارـرا  شود و بنگاهمی
تواند مشک  بیکاری نمی مداداری در بلنداتوماسیون ذاتًا ضد اشتغال است و نظام سرمایه

وری است که سطح تکنولوژی و افزای  بهره ارتقای سویبهرا ح  کند زیرا جهت حرکت آن 
روند، انسان و انسـانیت بـه  هر چه بیشتر سود سرمایه است و در این هد  از آن، باال رفتن

ی رـود، بـه شود. در واقا این سبک از تولید ثروا در ریشـهای فاقد ارزش تبدی  میمقوله
نیـز مفهـومی ارزشـی « صرفه و عدم صـرفه»گردد و باز می« جویی در مقیاس تولیدصرفه»

را بـه « ارزش»داری رغم شعارهای غرب پیرامون حقوق انسان، نظام سـرمایهاست. اما علی
 کند.سود سرمایه تعریف می

 ترو ی تولید ثروت .مارومیت،  کن اس سی د 3/2

ن اساسـی در تولیـد و توزیـا و به رکـ« محرومیت»پیامد این سبک زندگی، تبدی  شدن 
استریت با هایی همانند والثروا است. این واقعیت به نحوی آشکار شده که جنب  مصر 

بر نودونه درصد در امریکا به راه افتاد و اساسًا اقتضای  اعتراض به حاکمیت یک درصد شعار
طبقاتی یـک امـر ذاتـی بـرای ایـن نظـام  داری همین وضعیت است و فاصلهیهمکتح سرما

افـزاری اساسـی بـرای عمـوم مـردم، نرم کـردنشود. یعنی محرومر محسوب میساالسرمایه
لـذا  کنـد.ی در آن جریان پیدا نمیَبردهی و فرمانمدیریت در این دستگاه است و اال فرمان

این سبک زندگی، یک دروغ زننده و بزرگ بوده و طبیعی است که  ها در نتیجهُبردن ملتنفا



 81 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

همین دلی  بود کـه بر این وضا ظالمانه سکوا کند. بهدائمی در برا صورابهتواند بشر نمی
حـرومین جهـان را مکتح مارکسیسم توانست با طرح شعار عدالت و مبـارزه بـا تبعـیض، م

رود جذب کند و با حکومت هفتاد ساله بر نیمی از عاَلم، به یک ابرقدرا در برابـر  سویبه
قطبی شدن جهان لت و تکبلوک غرب تبدی  شود. البته با شکست بلوک شرق در تأمین عدا

جانبه در نظم نوین جهانی نمود دوبـاره سبک زندگی، این محرومیت شدید و همه در مقوله
 ا کرده است.پید

و ضاد انسا نی د  سابک زنادگی غربای، علات آما           م دی. وری ن اخالق 3

 ی تولید ورم، سرقت، خی نت و خودکشیفزاینده

افراد زیادی نتوانند نیاز رود را تأمین هنگامی که شدید،  مادیهای رغم تحریکعلی پا
جـرم و سـرقت و  سـویهبزندگی درمانده شـوند، قهـرًا  ملزوماا اولیه هزینه دلی بهکنند و 

سـت شوند و بعضًا در صورا فقدان جسارا و ضعف شخصیت، دجنایت و... کشیده می
که سارتارهای اجتماعی برای حفاظت از سود زنند. رصوصًا با توجه به اینبه رودکشی می

کنند کـه ا مردم بررورد میداری، با قساوا و رشونت تمام بسرمایه و امنیت اقتصاد سرمایه
های رود در پی بحران مسـکن تعداد زیادی امریکایی از رانه رحمانهآن در اررا  بی هنمون

سـوم جهـان از نظـر میـزان  ز نظر آماری، امریکا دارای رتبـهدر این کشور مشاهده شد. لذا ا
گرم به قتـ   از مردم این کشور فقط با اسلحه هزار نفر 33، 2012رودکشی است و در سال 

شـوند. هـا قربـانی تجـاوز جنسـی میهزار نفـر از امریکایی 213حدود  اند و ساالنهرسیده
آماری که از سوی اینترپ  منتشر شده، بیشترین میزان جنایت به ترتیـح مربـوط بـه  براساس

ای در عــدهکشــورهای امریکــا، انگلــیا، آلمــان، فرانســه و روســیه اســت. بــاالتر از ایــن، 
کننـد به جرم و جنایت در سطح ُررد اکتفـا نمیالعم  به این نوع از روابط اجتماعی، عکا

 و ضد مادیشوند و بر اثر پرورش در محیطی که تمام وجوه آن بلکه وارد زندگی مافیایی می
د مخدر، قاچاق انسان، قاچـاق انسانی است، به جنایاتی از قبی  تشکی  باندهای قاچاق موا
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تجارا مواد مخدر در جهان، ساالنه  نمونه، گردش مالی عنوانبهکنند. و.... اقدام می اعضا
میلیارد دالر اسـت کـه پـا از صـنعت نفـت و توریسـم و اسـلحه، آن را در  1600بی  از 

دهد! لذا سبک زندگی غربی در برابر تمامی این جایگاه چهارم از لحاظ گردش مالی قرار می
اتهـام در ایـن آنها پاسخگو باشد. در واقا انگشت  است و باید نسبت به همه مسنولا فجای
گفته یک سبک، شیوه، مکتح، زیرا روندهای پی  ؛ها متوجه هفت کشور صنعتی استزمینه

مرام و عقیده است که این کشورها سردمدار آن هستند و از سوی دیگـر، تمـامی کشـورها و 
کشند. اند و مشتاقانه انتظار آن را میها برای دستیابی به این نوع زندگی در صف ایستادهملت

یعنی کشورهای صنعتی برای صادر کردن سبک زندگی رود و تحقق آن در جهـان، نـه تنهـا 
ثـال آن نیسـتند دچار مشکالتی از قبی  عدم پذیرش جهانی، تخلف و سرکشی کشورها و ام

ی فی مانند ویتنام که مظهر مبارزه بـا ابرقـدرتی ماننـد ایـاالا متحـدهبلکه کشورهای متخل
و  یافتگیتوسـعههای رود دست برداشته و بـرای رسـیدن بـه رمانامریکا بود، از مواضا و آ

 اند.امریکا دراز کرده سویبهزندگی مرفه، دست رود را 

 غام  گر  سوایی ترادن ماد ن علای   ؛ بی نسوء تغذیه اثر میر د وآم   مرگ .4

 تولید انبوه د  ماصوالت کش و زی و اشب   ب زا  ادع ی

های غربـی منتشـر شـده نشـان اکـز آمـاری و رسـانهاز سوی دیگر، آماری که توسط مر
ای مانند غذا بـرای بشـر ناکـام بـوده بـه دهد که این سبک زندگی در تأمین نیازهای اولیهمی

برند. همچنـین روزانـه نحوی که حدود هشتصد میلیون نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می
سـاالنه  صورابهکه این تلفاا  میرندهزار نفر بر اثر گرسنگی می25متوسط بی  از  طوربه

هـایی کـه در آسـتانه مجموعـه گزارش براسـاسرسـد. یـا میلیون نفر می 9به رقمی بی  از 
لیـون و حداق  سه می تغذیه علت اصلی مرگ ساالنهسوء اجالس تغذیه در لندن منتشر شد،

بـر  ها در حالی است که ادعای کشورهای پیشرفته مبنـیاین یکصد هزار کودک است. همه
های جدید برای افزای  محصول و...، گوش فلک را تولید انبوه و کشاورزی صنعتی و روش
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زمین تولید  که غذای کافی برای ک  جمعیت کرهکند ها تصریح میکرده و برری گزارشکر 
 ها قدرا ررید آن را ندارند.شود اما بسیاری از انسانمی

 د ضاد انسا نی  ابعا   گرن؛ بی نو مسک آب، خ ک، هوا مربوط به وضعیت آم   .5

 سبک زندگی غربی

سایر نیازهای اولیه از قبیـ  مسـکن و سـرپناه، آب،  همین وضعیت وحشتناک در عرصه
هـای پیشـرفته رغم دستیابی به تکنولوژینمونه، علی عنوانبهراک، هوا و... نیز وجود دارد. 

تی در کشورهای پیشرفته رراش و...، بسیاری از مردم حبرای سارت مسکن و بر  و آسمان
از داشتن یک سرپناه ساده که آنها را از گرما و سرما حفظ کند، محروم هستند. طبق آمـاری 

در امریکـا بـه  2011هایی که فقط در سال رانمانسی منتشر شده، تعداد بیبیکه توسط بی
 2ود انـد، حـدکم مـدتی را بـدون سـرپناه سـپری کردهمراکز حمایتی مراجعه کرده و دسـت

آوری شده و به هم میلیون نفر بوده است. البته باید این آمار در تمامی کشورهای جهان جما
ضمیمه شود تا عمق فاجعه در این عرصه نیز تا حدودی آشکار شود. همچنـین در موضـوع 

کند؟ وضعیت آب و هوا و راک باید روشن شود که بشریت امروز در چه محیطی زندگی می
ا سالم از ای به نام تنفتأمین نیاز اولیه در بسیاری از روزهای سال، امکان ی رسیده کهجایبه

اکسید کربن متصـاعد شـده دهد که در سال گذشته، میزان دیرود و آمارها نشان میبین می
هـای میلیون ُتن رسـیده اسـت! همچنـین جنگ  500میلیارد و  28در ک  جهان به بی  از 

هـای زراعـی کـه میلیون هکتار رسـیده و مسـاحت زمین 4ود نابود شده در طول امسال به حد
میلیون هکتار عبـور کـرده و کـویرزایی در  5اند، از مرز امسال بر اثر فرسای  راک نابود شده

میلیون هکتار برآورد شده و مواد شیمیایی سّمی رها شـده در آب و هـوا و  9طول سال بی  از 
میلیون نفری که در جهان فاقد  630ده است. البته میلیون ُتن رسی 7رشکی، امسال به بی  از 

های مرتبط با هزار نفری که امسال بر اثر بیماری 641دسترسی به آب آَشامیدنی سالم هستند و 
دهـد کـه سـبک زنـدگی اند نیز باید به آمار فوق اضافه شوند. این آمار نشان میآب از بین رفته
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 اا در مقیـاس حکومـت جهـانی و غلبـهحیـ ادامه تأمین نیازهای اولیه برای عرصهموجود در 
 ی دچار ناکارآمدی عمیقی شده و به وضعیت فجیا و وحشتناکی گرفتار آمده است.تمدن

د   «د م ن بهداشت و سالمت،الگوی » سی ابع د ضد انس نی و ضد اخالقیبر  .6

 ی غربی ب  تکیه بر آم  ه سبک زندگ

ولیه مانند غـذا، مسـکن، آب، هـوا و رـاک، پا از بررسی آمارهای مربوط به نیازهای ا
باید به بحث پیرامون آمارهای بخ  بهداشت، سالمت و درمان پردارت. در این زمینه باید 
روشن شود که در طول قرون گذشته که به حاکمیت سبک زندگی غربـی بـر جهـان منتهـی 

تر شده و النیها چه وضعیتی پیدا کرده است؟ آیا عمر بشر طوشده، طول عمر متوسط انسان
ها و آمارهـایی در یا میزان آن در مقایسه با دوران گذشته کاه  یافته است؟ گرچه شـارص

شود، اما آیا آمار و شارصی برای سـنج  مطرح می تمدندر این « امید به زندگی»موضوع 
متکفـ   عنوانبهمیزان طول عمر بشر بر اثر این سبک زندگی طرح شده است؟ علم پزشکی 

ی عمر، قوای جسمی انسـان بدن، چه پاسخی در این عرصه دارد؟ گذشته از مسألهسالمتی 
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 

های قلبی که نمونه، بیماری انسداد شریان عنوانبهاند؟ بیشتری شده اند یا دچار ضعفکرده
درصـد  2/13گذارد که میلیون کشته برجای می 4/7شود، در سال ی قلبی میموجح حمله

 7/6ی مغری در سال، جان طور که سکتهشود؛ هماناز ک  مرگ و میر در جهان را شام  می
آمـار  براسـاسدرصد از مرگ و میر در جهـان اسـت.  9/11گیرد که معادل میلیون نفر را می

ی مرگ و میر در دنیا ده دلی  عمده»، ۲۰۱۲منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در سال 
درصد از ک  آمار مرگ و میر جهان را  51که اکثرا با سبک زندگی افراد نیز در ارتباط هستند، 

 «دهد.تشکی  می
ها چگونه است؟ آیا سبک ملتجسمی در میان  همچنین باید معین شود وضعیت تحرک
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زندگی موجود نباید نسبت به افزای  آمار چاقی در دنیا پاسخگو باشد؟ طبق آمـار منتشـره، 
 2اند و سـاالنه بـی  از میلیون نفـر بـرآورد شـده 650افراد دچار چاقی در جهان بی  از »

میرند و این معض  به پنجمین هزار نفر در جهان بر اثر پرروری و چاقی و می 400میلیون و 
های گیری بازار پررونق برای رژیماساسًا شک «! عام  مرگ و میر در جهان تبدی  شده است

گیرد؟ آیا این بدان معنا نیست کـه سـبک زنـدگی موجـود، ای نشأا میغذایی از چه مسأله
شده صر  هزینه»شرایط را برای افراط و تفریط در وضعیت جسمی بشر فراهم کرده است؟ 

میلیـون دالر در هـر روز  206های ناشی از چاقی در کشور امریکا که از عـدد برای بیماری
در  از امـراض گیریو پی  ، حاکی از چه واقعیتی است؟ طبق اعالم مرکز کنترل«عبور کرده

و  یو پررـور زونی اسـتــه فــرو ب سرعت از چاقی به و میر ناشی رگــار مــآم»امریکا، 
 وزن از چاقی و اضـافه و میر ناشی شد تا مرگ سبح 2000در سال  جسمی تحرك نداشتن

 تمـدنالبتـه روشـن اسـت کـه « برسـد. سال آن تلفاا درصد از ک  17هزار نفر یا  400به
کرده که این مقولـه در  هایی نیز دست پیداموجود در امر تغذیه و سالمت جسم، به موفقیت

شود که در گذشته سـابقه ای مشاهده میبرری اقشار مانند ورزشکاران حرفه سمیقدرا ج
 گیرد و به تعداد راصا در بر نمینداشته اما حقیقت آن است که این دستاوردها عموم مردم ر

تعمیم سـالمت جسـمی در میـان  معنایبهتوان آن را شود و ابدًا نمیو معدودی منحصر می
با توجه به آمارهای فوق، ایـن سـبک زنـدگی نتوانسـته پاسـخگوی ها دانست. لذا ملت همه

 سالمت در مقیاس مدیریت جهانی باشد. مسأله
سابقه که پـی  از های جدید و بیتولید بیماری علتاز سوی دیگر، باید معلوم شود که 

هسـتند؟  مسنولرنسانا اثری از آنها نبوده، چیست و چه نهادها و روندهایی در این زمینه 
ها را کاه  دهد یا بر آنها بیفزاید؟ گذشته از این مطلـح، جدید باید میزان بیماری تمدنا آی

هـا انجـام شـده تـا بتـوان از طریـق بررـورد بـا یابی نسبت به این بیماریآیا تحلی  و علت
احـی و تغییـر در یا بدون توجه به این مهم، به جر های جدید را کنترل نمودها، بیماریعلت
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های آن شود؟ آیا بدن انسان همانند یک ماشین است که به تعویض قطعهقدام میوضا بدن ا
آید که اعضـای آن تـا پایـان عمـر مبادرا شود یا یک ارگانیسم و موجود زنده به حساب می

بـروز  علـتانسان باید به فعالیت رود ادامه دهند؟ در واقـا پزشـکی روز بـدون تحلیـ  از 
و فرار از بررسی ارتباط ایـن وضـعیت بـا سـبک زنـدگی  ناهنجاری در فعالیت اعضای بدن

بـه  ـــتواند موجح جلوگیری از ضربه به عملکرد اعضای بدن شود که طبیعتًا می ــموجود 
ها قـرار داده اسـت. بـا احی و تعویض قطعاا روی آورده و آن را مبنای بسیاری از درمانجر

ررسی این مهـم پردارـت کـه ایـن نـوع توجه به این مطلح باید با تولید آمارهای جدید به ب
شـود و بـه چـه ها به چه میزان، باعث تأریر دردهـا و عـود مجـدد آنهـا میدرمان و جراحی

گردد؟ این در حـالی اسـت کـه آمارهـایی کـه رانـدمان ای آنها میمقدار، موجح رفا ریشه
 های مدرن را تعیین کند، وجود ندارد.درمان

 شهوت بر الگوی تغذیهح کریت  ه ی عینی ازاش  ه به نرونه .7

هــا و کـه متنــاظر آن در اسـالم، روردنی ــــسـبک زنــدگی موجـود  تغذیــهامـا الگـوی 
 مامی امور موجود در طبیعت و همهبه نحوی است که ت ــهای حالل و حرام است نوشیدنی

های مختلـف از آنهـا، در صـورتی کـه بـه پـذیرش سـازیانواع حیواناا و گیاهان و ترکیح
روردنی و نوشیدنی  عنوانبهی برسد و در صنعت غذایی به امری سودآور تبدی  شود، عموم

کیبی معدنی نیز هر نوع تر این در حالی است که حتی در مواد گیرد!در دسترس عموم قرار می
هایی به دست بیایند که باعث نابودی آهن، مـا و اگر فرمول فرضاً شود و مجاز شمرده نمی

کـه هـر یـک از انـواع گیرد. همچنانمورد استفاده قرار نمی تمدندر این سایر معادن شوند، 
ها هسـتند و هـر نـوع گیاهان و حیواناا، دارای ظرفیت محدودی برای ترکیح با سایر پدیده

 رفـتن آنهـا رواهـدگیرد و اال موجح فساد و از بینآنان قرار نمی منبا تغذیه عنوانبهای ماده
رای معـادالا معدنی، جمـاداا، گیاهـان و حیوانـاا دا در موادسازی شد. در واقا ترکیح

های مشخصی است و علم و دان  اساسًا به کشف گذاریو هد  طبیعی و تناسباا راص
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ترکیـح آن بـا  ای و نحوهشود تا برای هر پدیدهاین معادالا و تناسباا و اهدا  تعریف می
ی غربی، در حالی است که سبک زندگ هااین متناسح با آن معرفی گردد. همه محیط، مقوله

هـای مختلـف را بـرای انسـان ُمجـاز انواع حیوانـاا و گیاهـان بـا ترکیح روردن و نوشیدن
ی جواما شمرد و هر نوع روردنی و آشامیدنی که دارای سودآوری باشد، در الگوی تغذیهمی

یان رواهد شد گرفتن چنین روندی، عوارض آن نماگیرد! طبیعی است که با در پی جای می
های مختلف گریبـان بشـر را رواهـد گرفـت و لـذا طبـق آمـار منتشـره، مصـر  و بیماری

میلیون نفر در سال و استعمال سیگار، باعث مـرگ  2مشروباا الکلی، موجح مرگ حدود 
که الگوی تغذیـه آن جایبهشود. اما سبک زندگی موجود میلیون انسان در سال می 4حدود 

دهد تا راهـی بـرای میهای نجومی به مراکز تحقیقاتی سفارش صر  هزینه را تغییر دهد، با
فاسد و غیرانسانی بیابند! البتـه داروهـای جدیـد و  ناشی از این الگوی تغذیه درمان عوارض

های گزافی دارند شود، قیمتهای نوین درمانی که برای مبارزه با این عوارض تولید میشیوه
 نیستند. اری و مصر  آنمردم قادر به ررید که عموم

ها   و نقش  س نه «سود سرم یه»الگوی بهداشت ب  ماو یت  ابع د ضد انس نی. 8

 اناراف افک   عرومی از این موضو  د 

اما پیرامون الگوی بهداشت در سبک زنـدگی غربـی بایـد توجـه داشـت کـه پزشـکی و 
کردن عل منثری بر متنورمبتنی شده و کنت« عدم پرهیز»بهداشت مدرن در این زمینه، بر اص  

ها سری توصیهالگوی تغذیه وجود ندارد. در واقا بهداشت و پزشکی مدرن تنها به طرح یک
رغم گیرد. یعنی علینامناسح در پی  نمی کند اما برروردی عملی با الگوی تغذیهمی اکتفا

شود ام میمداوم انج صورابههای بهداشتی نسبت به مراکز و اصنا  مختلف که بازرسیآن
و از طریق بررورد با رفتارهای غیربهداشـتی و تعیـین مجـازاا و جریمـه و پلمـح، سـطح 

غـذایی و  مـوادیابد اما در عین حال، سـکوتی محـض در برابـر می ارتقابهداشت جامعه را 
کیـد شود که بارها و بارها بر مضرمی کاالهایی در پی  گرفته اا و عوارض سهمگین آنها تأ



88  سبک زندگی 

گیـرد! آیـا رشـد روزافـزون   نوع إعمال حاکمیتی در این زمینه صورا نمیشده است و هی
تغذیـه  عرصهروزآمد در  تنوع مداوم و توسعهها و این میزان از تبلیغاا که بر محور فروشگاه

 روزمـرههای پزشکی عم  کنند و رفتـار دهد که به توصیهو... سامان یافته به عموم اجازه می
دیگر، سفارش به مردم بـرای دوری از غـذاهای  عبارابها نمایند؟! تعادل بن براساسرود را 

عملی آشکار در برابر گسترش این صنایا در فودها و... همزمان با بیها، فستچرب، روغن
آن اسـت کـه سـالمت و  معنایبـهکشورها و ورود محصوالا مضر به سبد غـذایی مـردم، 

هـای آمیز تولیـد بیمارین رونـد جنـونبهداشت جهانی، قربانی سودآوری صنایا شده و ایـ
 جدید را در پی آورده است.

صـنایا و کاالهـای مختلـف اثبـاا  سیاری از تحقیقـاا، عـوارض و مفاسـدالبته در ب
داران باعـث ایههای پردارتـی از سـوی سـرمالسـکواهای سـنگین و حقشود اما رشوهمی
کـه نظـام جمهـوری  . هنگـامیاین تحقیقاا در دسترس عموم قرار نگیـرد شود تا نتیجهمی

 شـیوههای پیچیده توانست از سبک زندگی موجود فاصله بگیـرد و عقبه اسالمی پا از طی
ها بـه االسـکوها و حقرواهد شد که آمـار رشـوه افشاجدیدی از حیاا را مهندسی کند، 

 آور است که قاب  مقایسه با آمار مفاسـد اقتصـادی دری سرسامهای پژوهشی به حددستگاه
کشورهای ضعیف نیست. لذا حقیقت آن است که امر حاکم بر سبک زنـدگی غربـی، سـود 

داران شـود، امـری پول و سرمایه است و هر روندی که موجح افزای  مداوم ثروا سـرمایه
شود. به همین دلی  در مباحث قبلی بیـان شـد کـه علـوم و تحقیقـاا و مشروع شنارته می

مـامی التزاید بـرای بخـ  رصوصـی، بـر تثروا دائمپژوه  به اسارا سرمایه درآمده و 
علم سیطره یافته است. بر همـین اسـاس، مقـوالتی از قبیـ   مراح  تولید و توزیا و مصر 

ها و محصـوالا شده در سـردرانهی بکارگرفتهنگهدارنده موادشوینده، لوازم آرایشی،  مواد
، بـذرها، سـموم، مـواداز  های کشـاورزی و باغـداری و دامـداری و اسـتفادهصنعتی، شیوه

است و بایـد آمـار مربـوط بـه عـوارض  جدیکودهای مصنوعی و شیمیایی نیز مح  سوال 
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ناشی از آن استخرا  شود و بخ  بهداشت مدرن نسبت به آن پاسخگو باشد. امـا در حـال 
شود تا زمـانی کـه گرفته میآزمون و رطا پی برمبنایاین کار، روندهای فوق  جایبهحاضر 

موجـود در ایـن  ضـررهایاین صورا است که به تـدریج،  ا برری اقشار لطمه ببیند. درمناف
شود تا عالوه بر حفـظ منـافا، اعتـراض عمـومی ای اعالم میروندها در یک شیح آرام رسانه

ها در سـبک زنـدگی غربـی نیازمنـد بحـث برانگیخته نشـود. البتـه بررسـی وضـعیت رسـانه
ن اربار و آمـار را منتشـر های غربی گرچه برری از ایه رسانهای است تا معلوم شود کجداگانه

آمیز سازی و ایجاد وجدان بر محور ایـن آمـار و اربـار فاجعـهکنند اما ابدًا به دنبال فرهنگمی
 صورا باید در مقاب  منافا یک قشر محدود اما بسیار قدرتمند قرار بگیرند.نیستند. در غیر این

ساالمت،  »ها ی  وه تخصای  مقادو ات باه بخاش    د  نا عقالیی.  فت   غیر9

 و انعک س آن د  توسعه علوم پزشکی« بهداشت، د م ن

« سـالمت»و « درمان»، «بهداشت» سبک زندگی غربی، نسبت بین سه بخ  نتیجهدر 
ها به بخـ  یافته توسط حاکمیتای است که پول و بودجه و نیروی انسانی تخصیصگونهبه
ی دوم و بخ  در رتبه« اشتبهد»است، بخ  « بهداشت»  ، باالتر از سهم بخ«درمان»
گیرد. این شیح ناشی از حرکت شهوانی و از نظر توزینی، در جایگاه آرر قرار می« سالمت»

ای در مصر  است. این در حالی اسـت کـه نگـاه دادن می  وهلهنفسانی و مبنا قرار تمنیاا
انجـام « سـالمت»محوریـت بخـ  ها باید با کند که تخصیصانسانی و عقالنی حکم می

زیرا در صورا تأمین این مقوله از طریق رعایت تعادل در الگـوی مصـر  جامعـه و  ؛شود
به نحو بسـیار قابـ  « بهداشت و درمان»رفتار منطقی در این عرصه، میزان احتیا  به بخ  

توجهی کاه  رواهد یافت. در این صورا روشن رواهد شـد کـه غوغاسـاالری پیرامـون 
ا نیسـت و... نه تنها موجح افتخـار و مسـر وردهای جدید در بخ  جراحی و درماندستا

های های جدید و سـپا صـر  هزینـهآمیز بشر در تولید بیماریبلکه حاکی از رفتار جنون
ی رسیده که برای تأمین آسای  جایبهسنگین برای رفا عوارض آن است. متأسفانه امروز کار 
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گرفتن هـر نـوع سـبک رفتار غیرعقالنی و و آزادبودن آنها درپی ثروتمندان در انجام هر نوع 
هایی مانند بانک رون بندنا  و امثال آن در دنیا پدید آمده که تا هنگام زندگی شهوانی، طرح

کـه ناشـی از  ـــهـای پیچیـده را پایان عمر، امکان انواع پیوند و جراحی و مقابله با بیماری
های جدید های سنگین این نوع درمانکند. هزینهاهم میفر ــسبک زندگی غیرانسانی است 

دهد که این تحقیقاا در جهـت تـأمین نیازهـای همـان یـک درصـدی اسـت کـه نشان می
انـد و بـه دنبـال آن هسـتند کـه شـهواا رـود را بـدون های جهان را در ارتیار گرفتهثروا

 نمایند. احساس نگرانی تخلیه کنند و ارضا محدودیت و

از آم  ه ی مربوط به  افک   عرومی کردنه  و منارف س نهغیراخالقی   فت   .10

 نی زه ی اولیه انس نی ت مین سبک زندگی غربی د  شکست

رغم شـود علـیاست که باعـث می ایسید این چه ارالق کثیف و وحشیانهحال باید پر
غـرب و  اعالم چنین آمارهایی در تمامی ابعاد حیاا اجتماعی توسـط نهادهـای رسـمی در

مـدیریت جهـانی، هـی  تغییـری در رونـد موجـود  شدن ارتباط این وضعیت با نحوهنروش
ی از سوی سیاستمداران، نخبگان و دانشمندان غربـی منثرشود و هی  واکن  مشاهده نمی

حتی اگـر منجـر بـه محرومیـت  ــشود؟! آیا غیر از این است که این سبک زندگی دیده نمی
به نفـا قشـری محـدود بـه نـام  ــحیاا شود  ادامهولیه و حیوانی برای ها از نیازهای اانسان

شـود؟! چـرا ایـن اعتـراض بـه ایـن رونـد داده نمی اران بزرگ تمام شده و لذا اجازهدسرمایه
شـود، در رسد؟! یا اگر چنین آمارهایی اعالم میهای میدانی به اطالع مردم دنیا نمیواقعیت

های جهـانی پیـدا گیـرد و چـه ضـریبی در رسـانهقـرار می هاچه چینشی از اربار و گزارش
سـت کـه افکـار هناشی از سبک زنـدگی غربـی بـه نحـوی آمارهای  بیان شیوهکند؟! آیا می

 عنوانبهعمومی احساس رطر کنند و دچار ترس شوند و جانح احتیاط را مراعاا نمایند؟! 
بیم جان یا قطا عضو از آنها  دلی بهترسید و نمونه، بشریت در گذشته از حیواناا درنده می

کـه  ــها و حم  و نق  کرد. اما آیا آمار و اربار وضعیت کنونی رودروها و جادهاجتناب می
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درصد از ک  مـرگ و میـر  2/2همانند درندگان، جان ساالنه بی  از یک میلیون نفر )معادل 
تری را دچـار قطـا عضـو و گیرد و تعداد بسیار بیشای میدر جهان( را بر اثر تصادفاا جاده

شود کـه افکـار عمـومی را دچـار احسـاس رطـر و به نحوی اعالم می ــکند معلولیت می
احتیاط کند و در این زمینه، وجدان عمومی ایجاد نماید؟! فقدان وجدان عمومی نسـبت بـه 

مـدرن  تمـدنجهانی توسـط  غربی است که باعث شده جامعهفجایا ناشی از سبک زندگی 
های سیاسی سیاسی بیدار شده و بت عرصهکه در  ــایران را  ملتاین روند حتی شود.  سحر

های فرهنگـی و اقتصـادی دچـار چـال  کـرده و در عرصه ــجهان امروز را در هم شکسته 
های رهبری در موضوعاتی چـون موجح شده تا فضا برای همراهی مردم و نخبگان با دغدغه

« غربـی و... می ایرانـی، مسـمومیت علـوم انسـانیاقتصاد مقاومتی، الگوی پیشرفت اسال»
 فراهم نگردد.

ادع ی آن مبنای   دلیلبهاصلی وضعیت ن بهنج   زندگی بشر  مسؤولتردن مد ن،  .11

 الرللیبر مدیریت وه نی و تسلط آن بر س خت  ه ی ح کم بر  وابط وه نی و بین

هـای حکومت گفتـه ناشـی از ناکارآمـدیشـود کـه آمارهـای پی  تصـورممکن است 
حدود دویست کشور دنیا را با یکدیگر  متحدنیافته است اما هنگامی که سازمان مل  توسعه

جهـان  های برتر، بـرای حـال و آینـدهدرامثابه قهکند و هفت کشور صنعتی بهماهنگ می
سبک زندگی سیاسـی،  عنوانبهرا  یافتگیتوسعهگیرند و تمامی کشورهای جهان، تصمیم می

را بپذیرنـد و  تمدنابعاد این  یت همهمسنولها باید د، ابرقدرااناقتصادی پذیرفته فرهنگی و
اند، ملتزم شوند و حق ندارنـد در برابـر ایـن این حاکمیت جهانی که به دست آورده به لوازم

هـای فجیـا پاسـخگو یت کنند و باید نسـبت بـه ایـن محرومیتمسنولآمار، از رود سلح 
و تشکی  حکومت جهانی، این دولـت )عج( عصر ور حضرا ولیکه با ظهباشند. همچنان

تمـامی ه، مدینـه و... نیسـت بلکـه مـدیریت شهرهایی همانند کوفه، مکـ مسنولا الهی تنه
گیرد. این در حالی است که کشـورهای صـاحح ایـن عهده میمسائ  در سراسر جهان را به



92  سبک زندگی 

بعــاد مختلــف، بــا اســبک زنــدکی در هنگــام گــزارش از وضــعیت کشــورهای پیشــرفته در 
پردازند اما وقتی که به کشورهایی ر به تحسین و تقدیر از عملکرد رود میغوغاساالری و تکب

یت از رـود بـه مسنولاند، با سلح ها قرار گرفتهبندیهای پایینِی این ردهرسند که در رتبهمی
گـردن دیگـران کنند و تمامی مشکالا موجود برای حیـاا اولیـه را بـه تحقیر آنان اقدام می

همین کشورها، دوباره ژست إعمال مدیریت  و همزمان در هنگام چپاول و غارا اندازندمی
ای بخشـی هماننـد توان در مـورد مسـألهگیرند! آیا میالمللی به رود میجهانی و اقتدار بین

شناسـی وضـعیت ترافیک شهری به بررسی تمام متغیرها و عوام  پردارت امـا بـرای آسیح
یعنی روشن اسـت کـه   درونی در کشورها بسنده کرد؟! در جهان، تنها به ذکر عوامموجود 

گردد اما باید نق  کشورهای ضعیف باز می ه مشکالا درونیها بسهمی از این ناهنجاری
و سبک زندگی در این وضعیت نیز مشخص شود زیرا  تمدنکشورهای بزرگ و صاحبان این 

سط این کشورها ارائه شـده، در تمـامی جهـان گسـترش های مدیریتی که توها و مدلتروری
 یافته و مورد پذیرش واقا شده است.

مثابه مبنـای سـبک زنـدگی موجـود هب یافتگیتوسعه الن پیرامون مقولهک یتحلیل تا اینجا
تولید ثروا در این سبک زندگی، مبتنی بـر غـارا و  شیوهارائه و در رالل آن روشن شد که 

و استثمار نیروی انسـانی آنـان بـوده و ایـن رونـد در گذشـته از طریـق ها ملتچپاول منابا 
آن،  نتیجـهشـود و در استعمار علنی و در دوران کنونی بـا روش اسـتعمار پنهـان محقـق می

 آید که آمار آن ذکر شـد. گرچـهمی هایی از ثروا متراکم برای افراد بسیار معدودی فراهمهقل
کادمیک از گفتمـان »تولید ثروا غربی در کتاب  ق رذیله در تروریجریان ارال نحوه تبیین آ

 برای بیان عملکرد سـبک زنـدگی غربـی اما از آنجا که 1مطرح شده است« انقالب اسالمی
هـای بـه طـرح واقعیتا کـرد، توان عموم مردم را به آشنایی با مباحث تخصصی دعـونمی

دارته شد. البته این بررسی نـه های ناشی از آن پرمیدانی و ادبیاا آماری پیرامون ناهنجاری

                                                           
 بحث سوم تا پنجم.گفتار اول، م ، فص  دوم،اسالمی . رجوع به کتاب گفتمان انقالب1
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زیرا صـاحبان  ؛مبتنی بر قضاوا دینی و ارزشی بلکه در چارچوب نگاه انسانی مطرح گردید
های انسانی و حقوق شهروندی و آزادی و دموکراسی هستند و پشت ارزش مدعی تمدناین 

شـده توسـط رائهمنـد بـه آمارهـای ااند. لذا با استفاده از نگاه نظامنقاب انسانیت پنهان شده
های غربی، تا حدودی روشن شد که این سبک زندگی حتی از نظر انسـانی و نهادها و رسانه

ی مادی نیز ناکارآمد و محکوم است و باید پاسخگوی فجایعی باشد که تأمین نیازهای اولیه
 در ابعاد مختلف بر بشریت تحمی  کرده است.



4 
و تعریف آن  دگی غربیسبک زن مظهر جالل و جمال عنوانبه« شهر»

 های قبل از رنسانس و بعد از رنسانسدر تمدن «تمرکز جمعیت» براساس

والل و ور ل شهره ی مد ن، علت مه ورت ماردم از  وسات ه  باه سارت      .1

 شهره  و پ یتختشهره ، کالن

سرفص  دیگری که در سبک زندگی غربی باید مورد بررسـی قـرار گیـرد، شهرنشـینی و 
موجـود، شهرنشـینی و رـدماا  تمـدن. زیرا یکی از بزرگترین افتخاراا تعریف شهر است

شود. در واقـا امـروزه جـالل و زیادی است که در باالترین سطح به ساکنان شهرها ارائه می
آنها جـذب شـوند و از روسـتاها بـه  سویبهجبروا شهرهای مدرن باعث شده عموم مردم 

ای هـای گسـتردههـا مهاجراشهرها به پایتختشهرها و از کالنشهرها و از شهرها به کالن
هـای هفـت کشـور انجام گیرد و باز هم متوقف نشود بلکه این روند تا مهاجرا به پایتخت

یعنی شهر و شهرنشینی مـدرن  صنعتی که صاحبان این سبک زندگی هستند، تداوم پیدا کند.
کننـد تـا در ایـن عـوا می، از بشـریت د1اند که مترفین عاَلمبه معبدهای نوینی تبدی  شده

                                                           
ای متخذ از فرهنگ قرآنی است که در مواضا مختلفی از کتاب الهی بـر آن تصـریح شـده واژه« مترفین. »1

َنا آَباءَنـا َعَلـی »است؛ برای نمونه:  ا َوَجد  َرُفوَها ِإنَّ ِذیر  ِإالَّ َقاَل ُمت  ن نَّ یة  مِّ ِلک ِفی َقر  َنا ِمن َقب  َسل  َو کَذِلک َما َآر 
ة   َتُدوَن  ُآمَّ ق  ا َعَلی آَثاِرِهم مُّ  .23سوره زرر ؛ آیه  «َو ِإنَّ
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برای تبیـین  و مدرن منقطا شوند و در برابر آن به سجده بیفتند. مرفهمعابد، نسبت به زندگی 
گیرد و چـه باید روشن شود که تمرکز جمعیت در شهرهای مدرن چگونه شک  می این مهم،

م حاکمیـت اسـال براسـاسآورد؟ و آیا نظام جمهـوری اسـالمی ایـران کـه تبعاتی در پی می
کشور بکارگیرد؟ زیرا هد  از نقد سبک زندگی  تواند این مسیر را برای ادارهیتأسیا شده، م

ن تکلیـف نظـام تعیـی بررسی این موضوع از منظر حاکمیت و غربی در این سلسله مباحث،
دینـی و الهـی  نسخهبرای دستیابی به  و تالش های موجودو نفی روش اسالمی در این مقوله

ابتدا با نفی تمامی معبودها « ال اله اال الله»توحید  کلمهگونه که است؛ همانکشور  ادارهدر 
 شود.منتهی می« الله»آغاز شده و از این طریق است که به اعالم عبودیت در برابر 

البته در مباحث قبلی اشاره شد که محیط زیست و زندگی در شهرها کاماًل آلوده است و 
بـرد. شت آب و راک و هوا در وضعیت اسفناکی به سر میسبک زندگی غربی، بهدا دلی به

تـدائًا بایـد بـه طور کام  تبیین گـردد، ابکه این سرفص  بهمطلح و برای آن اما گذشته از این
 پردارته شود. مادیشهر و شهرنشینی در فرهنگ  تعریف و تاریخچه

ه ی د  تردن ،وغرافی ی طبیعی براس ستعرید شهر به تررکز ورعیت  .2

 قبل از  نس نس

ریز های حاصـ ها و در سـرزمینپی  از رنسانا، زندگی عموم مردم در کنار رودرانه
رود را از این طریق فراهم کنند امـا شـهرها بـه تبـا  مادیگرفته تا بتوانند نیازهای شک  می

آمد. زیرا شاه در منزلتی قرار داشته کـه دیگـران بـر مح  استقرار شاهان و سالطین پدید می
 حـوایجهای سلطان و رانـدان او و سـپا رفـا محور او جما شوند و برای تأمین نیازمندی

بدان، کاهنـان و... تـالش نسایر طبقاا برتر از قبی  فرماندهان نظامی، درباریان، دبیران، م
و، علـت تمرکـز بـرای شـاه و رانـدان و اطرافیـان ا مرفـهآوردن زنـدگی کنند. در واقا فراهم
امنیت و نظم و انتظام نیـز مطـرح  شده و پا از آن، مقولهراص می قهجمعیت در یک منط

آورده و ورود و رـرو  را در پـی مـی دروازه ت قلعه و دیوارهای بلند و تعبیهشده که سارمی
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هـا، گیری پایتختاز شـک کـرده اسـت. پـا پیدای  شهر و شهرنشینی را فراهم می زمینه
شـده و های تحت تصر  سالطین واقـا میسرزمیندیگر از  همین رویه در مورد چند نقطه

توانستند قدرا پادشاه را در پیرامون رود بسط دهند و موجح تبعیت رعایا از مناطقی که می
اند. به تبا این روند بوده کـه نماینـدگان گرفتهها قرار میدربار شوند، در جایگاه مرکز ایالت

اند و با پدید آمدن شدهامداری مشخص میقدرا حاکم، برای رتق و فتق امور کشاورزی و د
انـد. در گرفتهشـک  می« رـوانین»، روستاها و روستانشینی بر محـور «ران»منصبی به نام 

شد و تمـامی مـردم، رعیـت و یی ممثابه اموال سلطان تلقههای یک کشور بنتیجه، سرزمین
 آمدند.شاه به حساب می برده

   ش ت و ترنی ت سالطین و دستگ ه ح کرهنی زه  و سف کننده؛ ت مینشهر .1/2

از سوی دیگر، سالطین در ابتدا برای دستیابی به اهدا  مورد نظر و انتقال اوامر و نواهی 
کردند و و ابزار ارتباط بین حاکمان و رعایا تـا رود به زیردستان، از کالم و سخن استفاده می

 جـه، مسـاحت شـهرها و محـدودهدر نتیهای زیادی منحصر در مشافهه و گفتار بـود. مدا
سلطنت پادشاهان، گستردگی زیادی نداشت. اما ارتراع رط و روا  کتابت باعـث شـد تـا 
ارتباط سالطین با زیردستان و انتقال مقاصد و اوامر آنها به دوردست کاماًل تسهی  شـود کـه 

فتن بـاالر دلی بـههـا بـه شـدا توسـعه یافـت. حکومت ها و گسترهدر پی آن، کشورگشایی
های دربار، تمرکـز جمعیـت در شـهر ها و افزای  نیازمندیارتباطاا و بسط نفوذ حاکمیت

 نیز افزای  پیدا کرد. لطان )پایتخت( و سایر شهرهای مهممح  استقرار س
به تبا افزای  نیازهای پادشاهان، ساکنین شهرها نیز مجبور بودند به تـدریج از فرهنـگ 

های شـاه و رانـدان او، دادن به رواستهرند و با اولویتشخصی و رانوادگی رود فاصله بگی
شان را بیشتری در ردمتگزاری به دربار نشان دهند و رود و رانواده و فرزندان و اموال شدا

 تمنیـاافدای سلطان کنند. لذا در دوران پی  از رنسانا نیز ارالق شهرنشینان بـر محـور 
م های شـهری در آن عصـر را مسـتحکانوادهتوان بنیان رگرفت و لذا نمیسالطین شک  می
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کفـر و نفـاق دارای  ائمـهها به پای منـافا تمامی وجوه انسان ارزیابی کرد. در واقا فدا کردن
شده در دستگاه طغیان است و این امر باعث شده تـا ای چندهزار ساله و امری نهادینهسابقه

گیرد. اما از آنجا کـه مـنمنین در های کافر و منافق شک  بهمواره حیاتی طوالنی برای دولت
مقابـ  عقـح  اند و از جبهـهبـه بلـوغ نرسـیده اولیای الهـینور و  ائمهفداکاری برای  عرصه
اند. های حق در تاریخ همواره عمرهای کوتـاه و تعـدادی محـدود داشـتهاند، حکومتمانده

ن در کتـاب گفتمـان که تحلی  تاریخی آ ــالبته انتقال اسالم ناب از قوم عرب به قوم فارس 
بیت عصمت های اه ایران در راه آرمان ملتو فداکاری  ــ 1ه استانقالب اسالمی ذکر شد

و طهارا، باعث شد تا نهضت اسالمی حضرا امام به پیـروزی برسـد و نظـام جمهـوری 
 اسالمی نیز تا امروز به همین دلی  حفظ شده و تداوم یافته است.

ص د قتا ا2ک  خ نه ا1سه مقوله:  براس سبی غر سبک زندگی د  تعرید شهر .3

 از تررکز ثروت ن شی تررکز ورعیت ا3مد ن 

این شیوه از شهرنشینی و روستانشینی و این روال تعریف از شهر و روستا پا از رنسانا 
هـای شد زیرا با آغاز رنسانا، فرهنگ سلطنت و حکومت متحولو در سبک زندگی غربی، 

های فـراوان و گذشـت سـالیان دراز، ریزیها و رونبعد از درگیریاستبدادی از بین رفت و 
مدیریت جواما بر پایه دموکراسی و مشارکت عمومی شک  گرفت. پا از انقـالب صـنعتی بـود 
که شهر و شهرنشینی و زندگی شهری در شکلی جدید پدید آمد که محوریت این وضعیت نـوین 

نقـ   براسـاسآن را  کـرد و سـپا توسـعه سـتجوها در زندگی مـردم جرا باید در نق  کاررانه
دیگر، برای شنارت دقیق از شهر و شهرنشـینی در  عبارابهها در زندگی مردم تحلی  نمود. بانک

 و الزاماا آن پردارت.« کاررانه»ای مدرن به نام دوران مدرن باید به تحلی  پدیده

                                                           
 رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی، فص  اول، گفتار اول، مبحث هشتم. .1
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و ایج د نمم د  تولیاد  تقسیم ک   س زم نی  براس سک  خ نه  . تالیل مایط د ونی1/3

 ه ی مختلدو توزیع و مصرف ب  استف ده از تخص 

اسـت و کارهـای مختلـف در « تقسـیم کـار سـازمانی»ُبعد درونی کاررانه، مبتنی بـر 
شـود حیـاا و دوام کاررانه به هم پیوند رورده و هماهنگی بین کارها است کـه باعـث می

ق متناسح با آن رعایت نشـود، محصـول کاررانه تضمین گردد و اگر این هماهنگی و ارال
هـا و اجـزاء کاررانـه حـاکم بخ  شد. لذا باید نظم دقیقی بر همه مورد نظر تولید نخواهد

به زمـان و باشد تا این واحد بتواند با ظرفیت کام  به فعالیت و تولید بپردازد: نیروی انسانی 
بار ذریره شده و به سـرعت و اولیه در ان مواد ؛های کاری راصی متعهد باشدمکان و کیفیت
سورت الزم از قبی  برق و گاز مهیا باشد  ؛در دسترس نیروی انسانی قرار گیرددر زمان الزم 

را « تولیـد» فرآینـدهای مختلف در کاررانه، و... . پا نظم و هماهنگی بین ابعاد و فعالیت
 آورد.به وجود می

فروش کاال دقـت شـود و  چگونگی بهمحصول کاررانه، باید  عنوانبهپا از تولید کاال 
کند. یعنی اگـر کاالهـا بـه نیز ضرورا پیدا می« نظم در توزیا»لذا عالوه بر نظم در تولید، 

موقا فرورته نشوند یا بازاریایی مناسبی برای فروش آنها انجـام نگیـرد یـا در زمـان الزم بـه 
 ای برای ادامهد، سرمایهرگذاری مناسبی صورا نپذیها تحوی  داده نشوند یا قیمتفروشگاه

نیـز امـری « نظـم در مصـر »تولید کاررانه فراهم نخواهد شد. عالوه بر توزیـا مناسـح، 
حیاتی است؛ یعنی سرعت مصر  باید با سرعت تولید و توزیا هماهنگ باشد و این رونـد 

کـردن مورد کنترل قرار بگیرد که این مهم توسط تبلیغاا و ایجاد انگیزه برای مصر  و فراهم
گیرد. لـذا شرایط برای ررید مردم از طریق پردارت وام و تسهیالا و تقسیط و... انجام می

علمی مدیریت شده و در این زمینه علـوم و  صورابهتمایالا عمومی در موضوع مصر ، 
 براسـاسگونه که در بخ  تولید و توزیا نیـز شود؛ همانهای اقتصادی بکار گرفته میرشته

هـایی بـا تکیـه بـر دان « تولید، توزیا و مصر »شد. در نتیجه، عم  می معیارهای علمی
 گیرد.پیچیده مورد هدایت و کنترل و مدیریت قرار می
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 ماایط بیرونای م نناد زنجیاره    ک  خ ناه با     ضرو ت هر هنگی عوامل د ونای  .2/3

 گذا ی، ص د ات و وا داته ی داخلی و خ  وی، تأمین اعتب  ات و سرم یهک  خ نه

ما باید توجه داشت که این روند مخصوص به یک کاررانه نیست بلکه ما در عینیت بـا ا
کردن آنها در یک نهاد متمرکـز هماننـد وزارا ها مواجهیم که هماهنگای از کاررانهزنجیره

یـک کشـور  ای از کاررانـهه هماهنگی زنجیـرهپذیرد. البته کار بصنایا و معادن صورا می
های رارجی به دارـ  کشـور وارد کاالهای تولید شده توسط کاررانهشود بلکه منتهی نمی

 گردنـد. لـذا عملکـرد مجموعـهدر میشوند و کاالهای دارلی به رـار  از کشـور صـامی
اهنگ شود. عالوه بر این، هم« صادراا و وارداا»ها باید با محیط بیرونی یعنی با کاررانه
کند و های متعدد کفایت نمیایجاد کاررانه گذاری در جهتثروتمندان برای سرمایه سرمایه

گذاری هـا( و سـرمایههای مـردم در بانکبه همین دلی ، بحـث اعتبـاراا دارلـی )سـپرده
زیرا اگر پول و سرمایه و اعتباراا کـافی در زمـان  ؛شودرارجی و سازماندهی آن مطرح می

 رو، هـم مالحظـهاز اینرواهد شد. الزم به کاررانجاا نرسد، امکان فعالیت از آنها سلح 
یابد و هـم سـازماندهی اعتبـاراا محیط بیرونی تولید یعنی صادراا و وارداا ضرورا می

که الزم است به تأسیا نمایندگی شود. همچناندارلی و رارجی به امری حیاتی تبدی  می
مختلـف بـرای کـاال، امکـان  «انحصاراا»ها مبادرا شود تا از طریق ایجاد برای کاررانه

نترل قیمت فراهم شود و محصوِل تولیدشده به هر قیمتی در بازار به فروش نرسـد و باعـث ک
 ضرر کاررانه و توقف تولید نشود.

ب   شد تولید  )مایط بیرونی ک  خ نه   شد تولید ن خ ل  ملیضرو ت هر هنگی  .3/3

 ن خ ل  ملی دیگر کشو ه 

مصـر ، صـنعت، بازرگـانی،  حتی زمانی که مجموعه عواملی از قبیـ  تولیـد، توزیـا،
اعتباراا، صادراا، وارداا و... منظم شده و با یکدیگر هماهنگ گـردد و تولیـد نارـالص 

تـوان کشور در توازن با تولید نارالص کشورهای منطقه و جهان قرار گیرد، باز هـم نمی ملی
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یز بایـد بـا تصور کرد که این روند پایان یافته است. زیرا دستگاه سیاسی و دستگاه فرهنگی ن
نمونـه  عنوانبـهها نباید در مسیری دیگر حرکت کننـد. این روند هماهنگ شود و این بخ 

ها را تأمین کنـد و لـذا مـدارس و پرورش نیروی انسانی باید به نحوی باشد که نیاز کاررانه
از بخـ  تولیـد و  توانند ُبریده و منفـکپژوهشی نمیهای تحقیقاتی و ها و دستگاهدانشگاه

ها، دیپلماسی و روابـط رـارجی که دستگاه سیاسی، احزاب، رسانهنعت باشند. همچنانص
های این نهادها توسط نیز باید در مسیری متناسح با روند اقتصادی حرکت کنند و لذا هزینه

ــزرگ و قطحشــرکت ــأمین میهای ب شــوند و از ایــن طریــق تحــت تســلط هــای توســعه ت
آن اسـت کـه « جانبـهار و همهپایـد یتوسـعه برنامه»معنای  آیند. اساساً می داران درسرمایه
ابعـاد  همـهسیاسی و فرهنگی در کشورها با بخ  اقتصـادی آنهـا هماهنـگ شـود و  عرصه

هـا(، مندی در سطوح ُررد )نظم عمـومی بخ قاعده رابطهسیاسی و فرهنگی و اقتصادی، 
نـد. ایـن رونـد پیچیـده اسـت کـه ها( و توسعه با یکدیگر برقـرار کنها و توازنکالن )تعادل

 زیرسارت و زیربنای شهر و شهرنشینی را در سبک زندگی غربی رقم زده است.

 ؛صا د تقنم ما ت با  بخاش ا    ضرو ت هر هنگی بخش سی سی و بخش فرهنگی .4/3

 عنوان متغیر اصلی د  سبک زندگی غربیهب

دشـاهان، حال باید دید پـا از نـابودی فرهنـگ سـلطنت و سـرنگونی تـا  و تخـت پا
کند، بـر ای که در شهرهای مدرن جریان پیدا میجانبهو همه َبری پیچیدهدهی و فرمانفرمان

ی قدرا تکیه زده و اکنون چه قشری بر اریکهشود؟ و هممحور ریاست چه کسانی انجام می
هـا و تجما شهروندان و تمرکز جمعیـت در پایتخت علتهای چه گروهی، تأمین نیازمندی

رها شده است؟ حقیقـت آن اسـت کـه ثروتمنـدان جـای سـالطین و پادشـاهان را شهکالن
تروری این  رانند وشهرها حکم میها و کالندار هستند که بر پایتختاند و قشر سرمایهگرفته

تمرکز جمعیت و پدید آمدن شهرهای مدرن شده است. در واقـا  علتتولید ثروا است که 
ای مانند فرودگاه، ری  و تواند از ردماا پرهزینهد، نمیشهری که فاقد سرمایه و ثروا باش
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س های مناسح، مدارها و اتوبانونق  بین شهری، ریابانهای حم آهن، ترمینالایستگاه راه
های ارتباطـاتی و بـرق و گـاز و آب و فاضـالب، سیسـتم های با کیفیـت، شـبکهو دانشگاه

روزی بـه سـورت، دارو، بیمارسـتان و... مخابراتی، مراکز تفریحی مدرن، دسترسی شـبانه
مندی از این امکاناا و ردماا، حتی برروردار شود و روشن است که در صورا عدم بهره

را بکار نخواهد ُبـرد. بـه تعبیـر دیگـر، « شهر» کلمهای، عر  عمومی نیز برای چنین منطقه
کـاماًل  صـورابه ردماا در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی ارائهگرچه در شهرهای مدرن به 

شود اما برای تعریـف شـهر نبایـد در ایـن مظـاهر روبنـایی روزی مبادرا میمنظم و شبانه
 ارائـهبسیار سنگینی دارد و  هایهزینهاید دانست که تأمین این امکاناا، بلکه ب ؛متوقف شد

ر . البته بـدار و بخ  رصوصی وابسته استنافا قشر سرمایهبه تأمین م این ردماا، کامال
اثر عوارض ناشی از زندگی شهری )مانند آلودگی هوا، آب، راک و...( که به برری آمارهای 

هـای مختلـف هـا و بیماریمربوط به آن اشاره شد، عموم مردم دچار مشـکالا، ناهنجاری
 قـهشوند که تبیین این مطلح در مباحـث بعـدی رواهـد آمـد. امـا طبروحی و جسمی می

اند، شرایط مطلوب زنـدگی هایی که به دست آوردهیکیه به توانمندثروتمند در این میان، با ت
 کنند که در آینده به این مطلح پردارته رواهد شد.را برای رود فراهم می



5 
سبک زندگی غربی و تحلیل آن در در  «مدیریت شهری» جایگاه

 «رد، کالن، توسعهخ  »سه سطح 

 «، توسعهخُرد، کالن»بر سی مدیریت شهره ی مد ن د  سه سطح  ضرو ت .1

هـای در مبحث گذشته، به تعریف شهر و شهرنشینی در دوران قب  از رنسـانا و تفاوا
اساسی آن با شهر و شهرنشینی در سـبک زنـدگی غربـی کـه پـا از رنسـانا پدیـد آمـده، 

 ،و ابعاد و الزامـاا مختلـف ایـن پدیـده« کاررانه»پردارته شد. در همین راستا، تحلی  از 
بحث  ادامهدر گیری شهر و شهرنشینی مدرن تبیین شود. شک  نحوها سطوحی از باعث شد ت

آن در پدیـد  تـأثیرو « مـدیریت» مقولـهپیرامون شهر در سبک زندگی غربی، باید به بررسی 
 آمدن شهرها و تمرکز جمعیت در آنها پردارته شود.

 براسـاسعتی، داران بر شهرها پـا از انقـالب صـنباید توجه داشت که مدیریت سرمایه
شود، شک  گرفتـه بـود. های اداری تعبیر میکاغذبازی عنوانبهبوروکراسی یا آنچه که از آن 

افـزاِر افزارهاسـت، نرمافزارهـا همـواره متـأثر از سختغربـی، نرم تمدنیعنی از آنجا که در 
م و مدیریت غربی در ابتدا برگرفته از صنعت مکانیک بوده اما پا از تسـخیر مولکـول و اتـ

و سـرعت تکنولـوژی،  همدیریت نیز از بوروکراسی و کاغذبازی فاصله گرفتـ نحوهالکترون، 
و مـدیریت نـوین در سـه  هشد افزارهانرم اساسی در روندهای اداری و مدیریت تحولباعث 
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اسـت و ه«نظم»  . مدیریت ُررد، متکفه استپدید آمد« توسعه»و « کالن»، «ُررد»سطِح 
تغییـر » زمینـهدارد و مـدیریت توسـعه،  عهـدهبههـا را «تـوازن» یتمسـنولمدیریت کالن، 

گیری این سـطوح پیچیـده کند. شک را فراهم میو ارتقای آن « ظرفیت جامعه» در« مقیاس
برای مدیریت شهرها و ضرورا تحلی  از این سطوح مدیریتی در بحـث سـبک زنـدگی، از 

شهر یک موجـود زنـده اسـت. در ربی، شناسی غجامعه براساسشود که این نکته ناشی می
سیاسـی جهـان، مشـارکت  عرصـهها از شدن بسـاط سـلطنتبا نفی استبداد و برچیده واقا

که به مح  زنـدگی سـالطین آن جایبهعمومی به رسمیت شنارته شده و در نتیجه، شهرها 
های مردم به یکدیگر و پدید آمدن ِررد جمعـی تبـدی  وابستگی اراده تعریف شود، به مح 

 ارتقـایشود کـه ایـن نـوع از حیـاا و ظرفیت برای آن مطرح می ارتقایشده و لذا حیاا و 
 پذیر نیست.امکانجانبه و همهبدون یک نظام مدیریتی پیچیده  ،ظرفیت

و مق یسه آن ب   ی مد ند  شهره  ه  )نمم« ردمدیریت خُ». تبیین ترثیلی از 2

 د  زندگی فردی نمم

کـه   یک شخص وابسـته بـه آن اسـتنظم کارِی مثال توجه کرد که توان به این میابتدائًا 
ها به موقا بیدار شود و پا از انجام ورزش و روردن ها در زمان مناسح بخوابد و صبحشح

اش را آمـاده کنـد و در وقـت صبحانه، رود را به سرویا اداره برساند یا اتومبیـ  شخصـی
کارهـای رـود را بـه  همهامی که یک فرد مقّرر، در مح  کار رود حاضر شود. در واقا هنگ

له را رها نکند و به تمامی آنهـا رسـیدگی نمایـد؛ محو وظایفیک از انجام دهد و هی موقا 
توان بر شهر نیز تطبیـق داد؛ شود. همین مطلح را میشنارته می منظمیک شهروند  عنوانبه

ینامه، گذرنامه و... باعث ردماتی از قبی  صدور شناسنامه، گواه مناسح و سریا ارائهیعنی 
 محسوب شود. فعالو زنده و  منظمشهری  عنوانبهرواهد شد که یک شهر 

کننـد، نـوزادی کـه پـدر و مـادر او در یـک شـهر زنـدگی می مثال، مح  تولـد عنوانبه
نوزاد به رانه  ای، برای آوردنهی  نظم و قاعده توان بدون رعایتبیمارستان است و لذا نمی
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تـرریص توسـط بخـ  اداری  ار تنهـا زمـانی ممکـن اسـت کـه برگـهبلکه این کاقدام کرد 
ثبت برای نوزاد ضرورا دارد و اال او  . همچنین ارذ شناسنامه از ادارهبیمارستان صادر شود

منـدی از انـواع رـدماا هویـت تلقـی شـده و بـرای بهرهفردی بی عنوانبهاز سوی جامعه 
سال( نیز اشخاصی که از  18بلوغ اجتماعی ) سنعی دچار مشک  رواهد شد. پا از اجتما

راننـدگی اتومبیـ  نخواهنـد یافـت و  گی، گواهینامه ارذ نکنند، اجـازهراهنمایی و رانند اداره
کسـح و  اجتماعی مانند پروانه کسانی که به ردمت سربازی نرفتند، از دستیابی به ردماا
تواننـد از ه دریافـت نکننـد، نمیبسیاری امور دیگر محروم رواهند شد و افرادی که گذرنامـ

 کشور رار  شوند.
انـدازی یـک مثـال بـرای راه عنوانبـهاقتصادی نیز وجود دارد.  عرصهها در این نوع نظم

کسح از صنف مربوطه، شهرداری و... الزم است یـا  د توزیعی یا ردماتی، ارذ پروانهواح
شـود و در غیـر یبرای کـار و فعالیـت تولیـدی، ثبـت شـرکت امـری ضـروری محسـوب م

ها در جهت تأمین نقدینگی برای آن واحـد تولیـدی، اعتبـاری ارتصـاص صورا، بانکاین
مـورد نیـاز یـک کاررانـه، ارـذ کـارا  اولیه مواد که برای وارد کردند داد. همچناننخواهن

اعم از تولید و توزیـا و ی بر هر بخ  اقتصادی راصهای بازرگانی ضرورا دارد. پا نظم
 ی کودکان نابغه ملـزم هسـتند تـا سـنکم است. در بخ  فرهنگی، همگان حتحامصر ، 

سالگی برای ورود به مدرسه صبر کنند و ارذ مدرک در مقطا ابتدایی تنهـا بـا رعایـت هفت
تواند تحصی  رود را از فروردین مـاه کسی نمی ت. از نظر زمانی نیزپذیر اساین نظم امکان

سه برود بلکه سال تحصیلی در ابتدای پاییز آغـاز شـده و در آغاز کند و یا در تابستان به مدر
صبح رود  8یا  7:30رسد. همچنین کودکان باید رآس ساعت انتهای فص  بهار به پایان می

انضـباط آمـوز بییـک دان  عنوانبـهرا به مح  تحصی  برسـانند و اال در صـورا تـأریر، 
پـایین  روس عقح رواهند افتـاد و سـند در دهای روکالسیشوند و از سایر همشنارته می

های فوق کنـار گذاشـته ها و قانونشود تا نظمکودکان و ضرورا مالطفت با آنها باعث نمی
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ها ها و کوچـهی برای رانهراصشوند. یا در بخ  مسکن، شهرداری به تعیین عرض و طول 
هالی ود و لذا توافق اکند تا امکان عبور و مرور وسای  نقلیه فراهم شها مبادرا میو ریابان

 گیرد.آن، مالک عم  قرار نمی یک کوچه برای تغییر اندازه
پا این روند در تمامی ابعاد زندگی جاری است؛ یعنی هی  شأنی از شرون حیـاا کـه 

ی بـر آن حـاکم نباشـد. ایـن راصشود که نظم در زندگی شهری موضوعیت دارد، پیدا نمی
تند و در کشورهای پیشرفته، مبنای عم  تمامی شهروندان ها به نحوی گسترده و فراگیر هسنظم

م کرده که کشورهای غربی در حال عمـ  بـه اسـالم و گیرند که برری را دچار این توهیقرار م
تبعیت از دستورهای آن در مورد نظم و انتظام امور هستند و در مقاب ، این مسلمانان هستند که 

تواند مصداق کاملی برای که چنین رویکردهایی میاز آناند! غاف  بویی از فرهنگ اسالم نبرده
ِذیَن  ِإَلی َتَر  َآَلم  »شریفه باشد که:  این آیه ِکَتاِب  ِمَن  َنِصیًبا ُآوُتوا اَلّ ِمُنوَن  ال  ـِت  ُین  ِجب  ـاُغوِا  ِبال   َوالَطّ

َیُقوُلوَن  ِذیَن  َو ُناَلءِ  َکَفُروا ِلَلّ َدیَٰ  َهَٰ ِذیَن  ِمَن  َآه   1«َسِبیاًل  آَمُنوا اَلّ

ه   د  شهره ی مد ن و ه  ی  تع دل)توازن« مدیریت کالن». تبیین ترثیلی از 3

 مق یسه آن ب  تع دل د  زندگی فردی

انجام دهد که  منظم صورابههای رود را تواند تمامی فعالیتتنها زمانی می یک فرد اما
 ی اگر شخصی بهاو در حالت تعادل قرار داشته باشد. یعن« جسمی، فکری و روحی» سه قوه

ی در عملکـرد سیسـتم دالیلـمناسح برروردار نباشد و یا به  بیماری گرفتار شود یا از تغذیه
رالصه در تعادل جسمی او  طوربهگوارشی، تنفسی، شنوایی، بینایی و... مشکلی پدید آید و 

ق رود پی  گرفته بـود، محقـ روزمرهتواند نظمی را که برای کارهای ارتاللی رخ دهد، نمی
بدهد یا رود را از دست  ز نظر فکری، قدرا سنج  و محاسبهکه اگر کسی اکند. همچنان

گیری امور باشد، توانایی برای انجام امور زنـدگی مستحکم برای پی از نظر روحی فاقد اراده

                                                           
گروند و بت و طاغوا میز کتاب آسمانی داشتند چگونه به جای اندیدی آنان که بهره: »51. سوره نسا، آیه 1

 «. !ه راه آنان به صواب نزدیکتر از طریقه اه  ایمان است؟گویند کدرباره کافران مشرک می
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رود را نخواهد داشت. پا نظم رفتاری در یک انسان فقط در هنگامی ممکن است که هـر 
 هـر گونـه ل باشد و به روبی کار کند و تحقـقی و روحی او متعادسه سیستم جسمی، فکر

 به عملکرد متوازن این سه قوه دارد. نظمی، وابستگی تام
دیگـری نیـز جریـان دارد و نظـم شـهری و  قت در شهرها و در هر موجود زنـدهاین حقی

 ست.ا های کالن آن شهرمدیریت نظم در شهرهای مدرن، منوط به تعادل و توازن در سیستم
شود که نـاظر نیز مطرح می« مدیریت کالن»گفته، پی  هایبنابراین پا از مدیریت بر نظم

قی از این معمواًل در سطح فرهنگ عمومی، درک دقی ها است اماه موازنه و تعادل در بخ ب
هـای ذیـ  توجـه توان برای تبیین این سطح از مدیریت به مثالمدیریت وجود ندارد. لذا می

مدیریت نظم در عبور و مرور، با توجه به عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و  گرچه کرد:
شود اما کنترل ترافیک در شهر فقط با تکیه بـه ایـن عالئـم میسـر وانین آن انجام میرعایت ق

دارای تفـاوا مـاهوی بـا مـدیریت حجـم  ها و مدیریت بـر آن،نیست. زیرا إعمال این نظم
های نظارتی و د توازن و تعادل در آن است که نه تنها از طریق دوربینترافیک در شهر و ایجا

هـای هـا و اتوبانشود بلکه در سـارت ریابانها کنترل میهای ترافیکی در رسانهاعالم پیام
گـردد. ی شهر و سایر تدابیر دیگر مـنعکا میهای حاشیهجدید و انتقال جمعیت به شهرک

ایی و رانندگی برای مدیریت ترافیک باید به این مسأله متوجه ها و اداراا راهنملذا شهرداری
هایی که پـالک دریافـت تواند پاسخگوی تعداد ماشینباشند که آیا وضعیت فعلی شهر، می

 توازن و تعـادل در موضـوع ترافیـک و عبـور و مـرور در شـهر،اند، باشد یا ریر؟ یعنی کرده
ای شـهر و میـزان هشده با تعداد ریابانکهای پالنسبت بین حجم ماشین مالحظه معنایبه

به رعایت عالئم راهنمایی و رانندگی توسـط شـهروندان  اکتفاعرض و طول آنهاست و صرفًا 
 ارائـهدهی و در نوبـت راصکه رعایت نظم همچنان تواند مساله ترافیک را کنترل کند.نمی

بنـدی نمـوداری از ا جماها، تفاوا بسیاری بـمدارک برای دریافت و پردارت پول در بانک
 ارائـهو اال برای  هایی همچون پردارت وام، فروش ارز و... دارد.ها در عرصهعملکرد بانک
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ها، تحصیالتی در سطح ردماتی ساده مانند دریافت و پردارت پول به مشتریان شعح بانک
رئـیا شـعبه و  ها،ی بانککند. اما پا از اتمام فعالیت روزانهدیپلم کفایت میدیپلم یا فوق

شده، میزان های ارائهمعاون او به بررسی حجم پول ورودی و رروجی، تعداد تسهیالا و وام
هـا، بـرای تمـامی ایـن فعالیت سنجی بین حجم کّمـیزند و با نسبتپردافروش ارز و... می

دهد. کنند که عملکرد این شعبه را نشان میهایی ترسیم میها و منحنی«نمودار»ها سرفص 
های مختلف بـه بانـک های نموداری در تمامی شعح تهیه شده و از طریق بانکاین گزارش

دقیق، نمودارهـایی بـرای عملکـرد کـ  محاسباا پیچیده و  براساسشود تا مرکزی ارائه می
گشای  اعتبـار  بانکی ترسیم شود و حجم فشاری که به بخ  وام و تسهیالا، بخ  شبکه

 بانکی، توسط بانک مرکزی کنترل شود. تعادل در شبکهو... وارد شده معین گردد و 
هایی ت کـه ابتـدا از پرسـ مثال دیگر در این زمینه، نوع بررورد پزشکان با بیماران اسـ

بنـدی از شـود. سـپا پزشـک بـا جمانظم بدن و عملکردهای متـداول آن آغـاز می درباره
زنـد و بـر ایـن خمـین میهای مختلف بـدن را تهای بیمار، وضعیت تعادل در سیستمپاسخ

ی را انجـام دهـد. البتـه افـراد عـادی متوجـه راصـهـای رواهد تا آزمای اساس، از او می
اما  ،هایی مبادرا کردهها به نوشتن چنان آزمای شوند که چگونه پزشک با این پرس نمی

 صـورابهرا های کیفی و کّمـی آن های بدن و شارصهپزشک کسی است که تعادل سیستم
منتقـ   هـاو تعادل آن های بدن، به عملکرد سیستماطالع از نظم عاد صی آمورته و باتخص

کند و با تعیـین داروی شود و تشخیص رود را از از طریق آزمای ، عکا و... کنترل میمی
هنگـامی کـه  همچنـین در موضـوع آشـپزی، گردانـد.مناسح، بدن را به حالت اولیه باز می

نظـم »شود، غذایی با یکدیگر مطرح می مواد، نحوه و زمان ترکیح  این حرفهقواعد  براساس
ها و رود از روردنی افراد میزان استفاده زمانی که اما ،مورد توجه واقا شده« در غذا و تغذیه

کنند که احساس کسالت و سنگینی نکننـد و در طـول روز ها را به نحوی تنظیم مینوشیدنی
تعادل در موضوع غذا و »های رود بپردازند، در واقا به دنبال بتوانند با سبکی و راحتی به کار

 اند.هبود« تغذیه
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ه  و دساتگ ه  دانشگ ه ی علوم ک  بردی انس نی و اوتر عیه . نقش پ ی ن ن مه4

  ه ه  و توازنمهندسی تع دل) مدیریت کالن ک  شن سی د 

هـا و ، تعادلهایی بر تمامی شـرون زنـدگی شـهری حـاکم اسـتطور که نظمپا همان
گفتـه را هـای پی هـای شـهر و شهرنشـینی وجـود دارد کـه نظمبخ  همـههایی در توازن

نظمـی کـه در امـور اجتمـاعی، اقتصـادی، دیگر، هر نظم یـا بی عبارابهکند. مدیریت می
ها است که بر آنها شود، وابسته به تعادل و یا عدم تعادل بخ سیاسی، فرهنگی و... دیده می

ادل و یـا فاقـد آن ها دارای حرکت هستند و حرکت نیز یا دارای تعت؛ زیرا مجموعهحاکم اس
شـود، هایی که در سطوح باالی دانشـگاهی تـدریا میعلوم و تخصص است. اساسًا کلیه

هـا را کنتـرل و هـا و توازنبرای پرورش نیروی انسانی مـاهری اسـت کـه بتوانـد ایـن تعادل
های مختلف شهر اسـت و بـه اظر به کنترل توازِن بخ مدیریت کالن، ن پا مدیریت کند.

گونه که رو، همانهای علوم انسانی دانشگاهی نیاز دارد. از اینعلم مدیریت و سایر تخصص
نیـز  ریت کـالنبرای مدیریت نظم شهری، احکامی )بایدها و نبایدهایی( وجـود دارد، مـدی

وجح حفظ تعادل و نظـام موازنـه ای است که مدارای احکامی و شرح وظایف بسیار پیچیده
 معـینهای سیاسی و فرهنگـی و اقتصـادی های مختلف در بخ آنها تعادل براساسشده و 

از  اعـموضعیت موجود از طریق نمودارها، مشکالا هـر بخـ   شود. سپا با مطالعهمی
متناسح ارائه  ح گردد و راهتخصص و... مشخص میکمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی م

جستجو کرد. الگوی تخصیص « الگوی تخصیص»توان در این روند را می نتیجهشود که می
شود. ها و مراکز تحقیقاتی تولید میای است که در دانشگاههای پیچیدهنیز برگرفته از معادله

ها را یـا نماینـدگان مجلـا، ایـن معادلـه مهور یا رئیا بانک مرکـزی یـا وزراجیعنی رئیا
گیرند اما تولید این اند، آمورته و در مدیریت رود بکار میکه انجام داده تحصیالتی براساس
هــا و تحقیقــاا ســازمانی، مشــغول ها بــه دســت دانشــمندانی اســت کــه در پروژهمعادلــه
های علمی هستند در واقا محاسباا دقیق تنها منحصر به علوم پایه همانند فیزیـک پژوه 

علوم انسانی نیز بسیار پیچیده است و برآوردها در  و ریاضی نیست بلکه معادالا مربوط به
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هنگـامی کـه نمودارهـا  مثـال، عنوانبهآید. این عرصه با سختی و تالش زیادی به دست می
اسـت، از طریـق اسـتفاده از  رـاصنیروی کار در یک بخـ   تراکم غیرمعمول دهندهنشان

شوند. ی هدایت میهای دیگر، عموم مردم به بخ کالنابزارها و احکام مربوط به مدیریت 
گیرد و جایگاه های دستگاه کارشناسی کشورها شک  میفعالیت براساسن لذا مدیریت کال
نه با همکـاری دسـتگاه کارشناسـِی سـازمان برنامـه و مقن قوههای امروزین، آن در حکومت

ریـه مج قوهگونه که کند؛ همانگذاری برای حرکت کشور مبادرا میبودجه است که به ری 
 پردازد.ها میها به گردش عملیاا، سازماندهی و مدیریت نظمرانهو وزارا

 افزا ه ی مدیریتی شهره شهره  و تاول د  نرم «کالن مدیریت»نقش  ی ضی ت د   .5

هـا ظـاهر های کارشناسـی کـه در قالـح نمودارهـا و منحنیها و بررسیاین تالش همه
یت توازن و تعادل را بر مسنولموداری برای مدیری که شود، به این دلی  است که ادبیاا نمی

سالطین باعث  عهده گرفته، کاماًل معنادار است. یعنی اگر در گذشته، مشافهاا یا مکتوباا
دربار برای اطاعت و امتثال در برابر اوامر آنها بوده، امروزه نمودارهـا و  درآمدن ک به حرکت

کالم و نوشتار شده و دارای تفاوتی ماهوی با هاست که در بخ  مدیریت، جایگزین منحنی
های پی  از رنسانا اسـت؛ زیـرا تعـادل یـا عـدم ادبیاا شفاهی و ادبیاا کتبی در زندگی

 در نهایت، زمینه را برای مطالعهکند و های مختلف را گزارش میها و صنفتعادل در بخ 
« ازمان برنامـه و بودجـهسـ»پیچیده و چندُبعدی نسبت به وضعیت جامعه در مرکزی به نـام 

های سـال، برنامـه همین نمودارها به تدوین برنامـه براساسنماید. این سازمان نیز فراهم می
پردازد؛ مفـاهیمی کـه مـدیریت جوامـا امـروز انداز میهای کلی و چشمساله، سیاستپنج

بـه چشـم وابسته به آنهاست اما در دوران حاکمیت فرهنگ استبداد و سلطنت، اثری از آنهـا 
زمـین را  ر آن دوران، بی  از نیمی از کـرههای پادشاهی بزرگی که درورد. حتی سلسلهنمی

تصر  کرده بودند، از این مفاهیم بیگانه بودنـد و تنهـا بـر اوامـر و نـواهی پادشـاهان تکیـه 
مدیریت در آن زمان، همانند نگاهی بود کـه در علـم فیزیـک  مقولهها به داشتند؛ یعنی نگاه
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وجود داشت. پا از رنسانا بود که رویکرد به مدیریت تغییر یافت و همانند فیزیـک  قدیم
جدید یعنی فیزیک مولکولی شد و لذا امروز بـا اصـطالحاتی همچـون اسـتراتژی، راهبـرد، 

 انداز، آمای  سرزمین و امثال آن مواجهیم.چشم

ز طریق ا مدیریت شهری د  علم «س زی و اوراگیری، تصریمتصریم»وری ن  .6

 ومیس خت  ه ی ادا ی، صنفی، نه ده ی عر

های جـاری در جوامـا و شـهرها، از ها و توازنالذکر بدان معناست که تعادلروند فوق
ها و سایر مراکـز مـدیریتی رانهقبی  امور فطری و جبری و طبیعی نیستند بلکه توسط وزارا

پـذیرد. الگـوی را میصـو« الگـوی تخصـیص»هـا از طریـق شوند و این کنترلکنترل می
ی بـرای تعـادل در معینهای شود و ردیفهای ساالنه منعکا میتخصیص ابتدائًا در بودجه

یابد. اما بودجه منحصر بـه نهادهـای مـدیریتی نیسـت های مختلف جامعه ارتصاص میبخ 
ها دارنــد و در رونــد ها و اصــنا  و مشــاغ  مختلــف نیــز ســهمی در تخصــیصبلکــه اتحادیــه

توانند بدون مشورا آنها مدیریت مـوفقی را إعمـال کنند و مدیران نمییری مشارکت میگتصمیم
مثابه بت بزرگ در عصر جاهلیت مدرن و قلح تپنـده بـرای سـبک هب ــنمایند. زیرا بانک مرکزی 

آمار و ارقام مربوط به فعالیت صنو  و مشاغ  و تبـدی  آنهـا بـه نمـودار،  با تهیه ــزندگی غربی 
 دهد.قرار می هاو این اطالعاا را در ارتیار دستگاهکند بازارها را مشخص می ندهآی مسیر

ی و ریاضی و بسیار پیچیده هستند؛ بـه نحـوی های امروزین کاماًل فنه، مدیریتدر نتیج
ای از جمهور و نمایندگان مجلا، هر نوع مطالبـهکه شهروندان غربی پا از انتخاب رییا

داننـد اند، مییه به ارتکازی که از تحصیالا دانشگاهی به دست آوردهآنها ندارند بلکه با تک
افزارهـایی دقیـق و چندُبعـدی اسـت و رونـد که رفتار مدیران وابسته به قواعـد علمـی و نرم

جوامـا و شـهرها بـا انطبـاق  ادارهگیری به راحتی قابلیت تغییر ندارد. به بیان دیگـر، تصمیم
های مختلف و مدیریت بلکه برای دستیابی به تعادل بخ رود کلیاا بر مصادیق پی  نمی

های نامـهاز طریـق پایان« معادلـه»توازن بین آنها، مراکز دانشگاهی و تحقیقـاتی بـه تولیـد 
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نو، مدیران را با راهکارهـا و راهبردهـای جدیـد و روزانه و نوبه صورابهاند و دکتری مشغول
نند و اال مدیریت شهر و کشور، در عاَلم واقعیت و کروز، تجهیز و پشتیبانی میهای بهنسخه

مـدیریت »مـدیریت در سـبک زنـدگی غربـی،  سطح بعدیالبته عینیت ممتنا رواهد شد. 
 شود.مباحث به بحث و بررسی پیرامون آن پردارته می ادامهاست که در  «توسعه

. ضرو ت مق یسه فهم از مدیریت د  فرهن  مذهب با  فرهنا  مد نیتاه و    7

 ت هر دو ب  مدیریت معصومین)  تف و

شود که درک متدینین و منمنین ضرورا تأم  در سطوح مدیریت نوین از آنجا ناشی می
آنـان را هماننـد  عـامو نـواب  )ع( معصومین ائمهپیدا کند و  ارتقانسبت به والیت و امامت 

کند. ا صادر میسلطانی تصور نکنند که بر تختی نشسته و مقوالتی را اعتبار کرده و اوامری ر
های بسیاری است کـه آشـنایی بـا در واقا امر والیت و مدیریت و حکومت دارای پیچیدگی

فراهم  اولیای الهیسطح موجود از شنارت و معرفت نسبت به مقام  ارتقایآن، زمینه را برای 
گفتمـان انقـالب »پیرامـون ایـن مبحـث و مبـاحثی کـه در کتـاب  دقتکند. لذا توجه و می

فهم  ، امری کاماًل ضروری و حیاتی در جهتکشورها مطرح شد ادارهپیرامون مدل « اسالمی
از رفتار حضرا امام و مقام معظم رهبری و کمک و یاری شایسته به این بزرگواران است. اما 

تناسبی با این ابعاد پیچیده از مدیریت ندارد و در مقاب ، ادبیاا دانشگاه « فرهنگ مولویت»
دهد. داران را مورد انتقاد و اشکال قرار میها و علوم مرتبط با آن، دینمدیریتبا تسلط بر این 

البته همین مباحث پیرامون سطوح مدیریت نیـز ناشـی از عقالنیـت غیرمعصـوم و ظرفیـت 
 و فرزنـدان مطهـر)ص( اکـرم که مدیریت نبیمنطقی و فلسفی و ریاضی آن است؛ در حالی

الحصوِل غیرمعصـومین قاب  مقایسه با ادراکاا تدریجی ایشان مبتنی بر علم الهی است که
 و ظرفیت عقالنی آنان نیست.



6 
تئوری » برمبنای در شهرهای مدرن« توسعه مدیریت»ل از تحلی

 رالق رذیله باخ آن در حاکمیت نقشو  تکاثر(ربا و ) «تولید ثروت
 سبک زندگی غربی تمامی ابعاد

 «خُرد»و « کالن»امر ح کم بر مدیریت  عنوانبه« مدیریت توسعه»بی ن ترثیلی از  .1

است که با این مثال قابـ  تبیـین « مدیریت توسعه»سومین سطح از مدیریت در شهرها، 
ا و احتـرام بـرای او در یک فـرد، باعـث ایجـاد آبـرو و عـزها ها و توازناست: حاص  نظم

ا افـراد در طـول شود تـها موجح میرواهد شد. یعنی رعایت نظم و حفظ تعادل در سیستم
هایی برسند که تشویق و تحسین زمان، در کار و شغ  و فعالیت رود رشد کنند و به موفقیت

انگیزد و اعتبـار سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی بـرای اشـخاص بـه ارمغـان جامعه را بر می
ارد ی باالیی وآموزی که با تالش فردی و حمایت رانواده از او، با نمرهآورد. همانند دان می

کنـد. در واقـا مسـیر ترقـی و پیشـرفت آمـاده می ادامهدانشگاهی معتبر شده و رود را برای 
جریان نظم در شهرها و مدیریت توازن و تعادل در آنها، موجح اعتبار برای شهر رواهد شد 

فت و رشد آن را رقم رواهد زد. مدیریت توسعه نیز دارای احکامی متناسح با رشـد و پیشـر
 ن بر احکاممدیریت کال گونه که احکامهمان حاکم است؛ مدیریت کالن کاماست که بر اح

 کند.مدیریت نظم حکومت می
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و چا لش   د  سبک زندگی غربی . تولید ثروت و تک ثر، مبن ی مدیریت توسعه2

 ن پ یدا ی آن

شود؟ در حال باید مالحظه کرد که رشد در سبک زندگی غربی به چه چیزی تعریف می
شود که ثروتمندتر باشد؛ زیـرا تر محسوب میی، شهر و کشور و نظامی قویاین سبک زندگ

آورد. یعنـی مبنـای قدرا و اقتدار را فراهم مـی زمینهثروا، موجح تولید علم شده و علم، 
اسـت و نظـام و  «افزایی پول در زمـاندائم»و  «سود سرمایه»غربی،  تمدناحکام توسعه در 

پیدا نکند، در حـال نـزول و تجزیـه و سـقوط ارزیـابی  کشور و شهری که به این مهم دست
رـورد کـه شـرایط را بـرای شود. پا در سبک زندگی غربی، مرگ شهرها زمانی رقم میمی

تولید ثروا فراهم نکند. به همین دلی  است که ایران در نظر کارشناسان اقتصادی، کشوری 
درصـد  90شـده، عالمشود که رو به مـرگ و سـقوط اسـت؛ زیـرا طبـق آمـار امحسوب می

هـای درصـد از آن، بـه طرح 10شـود و تنهـا های جـاری میی کشور، صر  هزینـهبودجه
کنـد کـه بـا می ضـار حـالی اسـت کـه احکـام توسـعه اقتیابد. این دعمرانی تخصیص می

ای که دارای توجیه اقتصادی هستند، ثروا تولید شـود و های توسعهگذاری در طرحسرمایه
ردماا به شـهروندان از  ارائه ،ثروا محقق نشود، امکان ارذ مالیاا و به تبا اال اگر تولید

های اقتصادی انگیزه شدامند نباشند، رود و شهروندانی که از ردماا مطلوب بهرهبین می
یابد کار و فعالیت مطلوبی انجام نخواهند داد. اما در صورتی که این سـیک  آنها کاه  می

یـت، بـه ثـروا های اقتصادی افزای  یافته و در نهاانگیزه شدا، به درستی به گردش درآید
 ل رواهد شد.تری مبدافزون

که اگـر اعتقادی اشاره شود و آن این ه از بحث، مناسح است به یک نکتهمرحل در همین
مبنـای  عنوانبـهثروا و سود سرمایه، امور دیگری از قبی  قـدرا، تولیـد علـم و...  جایبه

ای کـه در ای گشوده نخواهد شد. زیرا هر مقولهسعه قرار گیرد، باز هم گرهاحکام مدیریت تو
اشـد کـه بـه یک سیستم و مجموعه دارای جایگاه متغیر اصلی باشد اما مخلوِق محـدودی ب

گونه کـه ص  نشود، امکان تداوم را از مجموعه رواهد گرفت. هماننهایت متنامحدود و بی
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 مثابه متغیر اصـلی در سیسـتمهب« سود سرمایه» جایبه« کار اجتماعًا الزم»در بلوک شرق، 
دیگـر،  عبارابـهگرفت، اما در نهایت به فروپاشی اردوگـاه شـرق انجامیـد. قرار می اقتصاد

ص  شود و تنها نهایت و نامحدود متاست که به بیتداوم یک سیستم و مجموعه منوط به آن 
رفت و کمال و سایر مقوالا ارزشـی را توان رشد و توسعه و پیشدر این صورا است که می

رشد و پیشرفت و تکام  و مفاهیمی از همـین سـنخ ماننـد  سویبهتعریف کرد. لذا حرکت 
نهایـت او همـراه سعادا و روشبختی و آرام  و... اگر با ردای متعال و قدرا و علـم بی

ه بحـث دقیـق و ای جز فریح و بازی و لهو و لعح را در پی نخواهد داشت. البتنشود، نتیجه
 فلسفهشناسی و ارتباط آن با جامعه وط به طرح مباحثی پیرامون فلسفهباره، منتفصیلی در این

اما آنچه در سطح فرهنگ عمومی باید بـه آن توجـه شـود ایـن  .تکوین است فلسفهتاریخ و 
یک امر  عنوانبهگردد و ثروا است که احکام توسعه در سبک زندگی غربی به ثروا باز می

 تواند رشد و توسعه و تکام  را نتیجه دهد.محدود، نمی

، علت تررکز ورعیت و مبن ی تعرید «افزایی پول د  زم ندائم» معن یبه.  ب  3

 شهر د  تردن مد ن

زنـدگی در آن، تولیـد ثـروا و جـذب  نحوهپا اولین گام در سارت شهرها و سفارش 
ر نخواهد بـود. ردماا در آن میس ارائه سرمایه است و شهری که در این زمینه موفق نباشد،

توزیا برق ضـروری اسـت  دی یک شهر از برق، وجود یک شبکهمننمونه برای بهره عنوانبه
ــه و توســعه  براســاسایــن شــبکه  ارتقــایو  امــا هــم ســارت، هــم نگهــداری و هــم بهین

ی که در های سنگین نیاز دارد. راه حلینهگذاری و صر  هزهای جدید، به سرمایهتکنولوژی
سبک زندگی غربی برای این چال  پدید آمده، حضور و مشارکت فعـال در تولیـد ثـروا و 

طور که تولید است. یعنی همان« تولید، تجارا و معامالا پولی»دستیابی به سود از طریق 
شـود امـا آنچـه انبوه کاال سودآور است، تجارا کاالهای تولید شده نیز موجح تولید ثـروا می

شـود، التزایـد میتر باعث دستیابی بـه سـود و ثـروا دائمه و در مقیاسی بسیار وسیابی  از هم
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ی آن کـاالیی وجـود کـه در ازاررید و فروش پول و گردش آن در سیستم بانکی اسـت؛ بـدون آن
افزایِی سود را به نفسه و در طول زمان دائمبیان دیگر در سبک زندگی غربی، پول فیداشته باشد. به

 شود.های مرکزی محقق میبانکی و بانک شبکهارد و این امر از طریق دنبال د
؛ 1ثروتمنـدترین کشـور دنیـا شـنارته شـده عنوانبـهسوئیا  ،لذا طبق مطالعاا جدید

، شرایطی فراهم کرده تا بیشتر ثروتمنـدان جهـان، مداکشوری که با تأمین امنیت پولی بلند
کشور دوم  عنوانبهدر امریکا  کههمچنانسپرند. های این کشور بهای رود را به بانکسرمایه

داران از طریـق بیشترین گـردش مـالی، ثـروا اکثـر سـرمایه جهان از لحاظ ثروا و دارنده
گونه گزارش شده بود که های ابتدایی انقالب اینردماا مالی به دست آمده است. در سال

میلیارد دالر است. این  6000مالی و اقتصاد جهانی، در حدود  شبکهحجم گردش دالر در 
کشـورها بـر  همـهتواند داشته باشد جز آن که توانمنـدی مـالی اعداد و ارقام چه معنایی می

سـومین  عنوانبـهکند. انگلیا نیز که در ایـن تحقیـق، محور قدرا مالی امریکا طوا  می
کشور ثروتمند 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 تولید ثروا است و مهمتـرین عامـ  در تولیـد ثـروا، سیسـتم بـانکی محسـوب 

« ربـا»بنا شده است. در نتیجه، تعریف شهر در سبک زندگی غربی بـه « ربا»شود که بر می
گردد که آثـار ایـن امـور در دسـتگاه کارشناسـی رها باز میقدرا گردش مالی شه معنایبه

 کشور، در مباحث آینده مورد بررسی قرار رواهد گرفت.

د  سبک زنادگی   «توسعه مدیریت» مبن ی عنوانبهسرم یه  . قرا گرفتن سود4

 اخالق  ذیله)تبدیل  «مدیریت خُرد»و  «مدیریت کالن» شدنم دی علت ،غربی

 س خت  ه ی آن به وصد و معه مد ن و 

رکـن اصـلی در بـاالترین سـطح مـدیریت  عنوانبـهافزایِی سود سرمایه هنگامی که دائم
                                                           

 میالدی. 2016در سال  موسسه آلیانز. مطالعاا 1
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های اجتماعی نیز به نفـا ها و انواع موازنهها و تعادل)مدیریت توسعه( قرار گیرد، قهرًا توازن
را رورد و ربری از منافا عموم مردم در مدیریت توازن نخواهد بود. زیرقم می راصقشری 

ی طبقـه وونه نیسـت کـه تمـامی شـهروندان جـزگسرمایه در دست عموم مردم نیست و این
، زیردستان باید در محرومیت قرار بگیرند تا از رؤسا مادیهای ثروتمند باشند. بلکه در نظام

ای در تبعیت کنند. در دوران پی  از رنسانا نیز همین فرهنگ حاکم بوده و مـردم بـه گونـه
شـدند کـه بـه داشـته میور بودنـد و در مـرز زنـدگی و مـرگ نگهارگی غوطهگرسنگی و بیچ

مثال، در برابر امر سلطان برای حضور در جنگ اطاعت نمایند تـا  عنوانبهاستیصال بیفتند و 
مند شوند و سیری را تجربه شود، بهرهی غذایی که به سربازان جنگی داده میحداق  از وعده

ارـالق رذیلـه اسـتوار  براسـاسو نفاق همواره مـدیریت رـود را  کنند! در واقا دستگاه کفر
کشـور تبـدی   ادارههای ها و مـدلکنند و امروزه این ارالق را بـه وصـفی بـرای سیسـتممی

 ادارهذکر و روشن شد کـه مـدل « گفتمان انقالب اسالمی»اند که تفصی  آن در کتاب نموده
حــرص، حســد، »ی وصــف رذیلــه 9 براســاس در بخــ  اقتصــاد و تولیــد ثــروا، غربــی

 1شک  گرفته است.« تکاثر، ربا، روض در دنیا»و « اسرا ، تفارر، استکبار»، «محرومیت
 ارتصاص ندارد بلکه بـه وصـف جامعـهها ها تنها به افراد و انسانصا  به این ُرلقیعنی ات

آن  نتیجـهجوامـا مـدرن ممکـن نیسـت. در  ادارهغربی تبدی  شده؛ به نحوی که بدون آنها 
دار تمـام ها در شهرهای غربی، به نفا قشر سـرمایههای توسعه است که مدیریت توازنمدل
گیـرد. شود و به تبا، هی  اعتمادی بین مردم شـک  نمیشود و اثری از عدالت دیده نمیمی

آیـد و درونی پدیـد می تمنیااق به تعل براساسها ای، روابط بین انسانزیرا در چنین جامعه
تـی کنـد و محبگـران ارتبـاط برقـرار مینیازهای رود، با دی یارضابا محوریت  هر شخصی

رحمی و تجاوز شود. در واقا احکاِم مدیریت توسعه در سبک زندگی غربی، بر بیایجاد نمی
اگر نگاه عقالنی و  تکاثر و تفارر مبتنی شده است.و استکبار و استعمار و حرص و حسد و 

                                                           
صورا اجمـالی انجـام شـده و بـرای بحثـی در این سلسله بحث به« تروری تولید ثروا غربی»بررسی  .1

 مراجعه کرد.« میگفتمان انقالب اسال»توان به فص  دوم از کتاب در این رابطه، می ترتفصیلی
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طلبی نیـز دچـار چـال  الـذ برمبنایبک زندگی غربی حتی انسانی کنار گذاشته شود، س
همیشـه بـرای حفـظ و  طلبانالذ تواند پایدار بماند وطلبی در این دنیا نمیلذا است زیرا

 تداوم لذا رود دچار اضطراب هستند.

 عنوانبه شهرنشینی مد ن و تالیل قرآنی از سبک زندگی غربیبندی: ورع .5

 آیین دنی پرستی

)کـه بـه تنهـایی « نیویورک»هایی مانند یزان رفاه و تمرکز جمعیت در پایتختحال اگر م
المللـی اسـت( فرودگاه بین 5)که به تنهایی دارای « لندن»رراش است( و آسمان 53دارای 

های زمینی و هوایی وارد این شـهرها ها نفر از طریق ترمینالی رسیده که روزانه میلیونجایبه
هـا ملتها به چیزی جز دزدی و چپاول و تطاول و اسـتعمار ین فعالیتا نتیجهشوند، آیا می

زمین برچیده شد، امـا آیـا  از کره )ص( ها با قیام پیامبر اکرممنجر شده است؟! گرچه بتکده
ارعاب و تهدید مردم، آنان را به رود مشتاق  جایبهشهرها معابد مدرنی نیستند که این کالن

داران قربانی کنند و در ن مراکز، تمامی وجوه رود را به پای منافا سرمایهاند تا با حضور در ایکرده
و قـوم « فروشیکم»مقاب  دنیا و دنیاپرستی به سجده بیفتند؟! اگر در گذشته قوم شعیح با وصف 

از تفـرعن  حـدیمـدرن بـه  تمـدنبه کفر و شرک در غلتیدنـد، « لواط»عم  شنیا  براساسلوط 
اد وصف از ارالق رذیله، به سجده در برابـر سـبک زنـدگی غربـی وادار ها با هفتملترسیده که 

 ، حقیقتی جز این ندارد.مادیشهرها در نظام ها و کالنشوند و پایتختمی
های اسـت و مـدل مـادی یارضادر واقا موضوع شهرها در سبک زندگی مدرن، نیاز و 

ی نظم، بر همین مقوله دید آورندهتوازن و قوانین پ کنندههای تأمینتوسعه و معادلهمربوط به 
و « تحصـی »، هویـت انسـان بـه مادی یارضااند. برای مدیریت جریان نیاز و متمرکز شده

تعریف شـده اسـت و بـه همـین دلیـ ، در تمـامی اطالعـاا و اسـناد هـویتی، « اشتغال»
شود. چنین هویتی در حقیقـت یـک شغ  و میزان تحصیالا مطرح می دربارههایی پرس 

هـای بـاالی چون حتـی کسـانی کـه در ردهاست؛ بردگی مدرن را برای بشریت رقم زده  نوع
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اند که در ردمت گیرند، الجرم در نظامی از سازماندهی مشاغ  تعریف شدهشغلی قرار می
داری است. یعنی غیـر از کـارگران سـاده، متخصصـین و مـدیران نیـز در حـال نظام سرمایه

 دار هستند. در نتیجه، نیروی انسانی و منابا طبیعی و سایریهبیگاری به سود منافا قشر سرما
نام « سرمایه»شوند که ولی برای یک موجود زنده تبدی  میمقدوراا و امکاناا کشورها به سل

دار را در رآس هرم جامعه قـرار داده و ارـتال  دارد و حیاا اجتماعی پیدا کرده و قشر سرمایه
شـود و این ارگانیزم، موجح تمرکز جمعیـت در شـهرها میطبقاتی شدیدی پدید آورده است. 

کند و تکنولوژی، ابزاری است که ارتباط تکنولوژی حرکت می ارتقای سویبهرود،  بهینهبرای 
 کند.دهد و دستیابی او به شهواا را تسهی  میانسان با طبیعت را افزای  می

انی شـک  نگرفتـه بلکـه هـای وحیـیقـین و گزاره براساسحقیقت آن است که این روند 
های بزرگ اوهام و مشتهیاا اه  طغیان ایجاد شده و به همین دلی  است که قدرا برمبنای

سـوز بـه راه هـای رانماندر صورا بررورد با موانا و مشکالا در راه اهدا  رود، جنگ
وزه نیـز کشـانند. امـرهای بسیاری را به نابودی میوار، جمعیتاندازند و با رفتاری دیوانهمی

شـود و در برابـر قـدرا اسـالم و ردپای رژیم امریکا در تمامی نقاط بحرانی جهان دیده می
رغم نظم و نظام جمهوری اسالمی به سردرگمی و جنون دچار شده است. از سوی دیگر علی

های توسعه که در تمامی ابعاد زندگی مدرن جریـان دارد، های علمی و برنامهقانون و معادله
های علمی را در تمامی قوانین و قاعده همهمدرن پدید آمده که  تمدنی به نام مافیا در امقوله

کنـد و نـه و قضـائیه عمـ  میشـته و فراتـر از قـوای مجریـه و مقنکشورهای دنیا زیرپـا گذا
هـایی ها و سارتارها و روند تکام  جامعه را عماًل بـه سـخره گرفتـه اسـت و جنایتسیستم

و قاچاق کودکان و قاچاق اعضای بدن و قاچاق مواد مخدر را در سراسـر مانند قاچاق انسان 
دهد. این در حالی است که صاحبان این سبک زندگی، عموم مـردم را بـه جهان گسترش می
کنند ی از سود و حقوق و امکاناا توصیه میمعینقناعت به میزان  معنایبهریاضت اقتصادی 

کننـد و از هـر راه ممکـن بـه چپـاول آور را درو میکه رود سـودهای سرسـاماما با وجود آن
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کرده نیـز قـانا نیسـتند بلکـه از  معینپرستی برای آنها مادهها مشغولند، به قواعدی که ملت
جـوالن آنهـا در کشـورهای مختلـف، بـه دنبـال  اری با باندهای مافیایی و اجازهطریق همک

فجایا ناشی از یـک رونـد جبـری  دستیابی به سود بیشتری هستند! باید توجه داشت که این
نیستند بلکه عوارض قهری این سبک زندگی هستند. متاسفانه این سبک زندگی کـه سراسـر 

زندگی زیبا معرفی  عنوانبهزشتی و پلیدی است و کرامت و حقوق بشریت را لگدمال کرده، 
ک  کـه تنهـا سـطح اول از مـدیریت غربـی را شـ ـــهـای موجـود شود و با تکیه بر نظممی
 براسـاسهـا زنـدگی رـود را گیرد که غربیاین تحلی  در ارتیار متدینین قرار می ــ دهدمی

 د هستند!بی  از مسلمین به رعایت نظم مقی اند وقرآن سامان داده



7 
عد عنوانبه تئوری تولید اطالع در سبک زندگی غربی تئوری » ب 

آیین سازی برای و ابزار فرهنگ «تولید ثروت و قدرت
 یاپرستی )مدرنیته(دن

 «قد ت، اطال ، ثروت» ه ترو ی تولیدِس ق لب د  «توسعه مدیریت»ضرو ت بر سی  .1

توسـعه، تـوازن و » سه سطح مـدیریت برراسته از برای نقد سبک زندگی غربی، احکام
دارد کـه نسـبت بـین « یضـرائح فنـ»، احکام توسعه ریشـه در در این میان بیان شد.« نظم

 ،توسـعهمربوط بـه مـدیریت احکام  دیگر، عبارابه 1کند.را تمام می« اهمدل»و « تکام »
ترـوری تولیـد » و احکـام« تروری تولید اطـالع»، احکام «تروری تولید ثروا»همان احکام 

توسعه در ابتدا منحصـر بـه موضـوع  زمینه باید توجه داشت که نظریه . در ایناست« قدرا
های جدیـد توسـعه و گیری نظریـهشت. اما با شـک اقتصاد بود و بر رشد اقتصادی تمرکز دا

تالش شده تا روند توسعه از عرصه اقتصاد فراتر « جانبهپایدار و همه یتوسعه»طرح ادبیاا 
فرهنگ و سیاست را نیز به دست بگیرد تـا ابعـاد فرهنگـی و  ود و مدیریت تحول در عرصهر

تکام  و پیشرفت اجتماعی بـه  سیاسِی یک جامعه با استراتژی اقتصادی آن هماهنگ شود و

                                                           
نقـد و بررسـی نظـام »های اداره کشـور، در کتـاب . بحث تفصیلی پیرامون نسـبت بـین تکامـ  بـا مـدل1

 گیری است.از انتشاراا حسینیه اندیشه قاب  پی« داری در سه سطح ُررد، کالن، توسعهسرمایه
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کـه در ایـن  ــنیز « مدیریت توسعه»جانبه تبدی  گردد. متناظر با این روند، یک حرکت همه
ها( معرفی شـد ها( و مدیریت ُررد )نظمامر حاکم بر مدیریت کالن )توازن عنوانبهمباحث 

، «تولید ثـرواتروری » براساساست و « سیاست»و « فرهنگ»، «اقتصاد» دارای سه ُبعد ــ
کنـد کـه تمـامی ، احکـامی را معـین می«ترـوری تولیـد قـدرا»و « تروری تولیـد اطـالع»

 سـویبهو از ابعاد مختلف، جوامـا انسـانی را  شودهای حیاا اجتماعی را شام  میعرصه
 دهد.ظرفیت سوق می ارتقایرشد و تکام  و 
مـدیریت توسـعه  ابعاد اصلی مثابههجریان ارالق رذیله در این سه تروری )ب هنگامی که

فهم احکـام توسـعه از قـرآن  سویبهتوان به تدریج روشن شود، می در سبک زندگی غربی(
تبیین این حقیقت فراهم رواهد شد کـه  زمینهکریم حرکت کرد. یعنی در انتهای این بحث، 

قرآن کریم دارای احکـام توسـعه، احکـام تعـادل و احکـام اعتمـاد عمـومی اسـت. اساسـًا 
انـد از توهمین احکام تعریف شود؛ زیرا همین احکام اسـت کـه می براساسعتقاداا باید ا

کند. اما در این مرحله از بحث، فعاًل به نقد سبک زندگی غربی صیانت  ملتاعتقاداا یک 
ه آن، مشـخص شـود کـ نتیجهشود تا در نگاه انسانی و آمارهای موجود پردارته می براساس

غربـی  تمـدنانسانی و بررال  شعارهایی است کـه در  ندگی، ضدتمامی ابعاد این سبک ز
 گردد.پیرامون انسانیت و حقوق بشر و... مطرح می

و ابازا   « تراو ی تولیاد ثاروت و قاد ت    »عنوان بُعد هب . ترو ی تولید اطال 2

  مد نیته)آیین دنی پرستی برای س زی فرهن 

مرکزی بـرای تولیـد کـاال،  عنوانبه «کاررانه»در مباحث گذشته، با تبیین ابعاد مختلف 
تـا  مـادی یارضـانیـاز و  براسـاسگیری آن و شک « اقتصادی»سبک زندگی غربی در ُبعد 
موضوع علم که  ــ تروری تولید ثروا در سبک زندگی غربی بیان حدودی تشریح گردید و با

 سـرمایه از سـود مـادی یارضـانیـاز و جریـان  روشن شد که ــریزی است اقتصاد و برنامه
و احکـام  در مدیریت کـالن هاتوازن همه و رددر مدیریت ُر  هانظم یتمام کند وتبعیت می

در  فرهنـگ عرصـه شود. حال بایـد بـه بررسـیافزایی سرمایه طراحی میتوسعه به نفا دائم
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شـود کـه  از چگونگی تولیـد ترـوری اطـالع معلـومتا با بحث  سبک زندگی غربی پردارت
 شود.ای جهان، ارتکاز و وجدان سارته میهملتچگونه برای 

« پسند اوترا عی »گیری مراکز تولید . تبیین ترو ی تولید اطال  ب  تووه به شکل1/2

 ه  و...  د  شهره ی مد نه ، بوست نه ، است دیوم)سینر ،  س نه

و تولید کاال و تصر  در طبیعت و تسخیر  ارضادر واقا شرون بشر تنها محدود به نیاز و 
آن محدود نیست بلکه برای تحقق تدابیر عق  رود در جهت گـذران زنـدگی، بـه معاملـه و 

نیز محتا  است و باید از زبان و سخن « برقراری ارتباط»رالصه به  طوربهدادن و ستاندن و 
مثال، کاالهای تولیدی  عنوانبهو کالم استفاده کند تا مقاصد رود را به دیگران انتقال دهد و 

 فروشد و کاالهای مورد نیاز رود را از دیگران بخرد.رود را ب
پا در شهر و شهرنشینی، غیر از کاررانه و تولید کاال برای تأمین نیازهای اجتماعی، به 

های مختلف برای اغـراض رتباطست و حاص  اا تولید ارتباط و مراکز متناسح با آن نیز نیاز
و جوامعی رواهد بود که به دنبال زندگی  هاهای اجتماعی برای انسان«پسند»د، تأمین متعد
تنفر از بوی بد یا می  به پرستی( هستند. البته پسندها و ناپسندهای فطری )مانند )هوی مرفه

ها وجود دارد اما آنچه در شـهر محقـق طبیعی و قهری در تمامی انسان طوربهروش(  رائحه
ین اساس، باید به این نکته توجه است. بر ا «پسندها و ناپسندهای اجتماعی»شود، تولید می

گشت، ارتباطـاا و پسـندها باز می« تروری تولید ثروا»گونه که تولید کاال به کرد که همان
ی بـرای تولیـد ها محلـطور کـه کاررانـهلذا همان است.« تروری تولید اطالع»مبتنی بر  نیز

ها و ها، باشـگاهنسـراهای سینما و تراتر، فرهنگسـراها، ککاالست، در مراکزی مانند سالن
ها ای و سایر رسـانههای ماهوارهها، شبکهها، دانسینگها، کابارههای ورزشی، پارکاستادیوم

پسند اجتمـاعی  ــشود داران و مترفین تأمین میهای سنگین آنها، توسط سرمایهکه هزینه ــ
 1کند.پیدا مییابد و ارالق و باورهای شهروندان تغییر گردد و توسعه میتولید می

                                                           
تـوان بـه ه دقت روشن شود، در آینده میجریان دارد ب« تولید پسند»البته اگر مظالم و مفاسدی که در شیوه مدرن  .1

 ی ایمانی در مساجد و هیأا شک  بگیرد و تغییر پیدا کند و ارتقا یابد.سمتی حرکت کرد که پسند جامعه
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)تغییار مقیا س د      ابطه انس ن ب  طبیعات  ا تق یعوامل انس نی ب  هدف  . بهینه2/2

 موضو  ترو ی تولید اطال  عنوانبهتولید ثروت و تکنولوژی  

تولید ثروا در سبک زندگی غربی روشن شد که این امـر  تروری البته در هنگام بحث از
تکنولـوژی  توسـعهتوسعه و پیشرفت در مدرنیتـه، بـه  کاماًل به تکنولوژی وابسته است و لذا

که با فکر و تحقیق و  تکنولوژی شوند ارتقایتوانند باعث می تنها کسانیشود. اما تعریف می
رواهد بـا فعالیـت پژوه  مداوم، توانایی تغییر وضعیت موجود را دارند. یعنی کسی که می

دهد و سطح بعدی تکنولوژی را  ارتقا ترباال مرحله ی رود، ظرفیت موجود کاررانه را بهعلم
رـود  نسبت به سطح قبلی و ظرفیت پیشین جدیدی را های انسانینمندیپدید آورد، باید توا

های دیگر، تولید تکنولوژی جدیـد منـوط بـه پـرورش انسـان عبارابهبه دست آورده باشد. 
ز شـد و در روبـه رـاصجدید است و هنگامی که انسان از طریق پـرورش در یـک محـیط 

تواند سطح جدید تکنولوژی را به ارمغان بیـاورد و در نتیجـه، ظرفیت نوینی قرار گرفت، می
 سود سرمایه و تولید ثروا را افزای  دهد.

شهوات  و ترنی ت انس ن از طریق دسترسی به« حسی، عقلی،  وحی»ابع دِ  بهینه .3/2

 غربی د  ترو ی تولید اطال 

دهنـد تـا ها را پرورش میو سبک زندگی غربی، چگونه انسانداری حال در نظام سرمایه
د؟ روشن است که این کار بـدون نتولید ثروا، به سطح باالتری از آن نائ  شو از سطح اول

روحی، »های زمینه همهنیست و لذا بشر باید در  میسررسیدگی به تمامی ابعاد وجود انسان 
گونه که بـرای دسـتیابی بـه رو همان. از اینروز شود و نشاط داشته باشدبه« عقلی و جسمی

ای، شـکار و... روا  قدرا و نشاط جسـمی در دوران پـی  از رنسـانا، ورزش زوررانـه
های نوینی از قبی  فوتبال، گلـف، تنـیا، اسـکی روی آب و... پدیـد داشت، امروز ورزش

نیازهایی است که هایی مانند رقص، موسیقی و... شک  گرفته است. این امور آمده و فعالیت
قـوای جسـمی رـود بهینـه شـود و بـا  زمینـهدر سبک زندگی غربی تولید شده تا انسـان در 
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کـه های بعـدی را داشـته باشـد. همچنانیافتن در این بخ ، توانایی انجام رسـالتپرورش
ها، مطبوعاا، مجالا، طنز و مراکز مربوط بـه آن باعـث کتاب، رمان، فیلم، سریال، رسانه

د روحـی و مورد نظر، در بخ  عقلی و فکری نیز محقق گردد. امـا در ُبعـ که بهینهشود می
ی در برابـر افـراد قـرار تنـوعد و مهای جنسـی متعـدبرای ایجاد وضعیت روانی بهینه، ارتباط

گیرد تا دچار احسـاس رسـتگی و ماللـت و کسـالت نشـوند. یعنـی اگـر طبـق بررـی می
سه وجـود دارد کـه پیرامـون مسـائ  جنسـی تحقیـق ها پانصد مرکز پژوهشی در فرانگزارش

صوص به رود است و هماننـد طراحـی آن است که این امر دارای بازار مخ دلی بهکنند، می
جنسـی  رابطهمدرن ُمدهایی برای  تمدنمداوم، در  صورابهپوشاک و روراک  عرصهد در مُ 

ار نگیـرد بلکـه همـواره شود تا نیروی انسانی در حالت سکون و روزمرگی قـرنیز طراحی می
 سطح تکنولوژی افزای  دهد. ارتقایرود را متناسح با  تأثیرسرعت و دقت و 

روحـی نیـروی انسـانی در سـبک زنـدگی غربـی  ارتقـاییکی دیگر از اموری که باعث 
شود، توصیه به افراد برای شکستن هنجارهای قبلی اسـت. البتـه مقصـود از هنجارهـای می

ایی نیست که مربوط به دوران قب  از رنسانا بوده است. زیرا واضح قبلی در اینجا، هنجاره
توانـد قابلیـت ای، کسـی نمیهای باستانی و زوررانهمثال با انجام ورزش عنوانبهاست که 

های بسیار بلند را به دسـت های نوینی همچون چتربازی و پریدن از ارتفاعالزم برای ورزش
گذشته هم باشند، بایـد شکسـته شـده و  ر مربوط به دههرهای قبلی حتی اگآورد. بلکه هنجا

کنار گذاشته شوند تا انسان در برابر هنجارها و شرایط جدید قرار گیرد و در این روند، نیروها 
 ی ظهور برسد.هو استعدادهای نوینی از او به منص

هشای، آموزشای،   وپژ» ها ی گیری عرف ن و من سک م دی از طریق مایط. شکل4/2

 انس نی قوایظرفیت  ا تق ید   آن تأثیرو  «فرهنگی

شود که های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی با این هد  طراحی میعالوه بر این، محیط
نیروی انسانی برای مشارکت در تولید کاالی جدید و تکنولوژی نوین و رفتار متناسح با این 
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بپـردازد و  مـادیا از نـوع ا، پرورش پیدا کند و همانند عرفا به تمـرین و ریاضـت امـهپدیده
شود، در اردوهایی شـرکت کنـد یـا عمـ  بـه هایی که در عرفان به آن توصیه میهچل جایبه

های آن به مراتح از دوری از محیط رانواده و ...، مرارا دلی بهی را بپذیرد که راصمناسک 
ور در این ها و حضتحم  ریاضت نتیجهاعتکا  و سایر ریاضاا مذهبی بیشتر است. البته 

هـای های جهـانی و المپیـک و دریافـت جایزها در او  رود، به دست آوردن مـدالمحیط
 پژوهشی و علمی همانند نشان نوب  در علوم مختلف است.

ی ذی  توجه شود و سپا تحلی  عمیقی از آنها برای تبیین این مطلح، باید به چند نمونه
سـفر بـه رـار  از کشـور بـرای تحصـی  در ارائه گردد. همانند یک متخصص ایرانی که با 

ی دکتری و اتمام آن در حداق  زمان ممکن و با باالترین نمره، از دانشگاه مح  تحصی  دوره
ای برای رسیدن به این هد  در ارتیار او بگذارنـد. بـه او رود دررواست کرده بود تا برنامه

روز تنها چهار ساعت بخوابد و در گفته شده بود که برای دستیابی به این هد  باید در شبانه
کـرد کـه بایـد فشـارهای ساعاا باقیمانده به مطالعه و تحقیق بپردازد. این شخص گمان می

روحی زیادی را در جریان عم  به این برنامه متحم  شود زیرا مجبور رواهد بود در ساعاتی 
نگـامی کـه در که همگان مشغول استراحت و تفریح هستند، به تحصی  مبادرا کند. اما ه

ی دانشگاه شده بود و جمعیت زیادی را دیده بود که با شور و شوق در شح وارد کتابخانهنیمه
حال مطالعه هستند، فهمیده بود که در شرایط جدیدی قرار گرفته که نیروهـا و اسـتعدادهای 

ند و در رساهای جدیدی از انسان را به ظهور میآورد و قدرادرونی را او را به فعلیت در می
نهایت توانسته بود در مدا یکسال و با باالترین نمره، مدرک دکتری رود را از دانشگاه معتبر 

که این شخص تحت چنان فشاری قرار گرفته بود که با پایـان رارجی دریافت کند. در حالی
ده  ـــکه ناشی از ُبعـد مسـافت بـود  ــساعت  24دوره و هنگام بازگشت به ایران و در طول 

ی دیگر در همین زمینه، اظهار نظر یک رانم نخبه بـود لو به وزن  اضافه شده بود! نمونهکی
کشـور در صـورا دریافـت  که در هنگام مواجهه با سوال ربرنگار پیرامون سفر به رار  از
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یک مادر متعهد نسبت به رشد  عنوانبهکرد: این کار را همکاری، صریحًا ابراز می نامهدعوا
ًا انجام رواهد داد زیرا یکی از اقوام رود را که از نظر درسی در سطح کـاماًل فرزندان  حتم

پایینی قرار داشته، مشاهده کرده که پا از سفر بـه رـار  و قرارگـرفتن در محـیط آموزشـی 
مانـدگی ماندن در کشور، احساس عقحباقی دلی بهکشورهای پیشرفته، از او جلو افتاده و او 

نـدان رـود را بـه کشـوری ببـرد و در محیطـی قـرار دهـد کـه چنـین کند. لـذا بایـد فرزمی
 هایی را برای آنها ایجاد رواهد کرد.توانایی

اهاداف ما دی د     ساوی باه « انگیزشی، پرو شی، گزینشی»نم م ت  دهی. وهت5/2

 ترو ی تولید اطال  غربی

ی و انگیزشی، پرورش»های فرهنگ در سبک زندگی غربی، توسط دستگاه در واقا عرصه
کنند، آنهـا را پـرورش شود که برای نیروی انسانی، انگیزش ایجاد میمدیریت می« گزینشی

ها با هدایت و کنتـرل پردازند. در بخ  انگیزشی، رسانهدهند و سپا به گزین  آنها میمی
شوند که باید در تولید ثـروا و می هایینگیزش اجتماعی برای انسانافکار عمومی، باعث ا

 ارائهی در راصهای کیفیت کارگیریبهمشارکت کنند و این مهم از طریق تولید و  سود بیشتر
شـود. در بخـ  های گفتگومحـور محقـق میاربار، سارت فیلم و سریال و پخ  برنامـه

ها، اردوهـا، ها، روابگاهها، رستورانها، پارکپرورشی، مراکزی مانند سینماها، تراترها، هت 
ها و... فعال هستند و از کودکـان رردسـال تـا جوانـان و نشگاهمهدهای کودک، مدارس، دا

های آن، ردمت نظـام دهند که یکی از نمونهمیانساالن و سالمندان را تحت پوش  قرار می
مثابه ظلم و تحمی  و هیک از این تدابیر بی اجباری در عنفوان جوانی است. البته هی وظیفه

شناسـی، بـرای توجیـه آنهـا شناسی و جامعهای روانهشود بلکه استداللفشار شنارته نمی
 ـــها باید از اشتغال به روابط رانوادگی و همسایگی و ارحام و... گردد. لذا انسانمطرح می

رار  شوند و در سطح روابـط  ــشود ُررافاا گذشتگان دانسته می عنوانبهکه در این نگاه 
عرفـان »ی اقشار بـه رصـوص نخبگـان، تکنیکال قرار بگیرند. در این صورا است که برر
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های سفید امضـا و اسـتفاده مندی از مواهبی مانند چکبهره دلی بهرا رواهند چشید و « مادی
 همهبازی با دنیا احساس مستی پیدا رواهند کرد. بدون قواعد از باالترین سطوح رفاه، از عشق

ه، شـدهم کـه  برای یکبار در سال شود تا این نخبه یا مغز متفکر حتیها پردارت میاین هزینه
 تحقیقاتی جدیدی ارائه دهد که موجح تسخیر بازار و دستیابی به سودهای نجومی شود. ایده

کید   و پلیدییکردن مفاسد و رذازینشی بر تجربهاما در بخ  گ شود میهای مختلف تأ
ی در برابر ارتکـاب مانع مثابهبهو سایر امور فطری و وجدانی که  ی رودداری و حیاتا روحیه

ها هستند، از بین برود و انواع ظلم و سـتم و سـرقت و غـارا و تجـاوز بـه جنایاا و تعدی
حقوق دیگران به امری عادی و عمومی تبدی  شود و کسانی کـه اهـ  ایـن اوصـا  زشـت 

گردند. در واقا  تلقیعرضه مانده و بیافراد نادان و جاه  و عقح عنوانبهنباشند، در جامعه 
 ـــو نه فقط افراد  ــداری، ارالق رذیله به فرهنگ جامعه برای گزین  افراد در نظام سرمایه

کند و تمامی هفتـاد و شود و محیط اجتماعی نیز هوای نفا درونی را همراهی میتبدی  می
ایـن  همـهگردد امـا ، تروریزه می1جنود جه  در روایاا معرفی شده عنوانبهپنج وصفی که 

ُرلـق اسـتکبار  کـههمچنانشـود. ا عناوین جذاب دیگری به جهانیان معرفی میها بپلیدی
بـه  مـادیاا سطح موجود از لـذ ارتقایها برای یا تحم  سختی« اعتماد به نفا» عنوانبه

حتی طبـق بررـی آمـار، حـدود  شود!معرفی می« صبر و فداکاری» عنوانبهسطحی باالتر، 
های ریکا، حاص  ازدوا  رسمی نیستند و شناسـنامهچه  درصد از کودکان متولدشده در ام

آن است که زنا در  معنایبهوالدینی است؛ یعنی پدر یا مادر قانونی ندارند. این روند آنها تک
به پذیرش رسیده و جمعیت زیادی از آنها زنازاده هستند و نه تنها این آمـار را  ملتمیان یک 
انواع تدابیر بـرای اطفـا  ذبلکه اتخا ،بینندنمی کنند و هی  مشکلی در این وضعیتاعالم می

دهند. لذا در ت در مقاب  تمامی مردم جهان نمای  میشهوا جنسی را به اسم عشق و محب
شـود یـا در های معرو ، عالوه بر منوی غذا، لیسـتی از زنـان هـرزه و فاسـد ارائـه میهت 
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کشور این شود و دولت یح میوتص نینی برای ساماندهی به صنعت فحشاپارلمان تایلند، قوا
 کند.فروشی حساب باز میساالنه، بر ارز حاص  از صادراا تن در بودجه

 تلقـیامری ضدارزش در سـبک زنـدگی غربـی  عنوانبهیک از روندهای فوق البته هی 
 شده در جامعـههنجارهای پذیرفته سازی در جهان، این امور را بهشود زیرا صنعت فیلمنمی

ای که به زبان هنر درآید، بنیان روابط اجتماعی را   کرده است. در واقا هر مقولهجهانی تبدی
اسـت کـه « رشونت، هیجان و سکا»دهد و زیرسارت هنر امروز نیز ترکیبی از شک  می

باری ناشـی از ها تعمیم پیدا کند. چنـین وضـعیت فاجعـهملتباعث شده این امور در میان 
نـد و از ککردن و شکستن هنجارهای قبلـی دعـوا میجربهفرهنگی است که همگان را به ت

ُبرد اهدا  این طریق، افرادی را که دارای جرآا و جسارا روحی بیشتری هستند و در پی 
کند و آنها را در راستای آیین دنیاپرسـتی در شـک  کارآیی بیشتری دارند، شناسایی می مادی

های مختلف باندهای مافیایی که در عرصهگیرد و این عناصر را به ردمت مدرن آن بکار می
 آورد.مشغول فعالیت هستند، در می

 کا  گیری باه از طریق  «ترو ی تولید اطال  غربی»د   اخالق  ذیلهدن شنه دینه .6/2

 بخش هنر و  س نهمع دالت پیچیده علری د  

 ای سـه دسـتگاهدار« فرهنگ سبک زندگی غربی در عرصه»یا « عهفرهنگ توس»بنابراین 
سـبک زنـدگی غربـی در »است که در هماهنگی کامـ  بـا « انگیزشی، پرورشی، گزینشی»

هایی بـا ایـن ارـالق و اوصـا  پـرورش پیـدا کند. زیرا اگر انسانعم  می« اقتصاد عرصه
بخ  مربوط به تولید ثروا نیز ممکن نخواهد بود. البته برای مـدیریت تمـامی  ادارهنکنند، 
هایی علمی توسـط مراکـز دانشـگاهی و شی و گزینشی، معادلههای انگیزشی و پروردستگاه

هـای های تلویزیونی، کمپانیها، شبکهرسانه شود. لذا مدیریت و راهبریلید میپژوهشی تو
های علمی که برای سازی و... به دست نخبگان است و همانند تقسیم کار سازمانی و فرمولفیلم
های گیـرد، معادلـهتولید شده و مورد استفاده قـرار می بخ  اقتصادی و افزای  سود سرمایه اداره
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هــای آیــد و فعالیتفرهنگــی و روابــط انســانی نیــز بــه دســت می عرصــهای در دقیــق و پیچیــده
هایی بـرای مـدیریت فرهنـگ را رقـم گیری سـازمانهای پژوهشی در این موضوع، شک سازمان

سـازی در ایجـاد حادثه»فرهنگی نیست بلکه  شود، ارتباط و تبادلزند. در نتیجه آنچه واقا میمی
رغم وجـود ادیـان و مـذاهح مختلـف و نام دارد به نحوی کـه علـی« ارتکاز و وجدان اجتماعی

د در سراسر جهان، یک فیلم هالیوودی توسط بی  از نیمـی های متعدها و مذاقق و فرهنگیالس
 شود.جهانی واقا میاز جمعیت جهان تماشا شده و مورد پسند 



8 
 عنوانبه« انگیزشی، پرورشی، گزینشی»نظامات  تحلیل از

و نقش آنها  در سبک زندگی غربیساختارهای تئوری تولید اطالع 
 برای جامعه مادیدر ایجاد اخالق و پسند 

آم  ه ی میادانی؛   براس س. تعریم ب نده ی م فی یی به تر می ابع د حی ت بشر 1

   غربیترو ی تولید اطال عنوان الزمه قهریهب

رغم برای تبیین سارتارهای تروری تولید اطالع غربی باید به این مساله توجـه کـرد کـه علـی
های ی سـاالنه و برنامـههاتکیه به محاسباا علمـی و نظـم و قـانون و تـوازن و معادلـه و بودجـه

ای ای بـه نـام بانـدهانداز و... در زندگی شهری و مدیریت غربـی، مقولـهتوسعه و چشم سالهپنج
رواهانـه و غربی پدید آمده است که معنایی جز رفتارهـای فراقـانونی و زیاده تمدنمافیایی نیز در 

نمونه، در کشور ایتالیا که یکـی از هفـت کشـور  عنوانبهکردن نظم و قواعد موجود ندارد! لگدمال
و  1سـد!رمیلیارد دالر در سال می 120صنعتی جهان است، گردش مالی مافیا به رقمی در حدود 

های مافیـایی تعلـق دارد و زرگانی در این کشور یا مستقیمًا به رانوادههای باهنوز بزرگترین شرکت
کـه در کننـد. همچنانهای کالنی بـه مافیـا پردارـت میشود و با یا به نحوی به آنها مربوط می

ر سیستم بانکی میلیارد دالر د 12، 1993شود در سال مورد قدرا مافیا در کشور روسیه گفته می
 یها باندهای مافیایی در کشـورهایاین کشور گم شده و هرگز پیدا نشده است! طبق برری ارزیابی

                                                           
 .2/8/1389 ،1367. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره1
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های مافیایی در جهان به شمار ترین سازمانمانند امریکا، ژاپن، چین، مکزیک و اسرائی ، از قوی
 1600ن در حـدود در سراسر جهـا مخدر موادروند. یا طبق برری آمارها گردش مالی مافیای می

که روشن است این حجم از ثـروا و گـردش آن، بـدون همـاهنگی بـا  1میلیارد دالر برآورد شده
 پذیر نیست.مراکز قدرا سیاسی و اقتصادی جهانی امکان

آمیز و ی از مافیا در رابطه با گانگسترهایی است کـه بـه اعمـال رشـونتیابتدا تصورگرچه 
ما واقعیت آن است که باندهای مافیایی در تمـامی ابعـاد زنند اهای مسلحانه دست میجنایت

شـویی و اعطـای مـدارک زندگی مدرن حضور دارند: از مافیـای ورزش و مافیـای هنـر تـا پول
ــازمان ــول و فســاد س ــ  پ ــگاهی در مقاب ــتم اداری و منفعتدانش هــای طلبییافته در سیس

ررید و فروش احکام قضایی با  سیاستمداران در دوران حضور در قدرا. از مافیا در محاکم و
دهند. از مافیـا در نظـام پول تا مافیا در پلیا که نظم عمومی را موضوع ررید و فروش قرار می

غیرقـانونی تـا مافیـا بـرای غـارا  صـورابههای سـودآور آوردن پروژهدستمهندسی برای به
ها کـه از مافیای زندان زدگان و سایر حواد  غیرمترقبه.زدگان، زلزلههای مردمی به سی کمک

کنـد تـا تبـادل رسـمی جاسوسـان بـین شرایط را برای ررو  جنایتکاران از حـبا فـراهم می
کشورهای مختلف. از مافیای هالیوود و سینمای جهان تا مافیا در امور فرهنگی از قبی  صنعت 

ر شورای امنیت و چاپ و نشر و کتاب و رمان و... . این روند تا جایی ادامه پیدا کرده که فساد د
هـا بـه ملتهای این نهادها با منـافا گیریتصمیم های مختلف سازمان مل  و تضادیونکمیس

هایی هستند کـه هـر از امری واضح و آشکار تبدی  شده است. البته عناوین فوق تنها سرفص 
کـه گـردد؛ عـالوه بـر آنچندگاهی، آمار مربوط بـه آن توسـط مراکـز آمـاری غـرب اعـالم می

شود! جویی در این موضوعاا برگزار میهای متعددی در کشورهای پیشرفته برای چارهمای ه
های مذکور تنها بـرای کـاه  و تالش ها معنایی واقعی نداردجوییها و چارهالبته این همای 

 ی قهـریالزمه عنوانبهزیرا فسادهای مافیایی  شودبار انجام میدرصدی از این آمارهای فاجعه
                                                           

مخدر؛  مواد با مبارزه ستاد مجلا امور و مالی اداری معاون. ربرگزاری جمهوری اسالمی ایران به نق  از 1
14/7/1392. 
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ی گـذرا بـه قـدرا مافیـا در رغم اشـارهعلـییعنـی  1.اسـت زندگی غربی پذیرفته شدهسبک 
های غربی، این سوال مطرح اسـت کـه چـرا های آنان در رسانهکشورهای جهان و آمار فعالیت

شود؟ چرا وجـدان بشـری در برابـر باره دیده نمیالعملی از مردم و نخبگان جهان در اینعکا
ست؟ برای پاسخ بـه ایـن سـواالا بایـد بـه ایـن پرسـ  اساسـی این وضعیت سکوا کرده ا

 رسد؟مدرن، چگونه امور فاسد و باط  به پذیرش عموم می تمدنپردارت که در 

اخالق  ذیلاه بار    میِدانشگ ه عرو عنوانبه ه  س نه عرلکرد غیرانس نیابع د  .2

  نم م ت انگیزشی) ماو  هنر م دی

دسـتیابی بـه  ک زندگی غربی جریان پیـدا کـرده و بـرایمافیا در تمامی ابعاد سب در واقا
رسـانی و هـدایت دنیوی، انسانیت به هی  انگاشته شده است. اما در هنگـام اطالع تمنیاا

ا های رفـاه و لـذشود، فتح قلـهبه نمای  گذاشته می چهها، آنافکار عمومی توسط رسانه
ارند، زندگی پلید رود را در او  ی که در جنگ با رود و ردای متعال دباست. یعنی با تعص

ای مشـاهده مـاهواره شـبکهکنند که انعکاس آن در هـزاران تصویر می مادیجالل و جمال 
ها طراحی شده که اولین ها و کارکردهای مختلفی برای این شبکهگذاریشود. البته هد می

کـه دون آنبـآنها، تبلیغ مداوم کاالهای جدید و تشریح رصوصیاا و کارآمـدی آنهاسـت؛ 
این کاالها به میان آورند. سپا با گذشت زمان و پایان سودآوری  سخنی از عوارض و مضار

گیری از آن و در جریان تنازع بر سر دنیاست که بـه تبلیـغ کاال یا با هد  حذ  رقیح و با 
شود تا فضا برای پذیرش عموم نسبت به کاالهایی که در عوارض کاالهای قبلی پردارته می

ای آن اسـت کـه های مـاهوارهکـارکرد دیگـر شـبکه 2ده به بازار رواهند آمد، فراهم شود.آین
                                                           

ـتیژ و عقحرسد همین تالشگرچه به نظر می. 1 نمانـدن تمـدن غربـی در برابـر های حـداقلی نیـز ناشـی از حفـظ پرس
ی بـرای ایـن اآمـد، بعیـد بـود کـه انگیـزهی انسانی انقالب اسالمی است و اال اگر انقالب اسالمی پدیـد نمیجاذبه

 .های ابتر ایجاد شودکوش 

ای فراهم نماید تا برای بشریت روشن شـود لذا نظام مبارک جمهوری اسالمی در ادامه حرکت تکاملی رود باید زمینه .2
ـتیابی بـه تکنولـوژِی رـدمت بایـد به سـوی که این تکنولوژی، تکنولوژِی شهوا و رفاه ضدانسانی است و بـرای دس

ـ به ارمغان بیاورد.« رفاه منطقی»کند که  هایی حرکتآوریفن ـ که از تعابیر دقیق مقام معظم رهبری استـ   راـ 
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ها و رردادهای ورزشی، هنـری، علمـی و... کـه ها، کنفرانا، همای ااها، مراسمجشن
شود تا بمباران زنده و مستقیم پخ  می صورابههای مختلف از دنیاست، مندیبهره معر 

 روزآمد انجام شود. صورابهمدرن  تمدندهای تبلیغاتی پیرامون دستاور
گردد که در آنها روش عبـور هایی پخ  میها و سریالها، فیلمکه در این شبکههمچنان

ورسم تسخیر افراد بـه نفـا مشـتهیاا رـود آمـوزش داده و راه مادیهای زندگی ورماز پی 
هایی کـه به عقبـه 1«ما العقبهو ما ادراک »شود. یعنی اگر در قرآن کریم با آیاتی همچون می

هایی به نمـای  در ها عقبهها و سریالمنمنین باید از آنها عبور کنند اشاره شده، در این فیلم
آید که تا در قالح یک دانشگاه عمومی برای مردم روشن شود که در جهت پرسـت  دنیـا می

ن مقابله نمود! لـذا بـه های ناشی از آی محیط اندارت و با چال باید چگونه پنجه در پنجه
شـود دزدی، سـرقت، قتـ ، نحوی علنی و صریح و با زبـان هنـر، بـه عمـوم نشـان داده می

چه مراحلی و با  ن شهواا جنسی و... چگونه و در طیکالهبرداری، تأمی جنایت، ارتالس،
گیرد و عالوه بر این، شخص یا اشخاصی که در فیلم به انجـام فی انجام مییرعایت چه ظرا

داشـتنی معرفـی قهرمان یا شخصیت مثبـت و دوست عنوانبهاند، ن افعال پلید مبادرا کردهای
اربار و اطالعـاا و آمارهـا و نمودارهـایی  ارائهای همچنین به های ماهوارهشود. این شبکهمی
ِکـن  »آنها، دنیا است اما بنا به توصیف قرآنِی  زند که محور اصلیپردامی رِ ِبـال   َشـَرَح  َمـن   َوَلَٰ  ُکف 

ًرا دهند و اربـار مربـوط بـه مافیاهـا را ها و مشکالا را در حاشیه قرار میاربار چال  2«َصد 
 نمایند که حساسیت عمومی نسبت به آن برانگیخته نشود.کنند یا به نحوی مطرح میپنهان می

و « انسا نی » ،«الهی»تووه نم م اسالمی به تع دل و توازن بین ابع د  ضرو ت .3

 ای غربد  مق بل خطر فرهن   س نه ؛د  عرصه فرهن « یاوتر ع»

قاب  تعریـف اسـت: صـدا و « صدا و سیما»در همین زمینه باید توجه داشت که سه نوع 

                                                           
 .12. سوره بلد، آیه 1
 «...ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده اند : »106. سوره نح ، آیه 2
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اسـت و  «قـرآن کـریم»رداوند متعال،  «صدای» ؛هاای ردای متعال، جواما و انسانسیم
 یو اوصـیا انبیـاو معصـومین  ائمـهرفتار و افعـال »عظمته در حضرا حق جلت «سیمای»

او محسـوب  «رفتـار»او و سـیمای او،  «گفتـار»شود. صدای انسـان نیـز متجلی می «الهی
پـا از  جامعـه «سـیمای»موجـود،  «تمـدن»و  شود. جواما نیز صدا و سـیمایی دارنـدمی

ای هایی که آینـه؛ یعنی رادیوها و تلویزیونهستند «هارسانه»آن،  «صدای»رنسانا است و 
انـد کـه های برای آن ایجاد کردسبک زندگی غربی هستند و جاذبه موجود و تمدنر رفتابرای 

اند. و سبک زندگی، مشتاق و منقطا شده تمدناین زمین نسبت به  هفت میلیارد جمعیت کره
َبُد َفَیذَهُح ُجفاءً »این در حالی است که به حسح قرآن کریم:  ا الزَّ ـذیَن  َمَثُ  »و  1«َفَأمَّ  َکَفـُروا الَّ

ِهم   ماُلُهم   ِبَربِّ ا   َکَرماد   َآع  َتدَّ یُح  ِبهِ  اش  م   في الرِّ ـِدُروَن  عاِصـف   َیو  ـا الَیق   2«ء  َشـي   َعلـي َکَسـُبوا ِممَّ
و دستگاه باط  مانند کف روی آب یا همچون راکستری است کـه طوفـان بـر آن  کفارزندگی 

دگی پسـت و پلیـد و ایـن امـور مدرن به ادبیاا و هنری دست یافته که ایـن زنـ تمدنبوزد اما 
ها روش و در قالح هـزاران شـبکه بـا موضـوعاا مختلـف )از مقدار را با میلیونناپایدار و بی

کند. کرده و به بشریت تحمی  می تنوعسرگرمی و ورزش تا سالمت و بهداشت و بازار و...(، م
ر بـرای و تکث تنوعاد در مقاب ، تبلیغاا دینی در وضعیتی است که نه تنها ضعف بزرگی در ایج

گران های دنیوی که ناشی از فسـاد و ظلـم کفـار و طغیـانالهی دارد بلکه مصیبت حقایقبیان 
اراده و رضای الهی که منمنان باید به آن رضایت دهند و در مقاب  آن سر تعظیم  عنوانبهاست، 

 کند!فرو آورند، معرفی می

 «توسعه، کالن، خُرد» . اش  ه به فرهن  سبک زندگی غربی د  سه سطح4

نیـاز داشـت، تولیـد و توزیـا و کاال بـه نظـم  توزیا و مصر گونه که تولید و همان پا
                                                           

 کنـاری بـه کـف آری،. اسـت شدنی محو فلّز، کف و سیالب کف همچون باط  و: »17. سوره رعد، آیه 1
 «.شودمی نابود و رودمی

 کـه ماندمی راکستری به َمَث  در اعمالشان اند،شده کافر پروردگارشان به که کسانی: »18سوره ابراهیم، آیه  .2
 «.یافت توانندنمی دست اندآورده فراهم آنچه از هم اندکی بر که بوَزد آن بر تندبادی طوفانی، روزی در
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پذیر شـود روابط و پسندها نیز محتا  نظم است تا مدیریت در این عرصه نیز امکان مصر 
و فرهنگ  مقولهپذیرند و زیرا حاکمان و مدیران جامعه، هر  و مر  در هی  موضوعی را نمی
هـای قبلـی، هـر نظمـی تولید اطالع نیز از این قاعده مستثنی نیست. همچنین بنـا بـه بحث

هـای ها و توازنهای فرهنگی باید از طریق تعادلهاست و لذا نظمها و تعادلوابسته به توازن
آن، تناسح داشته  مادیفرهنگی کنترل شود تا رابطه و پسندی پدید آید که با انسان به تعریف 

، کـالن توسـعه»مدیریت در سه سـطح و این روند در ادامه باید توسعه پیدا کند. یعنی  باشد
مثال، میـزان اسـتقبال  عنوانبهفرهنگ نیز جریان یابد.  باید در عرصه« )توازن(، ُررد )نظم(

گیرد تا میداری مورد بررسی قرار ازندگی غربی دائمًا و به نحو معن عموم از سینماها در سبک
سـازی و تمـامی تی در صنعت فیلمتحوالل در این شارص، تغییر و تنز مشاهدهدر صورا 

های رقص یا روابـط ها و مدلکه وضعیت کابارههای مرتبط با آن ایجاد شود؛ همچنانبخ 
در آن تداوم داشـته باشـد؛ گرچـه  تنوعگیرد تا تغییر و موضوع تحقیق قرار می عنوانبهجنسی 

 تمـدنایـن امـور در  مهمشود. جایگاه  تلقیمذاهح، ضد ارزش این مسائ  از نظر ادیان و 
مدرن و سبک زندگی غربی ناشی از آن اسـت کـه تولیـد کـاال و تکنولـوژی جدیـد و رشـد 

این سیر، بـه انگیـزه  ادامهاکتشافاا و ارتراعاا وابسته به ظرفیت انسان است و انسان برای 
وش و امور جنسی و موسیقی و سایر شهواا در عی  و ن تنوعنیاز دارد و این انگیزه از طریق 

)ترـوری تولیـد اطـالع( بـه  مـادیشـود. در نتیجـه، پسـند و فرهنـگ و ارـالق حاص  می
شـود. )ترـوری تولیـد ثـروا( تبـدی  می ارضـای مـادیای برای تولید کاال و نیاز و پشتوانه

رد و این نقـ  دنیاپرستی دا توسعهدیگر، تمامی ارالق رذیله نق  لجستیک برای  عبارابه
امـاکن فرهنگـی و »گردد؛ گرچـه بـر آنهـا عنـاوینی همچـون گفته ایفا میتوسط مراکز پی 

 اطالق شود.« هنری
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بندی و معه د  ع مل طبقه، د  ترو ی تولید اطال  غربی« گزینشی». نم م ت 5

 «ه فرهن مخ لفین و خرده» ،«ه تکنوکرات»، «م فی » یسه طبقه

به سه دسته از این مدیریت فرهنگی و مراکز مرتبط با آن، شهروندان  در بررورد و استفاده
های انگیزشی و دستگاه تأثیرکه رابطه و پسند آنها تحت اول پا از آن شوند. دستهتقسیم می

پرورشی تغییر کرد و بر اثر فعالیت مراکز فرهنگی با ارالق رذیلـه آشـنا شـدند و بـا آن رـو 
ی و... دسـت زدنـد، بـه ایـن راه و روش قتـ  و چپـاول و تعـد زدی و تجاوز وگرفتند و به د

های افزایند. لذا باندها و شبکهبرند و بر شرارا رود میمی لذاشوند و از آن مند میعالقه
کردن لکننـد و بـا محـوشناسایی و جـذب می های مختلف، این عناصر رامافیایی در عرصه

تـر هـای بزرگتر و جنایتای رفتارهای رطرنـاکهای جدید به آنها، این دسته را برمأموریت
کننــد تــا آنــان در هنگــام نیــاز، فجــایعی ماننــد بمبــاران هیروشــیما و ناکــازاکی و آمــاده می

کردن هواپیمای مسافربری ایران و... را به راحتی انجام دهند. در اینجاست که پـا از ساقط
مـورد نیـاز  ا نیـروی انسـانیشود تـنیز محقق می «مادیگزین  »، مادیانگیزش و پرورش 

نـای یـک جمـا قـرار گیـرد، های مافیایی فراهم شود. اساسًا هنگامی که دنیاپرستی مبشبکه
طالـح بـرای ابیبنگونـه کـه وقتـی عقی کنـد. هماننیز ضرورا پیدا می سازماندهی اشقیا

، و کشـیدُعمال و فرمانداران اموی را به رخ اسح َپست و نامشروع نسح و ح ،تحقیر معاویه
بـه )معاویـه( زادگی او حراممعاویه از عقی  رواست تا حسح و نسح رود او را بیان کند تا 

سعد و شمر و حرملـه نیـز در جنایتکارانی همانند عمربن 1!امری عادی و بهنجار تبدی  شود
چنین دستگاهی پرورش یافته بودند و با امید دستیابی به شهواتی که به آنها وعـده داده شـده 

کردند کسانی مانا دسترسی آنها بـه زدند و هنگامی که حا میود، دست به آن فجایا میب
گذارندنــد. آنــان کــاماًل دریافتــه بودنــد کــه اند، آنــان را از دم تیــغ میرــود شــده تمنیــاا

گری و روض در دنیا و چپاول و نشینی و اشرافیچه رطری برای کاخ)ع( الحسین اباعبدالله

                                                           
 .113، ص42لدبحار، ج ؛125و 124، ص2لدالحدید، جشرح ابن ابی ؛65و 64، ص1لد غاراا، جال. 1
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ی ربیثه و ملعونه، امروزه به شـک  ندگان ردا ایجاد رواهد کرد. آن شجرهی و استثمار بتعد
ارـالق رذیلـه را سـازماندهی کـرده و بـرای آن  همـهمدرن درآمده و تمامی جنـود جهـ  و 

 آورند و اال مقیاس شهواا افزای  نخواهد یافت.و متمرکزی فراهم می تشکیالا پیچیده
اپرستی و گرای  به شرارا، بـه حفـظ ظـواهر رغم دنیدوم، کسانی هستند که علی دسته
ها، حاضـر بـه تـداوم آن ها و پلیـدیبرری جنایت رغم تجربهمای  دارند و لذا علیقانونی ت

و چپاول دیگران، استفاده از طرق قانونی را ترجیح  مادیشوند؛ یعنی برای تحقق اهدا  نمی
برای آورند که جواما غربی پدید می را در« هاتکنوکراا»ای به نام دهند. این دسته، طبقهمی
کنند بلکه با تکیه به تحصیالا و های مجرمانه و رشن استفاده نمیی در مدار  از روشترق

پذیرنـد و تـالش و را می تمنیـااقبول رشد تدریجی در مناصح، قانونمندی در رسـیدن بـه 
معنـای فرمـای   کننـد کـه ایـنمبنای جایگاه اجتماعی رـود معرفـی می عنوانبهلیاقت را 

 است. 1«منظم  توح» دربارهحضرا امام )ره( 
انـد و بـه آنهـا گیری موجـود مخالفسوم، کسانی هستند که بـا نظـم و جهـت اما دسته

انی، از مظـالم ترین درجـاا فطـرا انسـتوجه به نـازل دلی بهشود و اپوزیسیون اطالق می
کننـد کـه یـک برسـند، درک می ر دارند اما هنگامی که رود بـه قـدراجاری در جامعه تنف

تمـاع معادالا انسانی اداره کـرد و بـرای مـدیریت اج براساستوان دنیاپرست را نمی جامعه
سابق وجود ندارد. البتـه بخشـی از مخـالفین وضـا  راهی جز ارتکاب همان جنایاا حکام

                                                           
 ای عـده ایـن باشیم، ما و همه ببندند ما به را ممالکشان درهای عالم همه: »59ررداد  14. امام رمینی، 1

 مـینه در را مـا و بکشـند ایران دور دیواری یک کنیم،می زندگی ایران این در که میلیونی چند و سی که،
. مـا مملکـت به بریزند چپاولگرها و باشد باز درها اینکه به دهیم می ترجیح را این ما بکنند، حبا ایران

 در بیابـان حیوانـاا کـه تمـدنی این است، بدتر توح  از که تمدنی این به که بکنیم چه رواهیممی ما
 شـاه کـه تمـدنی دروازه ایـن. برسـیم تمـدن نای به بکنیم چه رواهیممی ما است، بهتر آنها از رفتارشان

 تا چند و ببرد را ما دارایی همه و کند، مسلط ما بر را قدرتها یعنی بکند، باز ما روی به رواستمی مخلوع
 تمـدن ایـن مـا بکننـد، درست رودشان برای پایگاه ما برای و ببرند را ما نفت بفرستد، ما برای عروسک

 «.است؟!! تمدن این بکنیم؟!! هچ رواهیم می را بزرگ
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 با تکیـه گیرند و بعضاً ها جای میفرهنگشوند بلکه در ُرردهها نمیموجود، وارد این عرصه
گونه که مدیریت نیروی انسانی در بخ  گزینند. پا همانبه ادیان و مذاهح، کنج انزوا می

دهـد، مـدیریت نیـروی انسـانی در بخـ  فرهنگـی و را نتیجه می« قدرا ررید»اقتصاد، 
کنـد و ایجـاد می مـادیهای انگیزشی و گزینشی و پرورشی، باور و ارالق و پسـند فعالیت

 زند.زارها و تکنولوژی را رقم میافافزاری است که رشد سختهمین بخ  نرم



9 
هنر »و « علوم مدرن»، «ساختارهای فرهنگی»تحلیل جایگاه 

 در تئوری تولید اطالع غربی« مادی

از طریاق   انس ن و ووامع مد ن«  وحی، فکری، وسری»بهینه وضعیت  . ضرو ت1

 و تغییرات تکنولوژیک د  تن سب ب  تولید ثروتس خت  ه ی فرهنگی  مهندسی

 توسـعهکه متغیر اصلی در آن،  ــپا از تبیین تروری تولید ثروا در سبک زندگی غربی 
تر در طبیعت و ایجاد محـیط کاال، تصر  گسترده عت و تکنولوژی است و موجح بهینهصن

شد که روند فـوق، بـدون هـوش و فهـم و شـنارت  به این مساله پردارته ــشود حرص می
ی یک تروری برای تولید اطالع ضرور براساسمحقق نخواهد شد و پشتیبانی از آن اجتماعی 

انسـانی نیـاز  اقتصادی، به یک جاذبه است. یعنی پا از سارت و مهندسی محیط و جاذبه
دنیـا در ابعـاد مختلـف و  تمنیـااپـذیری انسـان در رویـارویی بـا تأثیراست زیـرا پـا از 

، او نباید در ظرفیت قبلی باقی بماند بلکه بایـد از شدن و انگیزش او از سوی محیطتحریک
رود را بهینه کند. لذا الزم است تـا یـک  شود و وضعیت روحی و عقلی و جسمی آن رار 

هـای دستگاه فرهنگی و یک محیط انسـانی طراحـی و مهندسـی شـود تـا از طریـق پرورش
رقـم بزنـد. در نتیجـه، را بـرای او  مـادی کنـد و بهینـه ارضای، مشتهیاا نفسانی او را راص

ها و مراکـز مـرتبط بـا آنهـا پدیـد ها و ماهوارهمقوالتی از قبی  ورزش، هنر، سرگرمی، رسانه
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گـزین  شـده و در سـه  مـادی تمدنآیند و از این رهگذر، نیروی انسانی مورد نیاز برای می
ر د« نظـم، تـوازن، توسـعه»شوند. روشن است که این روند، محتا  سطح سازماندهی می

های تحقیقـاتی پیرامـون انسـان و گیری سـازمانبدون شک  مهمفرهنگ است و این  عرصه
 پذیر نیست.تولید معادالا علمی در این زمینه امکان

تااوالت    ی غربی، تا بع  س نه ه پشتوانه اصلی عنوانبه هنر م دی و ادبی ت .2

 و ماصول تاقیق ت پیچیده و تقسیم ک   س زم نی سخت افزا ی

ادبیاا، رمان، فیلم و... صرفًا با تکیه به برری عناصر  عرصهتاوردهای مدرن در پا دس
تحقیقـاا پیچیـده و دقیـق نسـبت بـه  نتیجـهقریحه حاص  نشده بلکـه ذوق و روشروش

گونـه کـه دانـ  فیزیـک در دو شـک  انسان و پسند اجتماعی است. در واقـا همان تمنیاا
شـود. ست، ادبیاا نیز در همین قالح تحلی  میفیزیک قدیم و فیزیک جدید قاب  بررسی ا

صـویر و دهـد کـه بـا نـور و صـدا و تای به نام فیلمنامـه رخ میاو  ادبیاا مدرن در پدیده
ه ترکیح شده است. یعنی متناسح با تغییراا و رشد صنعت و ی حیاا روزمری زندهصحنه

و بـا گـذر از فـیلم  ا دستگاه فرهنگی در غرب از عکاسی آغـاز شـدتحوالسخت افزارها، 
یافتـه و  ارتقـاهای مرتبط بخ  همهصامت، به هنر هفتم تبدی  شده که هر از چندگاهی در 

  جداگانه نسبت به هر یک از که تصور و تخیبدون آن ــد انسانی را و نیازهای متعد تمنیاا
وند، انتقـال این ر ادامهگذارد و اکنون در در یک فضای واحد به نمای  می ــآنها الزم باشد 

های علمی در صنعت سینما تبدی  گشته اسـت. حه از طریق فیلم به موضوع بررسییبو و را
ای، توانسته هنر هفتم و سایر هنرها را در رـود تلویزیونی و ماهواره شبکهکه هزاران همچنان

ان بـا بنـابراین همزمـ برای مخاطبین به ارمغـان بیـاورد. هارا در تمامی زمینه تنوعگردآورد و 
یافتـه و  ارتقـادر علوم پایه و انعکاس آن در صنعت و تکنولوژی، دستگاه فرهنگی نیـز  تحول

و مشتهیاا او را متناسح  مادینسبت به انسان « پرورش و گزین  ،انگیزش»روزآمد شده و 
 افزاری جریان دارد، رقم زده است.اقتصادی و سخت عرصهبا سرعتی که در 
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 ؛د  هراه وواماع   یکسا ن ینی از چا  چوب فرهنگای   ه ی عاش  ه به نرونه .3

د   ق و پسانده  یساال  آزادی ه ی مووود پیرامون تکثرگرایای و  غم ادع علی

 سبک زندگی غربی

توانـد شـبکه گسـترش یافتـه، می هـزارانای که تا های ماهوارهشبکه در نتیجه، حجم کّمی
فرهنگی، متناسح با سـنین سو الزم است یک چارچوب واحد ناشی از دو مطلح باشد. از یک

ت و نژادهای گوناگون در سراسر جهان تکثیر شـود و از سـوی دیگـر، بـا ملیمختلف و اقوام و 
هـا بـه نحـوی مـورد بمبـاران فرهنگـی و ملت نمای  سبک زندگی غربی در این حجم وسیا،

ی را از این شیوه از حیاا اجتماع دربارهتبلیغاتی قرار بگیرند که فرصت تفکر و قدرا قضاوا 
هـا و زبان تنـوعرغم دست بدهند و آن را بپذیرند و با آن همراه شـوند. در همـین راسـتا و علـی

یت حـاکم بـر اقل عنوانبهدار شود که قشر سرمایهها و پسندها، مشاهده میها و فرهنگقومیت
گ ت و فرهنـملیدنیا دارای یک سبک زندگی واحد و یکسان در سراسر جهان هستند و اثری از 

های شهرهای بزرگ جهان کـه شود. لذا در فرودگاهدر زندگی و رفتارهای آنان دیده نمی راص
در روراک و پوشـ  و آرایـ  و  رویهوآمد این قشر است، یک نوع وحدا معمواًل مح  رفت

معاشرا و سایر ابعاد شخصـیتی آنهـا مشـهود  شیوهانتخاب هت  و اتومبی  و مح  تحصی  و 
ی دهندهنشـان ،رویـهای در بین آنان وجـود نـدارد. ایـن وحـدا مالحظهاست و تفاوا قاب  

سایر اقشار جامعه نیز  برای که مبنای رفتار و زندگیهای فرهنگی در این سبک زندگی است هقل
دار همگی با هم در حال سـجده بـر گر این حقیقت است که قشر سرمایهگیرد و نمایانقرار می

شـود. البتـه پـا از شرون حیـاا عرضـه می همهمداوم در  راصوبهُمدهای غربی هستند که 
های مـذهبی فـراهم شـده و انقالب اسالمی، آبرو و اعتبـاری بـرای بررـی از شـعائر و نشـانه

استثنائاتی در این زمینه )از قبی  حجاب برری زنان سیاسـتمدار در کشـورهایی ماننـد ترکیـه( 
ی رسانده کـه در بررـی کشـورها، آداب جایهبپدید آمده است و اال سبک زندگی غربی کار را 

کنندگان مـرد شدن توسط مراجعهکند که کارمندان زن باید رود را برای بوسیدهاداری حکم می
 اند!شده را رعایت نکردهعرضه کنند و اال تشریفاا تعریف



142  سبک زندگی 

 سا خت و  مب نی معرفتی برای مث بهبه« علوم انس نی و پزشکی و علوم پ یه». 4

 ن  م دیطراحی فره

حال باید معلوم شود رصوصیاا انسانی که توسط ایـن دسـتگاه فرهنگـی پـرورش داده 
توان در این محیط به تحصی  پردارـت و پـرورش شود میمی تصورشود، چیست؟ گاه می

یافت اما از نظر فردی، ارالق و مذهح را رعایت کرد ولی باید توجه داشت که هـم جسـم، 
ها تعریـف ای از سـلولو به توده مادی صورابهاین دستگاه، هم عق  و هم روح انسان در 

شناسـی شناسـی، پزشـکی و روانهای آن در علومی مانند زیستشود که کن  و واکن می
العم  متناسـح بـا در این مبنا، به عکا« علم»گیرد. در نتیجه، تعریف مورد بحث قرار می

نسبت به حق و باط ( موضوعًا منتفی شده )ارتیار « انگیزه»گردد و تعریف از محیط باز می
که کیفیت پیدای  انسان در علـوم شود. همچنانمنحصر می مادیهای و در انتخاب کیفیت

شـود و کیفیـت ها بازگردانـده میسـلولیمدرن، به کیفیت پیدای  حیواناا و گیاهان و تک
 گردد.گ تشریح میها و انفجار بزرها و ستارهارهبررورد سی براساسپیدای  جهان نیز 

اظر به چنین انسانی بـوده یعنی تمامی عملکردهای دستگاه انگیزشی و پرورشی و گزینشی، ن
نسـانی و هـای آزمایشـگاهی در علـوم اهـای علمـی و محیطها و تروریتعاریف و نظریـه و پایه

کـه  مسائ  فردی، رانوادگی، اجتماعی، کـاری، مـدیریتی همهاست. لذا  مادیاجتماعی، کاماًل 
 ، در جهت مشتهیاا و پسند اجتمـاعیزندها را رقم میفرهنگ ارتباط با طبیعت و ارتباط با انسان

گفته تعریف شده اسـت. ایـن مباحـث و تعـاریف پی  صورابهانسانی است که از نظر علمی، 
هایی در جهت دستیابی به زیستن و روشهایی برای چگونهدستورالعم  ارائهعلمی در نهایت، به 

گیـرد و عهـده میشناسی بهیت این مهم را علم روانمسنولشود که زندگی روب و شاد منتهی می
های مختلـف کـاری، مشـاوره در نسـبیت ارائـهشـود و بـه در تمامی سطوح جامعـه حاضـر می

هـای کنـد. در علـم پزشـکی نیـز داروهـا و فرمولورزشی، رـانوادگی، هنـری و... مبـادرا می
گیرند و با تکیه به آثار و کارآمدی آن و سگ را برای درمان انسان بکار می شده در بدن موشِتست

 نمایند.سازی پیرامون آن اقدام میها، به فرهنگدر درمان بیماری
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 برمبنا ی ضرو ت مق بله ب  فرهن  غربی از منزلات مبا نی و تولیاد علاوم      .5

 ه ی وحی نیگزا ه

 تمـدنهای کشیدِن کارآمدیمنین، به چال ضعف و انزوای من دلی بهالبته در گذشته و 
غربی بسیار دشوار بود اما امروزه و به برکت قیام حضرا امام رمینـی )ره( و تأسـیا نظـام 

های روز در عرصـه های علمی و پیچیدهقابله با روشجمهوری اسالمی و کارآمدی آن در م
کارآمـدی را آغـاز توان بحث و چال  و پرسـ  در موضـوع سیاسی و امنیتی و دفاعی، می

هـا سـال آینـده نیـز کرد. گرچه نظام اسالمی فعاًل در شرایط اضطرار علمی قرار دارد و تـا ده
اما این بدان معنـا نیسـت کـه  ؛نیست میسرمدرن  تمدنهای ناشی از کنارگذاشتن کارآمدی

 نـدکنبه سمتی حرکـت باید منمنین در مقاب  کارآمدی غربی به سجده و انفعال بیفتند بلکه 
متناسـح بـا عبـادا تولیـد شـود و  ، تکنولـوژی)عج(عصـرکه قب  از ظهور حضـرا ولی

های باالتر و بیشتر آن در مقایسه با دستاوردهای سبک زندگی غربـی، بـه ظهـور و کارآمدی
که علـوم انسـانی و بروز برسد. روشن است که دستیابی به این هد  ممکن نیست مگر این

استداللی با علوم  صورابهبیاا وحی طراحی شده باشد و بتواند اد برمبنایای که علوم پایه
 صـورابهتـوان گونـه کـه نمیها هماوری کند، تولید شود. یعنـی همانزمینه همهمدرن در 

ای، این انرژی را به واسطهمستقیم از انرژی رورشید استفاده کرد و باید از طریق تولید علوم 
ئه از نور قرآن و روایاا بـرای مهندسـی یـک زنـدگی زندگی عموم وارد نمود، استضا صحنه

دینی در دوران غیبت، بدون علومی کـه توسـط غیرمعصـوم تولیـد شـود، امکـان نـدارد کـه 
رواهند  )عج(زمان بزرگترین راهبر و یاور برای علمای شیعه در این عرصه، وجود مبارک امام

این معار  نورانی در مـتن  واسطهبیاز منابا دینی و ورود  مندی مستقیمبود. در نتیجه، بهره
زندگی بشری، مخصوص به دوران حضور امام معصوم و مربوط بـه زمـان ظهـور حضـرا 

 رواهد بود. )عج( عصرولی



10 
در تحوالت گرفته از  غربی؛ نشأت تئوری تولید اطالعدر تحوالت 

 وتتئوری تولید ثر 

فماه، زبا ن   هاوش، ح  » ا تقا ی ی و فرهنگا  ی، مووب تاولاقتص د تاول .1

 «ه  و مدا سه ، دانشگ ه س نه»توسط « یاوتر ع

فرهنگ نیز  عرصهدر مباحث گذشته به این مطلح پردارته شد که سبک زندگی غربی در 
یت مسـنولاررانـه اقتصـادی، ک عرصـهگونه که در دارای چارچوب مشخصی است و همان

شـود. سط منطق و زبان انجـام مینیز تو« روابط اجتماعی»عهده دارد، تولید تولید کاال را به
اسـتوار شـده، « ربـا، تولیـد، تجـارا»بر سـه رکـن « تروری تولید ثروا»طور که لذا همان

هـای اجتمـاعی( زبان همـهجاما  عنوانبه)« رسانه»نیز بر سه محور « تروری تولید اطالع»
ی مربـوط بـه هـانظم»های تولید و توزیا علـم( و دستگاه عنوانبه)« ها و مدارسدانشگاه»

کننـد. را تولیـد می« پسـند اجتمـاعی»سامان یافته و این مراکز هستند که « روابط اجتماعی
، «تـوزین اربـار»شـود تـا از طریـق ها برداشـته میالبته گام اول در این مسیر، توسط رسانه

جـنا افـزاری از ، نرم«ها، مسـتندهامیزگردهـا، مصـاحبه»و « هاها و سریالسارت فیلم»
اجتماعی و زبان اجتماعی پدیـد آورنـد کـه متناسـح بـا  و شنارت اجتماعی، حافظههوش 
 باشد. تمدنافزارهای سخت

در واقا با رشد تکنولوژی در طول زمان و عدم توقف در اسـتراتژی صـنعت، توقـف در 
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در زبـان و روابـط اجتمـاعی نیـز  تحـولشود بلکـه فرهنگ نه تنها به امری ممتنا تبدی  می
یابد. زیرا انسـان ت میافزارها حتمینگی، متناسح با سختفره کند و تغییرمی ضرورا پیدا

 که به ظرفیـت روحـی، فکـری و جسـمینتواند تکام  در تکنولوژی را رقم بزند مگر آنمی
شـود کـه توسـعه در تر میجدیدی دست یافته باشد. این واقعیت به ویژه در زمـانی واضـح

  در مثال، گاه تصـر عنوانبهباشد. « توسعه در مقیاس» افزارها، از سنختکنولوژی و سخت
شود؛ گاه بـا تصـر  در مولکـول و طبیعت محقق می طبیعت تنها با تصر  در تجسِد عینی

  ه تغییر مقیاسی در تکنولوژی )تصرگردد. لذا ممکن نیست کاتم یا تسخیر فضا همراه می
هـا وارد ایـن هـا و دولتملتد و میکرون دقیق شو طبیعت( پدید آید و محاسباا تا حددر 

در حالت قبلی باقی بماند و اموری از قبی  قومیت « پسند و روابط اجتماعی»روند شوند اما 
سـبک  دار کـه در قلـهن دلی ، قشر سرمایهو مذهح و... همچنان موضوعیت داشته باشد. به همی

سان هسـتند ر و فرهنگ یکو رفتا رویهفرهنگی دارای وحدا  عرصهزندگی موجود قرار دارند، در 
 وکشـند و جـزبی و نژادی رود دست میقومی و مذه های فرهنگی وهو پی  از همه، از مشخص

 دارند.در روابط اجتماعی گام برمی تحولاولین کسانی هستند که در مسیر 

، موواب انااالل   «تراو ی تولیاد ثاروت   »از  «ترو ی تولید اطاال  ». تبعیت 2

 وسعهه  د  فرهن  تفرهن خرده

تکنولوژی و به تبا آن، افزای  سرعت در تولیـد و توزیـا و  توسعهرشد و  گرفتنبا شتاب
مصر  و تجارا و گردش مالی در مقیاس جهانی، موجود زنده و ارگـانیزم واحـدی شـک  

ها باید همراه بـا شرکت همههای آن باید متناسح با آن حرکت کنند. یعنی سلولکه گیرد می
هانی حرکت کنند و تغییراا متناسح با آن را در مدیریت، رط تولید و... ج توسعهاستراتژی 

ــاد  ــام اقتص ــتگی در نظ ــا ورشکس ــد. در واق ــد ش ــت رواهن ــد و اال ورشکس ــال نماین إعم
بدن انسان نیز بعـد از  های فرسودهن توجیه که حتی سلولداری یک اص  است؛ با ایسرمایه

روند یا این بهانه کـه بـاالرره بایـد حشـراا معینی، از بدن جدا شده و از بین می مدا طی



146  سبک زندگی 

موذی را با ابزارهای مختلف نابود کرد تا ضرری به حیاا انسانی وارد نیاورند! لذا کشورها و 
های ها اگر اقتصاد رود را با سرعت اقتصاد جهانی هماهنگ نکننـد، هماننـد سـلولشرکت

هایی شرکت مالی یا شبکه ستگان بهشوند و اموال ورشکنظام اقتصادی دفا می پیکرهُمرده از 
نـی سـرعت تکنولـوژی و منتق  رواهند شد که با سرعت اقتصاد جهانی همـراه هسـتند. یع

ناشی از آن، روندی را پدید آورده که نه تنها به افراد بلکه بـه تعـداد بسـیاری از  ارزش افزوده
به وضعیت زندگی و کردن انسانیت و بدون توجه شود و با لگدمالها هی  رحمی نمیشرکت

ها در کشورهای مختلف رقم سرنوشت ورشکستگان، موجی از ورشکستگی و حذ  شرکت
 صنعت و تکنولوژی جهانی به پی  رود. توسعهرورد تا استراتژی می

نیز جریان دارد و اص  ورشکستگی در ایـن « پسندها و روابط اجتماعی»همین روند در 
در پسند و روابط اجتماعی و سرعت تغییراا  تحولبا گیرد. یعنی عرصه مبنای عم  قرار می

روز شوند و از نظر روحی و فکری و جسمی رشد ها و جواما نیز باید بهافزارها، انساندر نرم
هایی که با این روند همراه نشوند، ورشکسـته و حـذ  فرهنگها و ُرردهپیدا کنند و فرهنگ

از که در زمان رژیم پهلـوی برگـزار شـد، هـم نمونه، در جشن هنر شیر عنوانبهرواهند شد. 
میزان جذابیت هـر  گی علنی انجام شد تا با مقایسهمراسم تعزیه به نمای  درآمد و هم برهن

 1یک از آنها، به زعم رود ورشکستگی هنر و فرهنگ مذهبی را ثابت کنند.
                                                           

البته امروز و به برکت قیام حضرا امام و تداوم حیاا نظام جمهوری اسالمی، راهپیمایی بیست میلیونی  .1
های غربی و تبلیغاا دروغ پیرامون عـزاداری حسـینی عظیم در رسانه اربعین و سانسور ربری این واقعه

شیعه کـه در تمـامی طـول  که ورشکسته کیست! جامعه دهدعنوان عام  رشونت، به روبی نشان میبه
دیگــران قــرار داشــته امــا هرســاله چنــین جمعیــت عظیمــی را  تــاریخ، تحــت فشــار و هجمــه و حملــه

هـای متمـادی و بـا چپـاول هایی که در طـول قرنانگیزاند، باید ورشکسته محسوب شود یا قدرابرمی
اند اما امروز در برابـر و پسند و روابط اجتماعی رسیده ها به این سطح از هنرکردن دولتها و همراهملت

اند؟! آیا عزادارن حسینی اه  رشونت هستند یا کشورهایی کـه قبـ  از این اقلیت مظلوم به انفعال افتاده
آمیز استفاده کردند و پا از انقالب های رشونتانقالب و برای حفظ منافا رود در ایران، از انواع شیوه

د نظام اسالمی را طراحی کردند؟! روشن است که اگر وجدان انسانی باقی مانـده باشـد، نیز جنگ بر ض
 حقیقت در این معرکه به روبی قاب  تشخیص رواهد بود.
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به تر می شرون حی ت و وری ن ف صله طبق تی د  الگوی پساند  « مُد»تعریم  .3

 یکی از الزام ت ترو ی تولید اطال  عنوانبهوتر عی، ا

نباید ساده انگاشته شود و به پوشـ  و آرایـ  زنـان و جوانـان منحصـر « ُمد» مقولهلذا 
های حیاا تعمـیم یافتـه اسـت. گردد بلکه باید توجه داشت که ُمد به تمامی شرون و عرصه

هـا، ارهکند و کیفیت فضای سبز، فوییر میُمدهای جدید تغ براساسامروزه آرای  شهرها نیز 
ها یابـد و معاونـت زیباسـازی در شـهرداریمی تحـولها، مبلمـان شـهری و... نورپردازی

ادرا تخصصی بر این موضوع متمرکز شده و بـه پـرورش نیـرو در ایـن زمینـه مبـ صورابه
اداراا و ها و به رود را داراست. در واقا دکوراسیون رانـه ی مختصکند و ردیف بودجهمی

اتاق مدیران و... دائمًا در حال تغییر است و این تغییراا به یک الزام اجتماعی بـدل شـده و 
لذا اگر یک کاسح یا تاجر یا مدیر شرکت از این ُمدها در رانه یـا محـ  کـار رـود تبعیـت 

از  دیگر میزان اسـتفاده عبارابهنکند، اعتبار و جایگاه رود در بازار را از دست رواهد داد. 
بـه « معنـادار»و امـری « زبان اجتماعی»ُمد در روراک و پوشاک و دکوراسیون و... از سنخ 

 اقتصادی، الگوی پسند اجتماعی در سبک عرصهرود و همانند الگوی مصر  در شمار می
طبقـاتی اسـت. بـه همـین دلیـ  اسـت کـه در تبـادالا  زندگی غربی نیز مبتنی بـر فاصـله

هـای یک، اقامـت در هت هـای درجـهقبی  رزرو بلیط از ایرالین اقتصادی، اگر امکاناتی از
لوکا، سفر بـه امـاکن تفریحـی و گردشـگری و... بـه طـر  مقابـ  ارائـه نشـود، انعقـاد 
قراردادهای اقتصادی ممکن نخواهد شد و اگر چنین ارالقی در جامعه ایجاد نشـود، تولیـد 

زدگی گرایی و مصر  و دوری از تجمقناعت نخواهد بود. در نتیجه، توصیه به  میسرثروا 
در تبلیغاا دینی، اثری بر رفتار مردم نخواهد داشـت؛ زیـرا سـارتارهای اجتمـاعی، پسـند 

 دیگری سوق داده است. سویبهعمومی را 
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ضرو ت شن خت عریق نسبت به سبک زندگی غربی از منمر ح کریت بارای   .4

 نفوذ فرهن  غربی مق بله ب  خطر مسخ شدن و معه و

های مکتبی و التـزام بـه هنجارهـای رغم حاکمیت ارزشاین واقعیت باعث شده تا علی
کنند های شرعی را رعایت نمیدینی در نظام جمهوری اسالمی، برری عناصری که انضباط

ای های ویـژهها و کارآمـدیهای مختلف نظام حفظ شوند زیـرا تخصـصبه ناچار در ارگان
ی سـازمان مربوطـه دچـار آنان از اداراا، عملکـرد کلـ و حذ دارند که در صورا اررا  

دهد که در سبک زندگی غربـی، اگـر نیـروی انسـانی از ها نشان میارتالل شود. این نمونه
نشود، توانایی و مهارا و پیچیدگی الزم  ارضااو  تنوعروابط آزاد برروردار نباشد و شهواا م

تحقیقـاا و اکتشـافاا جدیـد را پیـدا  های سطح بـاال و انجـامها و مأموریتبرای فعالیت
بال یافتن شواهدی برای اثباا نین به دنن در حالی است که هنوز برری متدینخواهد کرد. ای

برری دانشمندان غربی هستند! اما چنین برروردی، ناشی از عدم شنارت نسـبت بـه  تدین
هنـر نـوین،  و روابط اجتماعی مدرن، فلسـفه تمدنرنسانا،  تحوالا پا از اموری مانند

دینی  امتها و عدم توجه به رفتار و گفتار ابرمردی همچون امام رمینی )ره( است که رسانه
موجود بیـدار کـرد و در توصـیف غـرب از  تمدنهای ها و جنایترا نسبت به عمق ضاللت

نمـود. حتـی اگـر چنـان استفاده می« منظم  توح»و « پرستی مدرنبت»تی همچون عبارا
تواند تحلیلی دقیق از اوصا  ی در مورد برری افراد صحت داشته باشد، نمیشواهد و مدارک

که و ابزار تحریک و انگیـزش در ارائه دهد؛ دستگاهی که موتور محریک سیستم و دستگاه را 
بین بخ  اقتصادی و بخ  علمـی  است و هماهنگی مادیآن، مشتهیاا نفسانی و ارالق 

تر بنابراین فقر فرهنگی در اروپا و امریکا بدتر و فجیـا و فرهنگی آن عماًل قاب  انکار نیست.
ی از آن است زیرا محـور ی افریقا و مرگ و میر ناشهای اقتصادی در قارهاز فقر و محرومیت

هـا و هـا و ارادهمشتهیاا نفسانی و حیوانی در پسند اجتماعی، موجح مـرگ روح قرار دادن
 .رده استها را مسخ کملتها و ها شده و انسانعق 



11 
 غیر انسانی،»از ابعاد  ینعقالتحلیل بررسی میدانی و 

 تئوری تولید قدرت غربی «اخالقیضد مردمی، ضد

ترو ی تولید  پ یه مث بهبهگیری مراکز تولید تصریم د  شهره ی مد ن، . شکل1

 قد ت غربی و ضرو ت بر سی میدانی د  این زمینه

اقتصادی و ُبعـد فرهنگـی، بایـد بـه بحـث از پا از بررسی سبک زندگی غربی در ُبعد 
سیاسی پردارته شود. در این زمینه باید توجه داشت که عالوه  عرصهسبک زندگی غربی در 

دیگری نیـز در شـهرها تولیـد  مقولهدر شهرها، « پسند و روابط اجتماعی»و « کاال»بر تولید 
دارد. « تصـمیم»می بـا مسـتقی رابطه« اسارا»یا « آزادی»است و « تصمیم»شود و آن، می

هـا ملتیعنی کسی آزاد است که بتواند برای ابعاد مختلف زندگی رـود تصـمیم بگیـرد یـا 
 1ر رود و سرنوشت آن تصـمیم بگیرنـد.کشو دربارهشوند که بتوانند زمانی آزاد محسوب می

سـازی( بـرای عمـوم شـهروندان یکی از نهادهایی که در شهرها بـه تولیـد تصـمیم )تصمیم
 ارائـهو دفاتر و مطبوعاا و عناصر وابسته به آنها هسـتند کـه بـا « احزاب»کنند، ا میمبادر

                                                           
البته اراده و تصمیم انسان، بر مقوالتی مانند کاال و تکنولوژی یا محیط فرهنگی و شنارت اجتماعی و...  .1

است، نقـد ایـن شـیوه از حیـاا نیـز از « اقتصادمحور»دگی غربی حاکم است؛ اما از آنجا که سبک زن
 مباحث اقتصادی و فرهنگ متناسح با آن آغاز شد.
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که برراسته از فرهنگ دموکراسـی  ــها از طریق این نهاد ملتگیرند و رود از مردم رآی می برنامه
کننـد. همچنـین نـه و... انتخـاب میمجریـه و مقن قـوهنمایندگان رـود را در  ــو مشارکت است 

شـرح  براسـاسهای مدیریتی نیز یکـی از مراکـز تولیـد تصـمیم هسـتند و و سایر دستگاه اداراا
کننـد. البتـه تصـمیم در بخـ  ها تعیین شده، عمـ  میرانهفی که در مرکز و توسط وزراایوظا

 شود.ها نیز جاری میها و حتی رانوادهها، اتحادیهها، انجمن NGOعمومی، 
ی «نظم، توازن و توسـعه»تصمیم و همچنین « و مصرِ  تولید، توزیا »پا باید دید که 

ها با وجود سـارتارها و ملتتصمیم چگونه است و نفوذ تصمیم و بسط اراده و میزان آزادی 
ها چـه ها، اداراا دولتـی، شـرکترانـهنهادهایی همچون سـازمان ملـ ، احـزاب، وزارا

های غربی منتشر شده، و رسانهوضعیتی دارد و آمارهای موجود در این زمینه که توسط مراکز 
ر احزاب و مطبوعاا و نهادهای مدنی، سیاسی و تکث توسعهحاکی از چه واقعیتی است؟ آیا 

 ارتقـاآورد و صیانت از حقوق شـهروندی را آزادی بیشتری را برای مردم جهان به ارمغان می
و بـه آزادی  اندروندهای سیاسی موجود، مردم به حاکمیـت رسـیده نتیجهبخشد؟ آیا در می

در بخـ   «پسند اجتمـاعی»در بخ  اقتصادی و  «سرمایه»طور که اند؟ هماندست یافته
شود و ماشـینی کـه در در بخ  سیاسی چگونه تروریزه می «تصمیم»فرهنگی تروریزه شده، 

گیرد، چیست؟ آیا کند و در تمامی جهان مورد استفاده قرار میعینیت، این عرصه را اداره می
کـه در تنـاظر بـا  ـــغربی  تمدنتوسط « آزادی زنان»ر تساوی حقوق زن و مرد و طرح شعا

بـه چـه دسـتاوردها و  ـــمطرح شد « آزادی کارگران و کشاورزان»شعار بلوک شرق مبنی بر 
 شده است؟ تهیجی منینتا

 . اش  ه به ترو ی تولید قد ت د  تردن قبل از  نس نس1/1

گیری بـرای ها توانـایی تصـمیماز رنسانا، انسـان در طر  مقاب  و در دوران پی البته 
شد و مجبور بودنـد امـوری از می« سلح ارتیار»از آنان  ،زندگی شخصی رود نیز نداشتند

 قبی  ازدوا ، شغ ، مح  زندگی و... را به پدر یا بزرگ راندان یا رئیا قبیله بسپارند.
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اساتعر    » لاه از  نس نس د  دو مرح دموکراسی پس . بر سی وضعیت وه نی2

 «استعر   پنه ن» و «علنی

باید ابتدائًا به آمار و ارقـام منتشـر  اما برای بررسی سبک زندگی غربی در عرصه سیاست
هـای عینـی ناشـی از آن را شده توجه کرد و تجارب حاص  از این سبک زندگی را و واقعیت

بی به طرح شـعار آزادی غر تمدنها قب  از انقالب صنعتی، مورد مالحظه قرار داد. زیرا سال
های و دموکراسی پردارته و سپا آن را در نقاط مختلف جهـان عملـی کـرده و لـذا تجربـه

توان میـزان متعدد و متراکمی در این زمینه محقق شده که با کنکاش پیرامون آمار مربوطه می
 صداقت و موفقیت غرب در این عرصه را ارزیابی نمود.

« استعمار علنی»ناشی از آن واقا شد، قب  از هر چیزی ا تحوالآنچه پا از رنسانا و 
در اقصی نقاط جهان بوده است؛ یعنی با تغییر در مقیاس قدرا نظامی و پیشتازی غرب در 
این زمینه، لشگرکشی به کشورهای مختلف و چپاول منـابا آنهـا تـا حـدود دو قـرن پـا از 

م سیاسـی جدیـدی مبتنـی بـر رنسانا ادامه داشته و اگـر در کشـورهایی مثـ  فرانسـه نظـا
ی آن بـه دیگـر کشـورها وجـود نداشـته اسـت. بلکـه کراسی پدید آمده، بنایی برای تسردمو

های دیگر، فرمانداران مورد تمای  رـود را در نقـاط های اروپایی با تجاوز به سرزمینقدرا
آن  مختلف دنیا نصح کردند و بدون توجه بـه دموکراسـی و آزادی، دیکتـاتوری را بـر مـردم

در علـوم انسـانی و بخـ   تحـولکشورها تحمی  نمودنـد. پـا از انقـالب صـنعتی و بـا 
ها برای تأمین تمامی شـروناا حیـاا بـه سـبک ملتافزاری و تغییر در مقیاس شهوا، نرم

رود برگزیدند کـه در  مادی تمنیاازندگی غربی اشتیاق نشان دادند و آن را برای دستیابی به 
پدیـد آمـد و صـادرکردن دموکراسـی در دسـتور کـار « عمار پنهـاناسـت»ایـن رونـد،  نتیجه

فرهنـگ دموکراسـی،  براسـاسهای بزرگ قرار گرفت و لذا امروزه اکثر کشورهای دنیا قدرا
 کنند.امور رود را اداره می



152  سبک زندگی 

 استعر   پنه ن دا ی د  مرحلهتب و آیین سرم یه. مقیدشدن دموکراسی به مک1/2

شـرکت عمـوم در باید به بررسی این مسأله پردارـت کـه آیـا فارغ از این روند تاریخی، 
حاکمیـت مـردم بـر مـردم و  معنایبهامور،  ادارهو تصمیماا مردم برای  انتخاباا و ارذ آرا

ای است که به یک مکتح مقوله حکومت از پایین به باال است یا دموکراسی در عاَلم تحقق،
تر است و اگر در مرفهبه دنیای بهتر و زندگی د شده؟ در واقا موضوع رآی مردم، دستیابی مقی

یــا « داریســرمایه» در چـارچوب یکــی از دو مکتـح مــادیهای گذشـته تــأمین نیازمنـدی
داری است مایهم است که در دنیا غلبه با مکتح سرشده، امروزه مسلانجام می« نیستیکمو»

 داری نیست.یهد به مکتح و آیین سرماوکراسی مقیعا کرد که دمتوان ادو لذا نمی
سیاسی )تولید قدرا  عرصهاز سوی دیگر، در جریان صادرکردن سبک زندگی غربی در 

نمونـه، در دنیـای امـروز تنهـا  عنوانبـهو گردش تصـمیم( نیـز قیـود مختلفـی وجـود دارد. 
داری گیرند که نمایندگان مکتح سرمایههای بزرگ قرار میهایی مورد قبول قدرادموکراسی

ای باشند. لذا دموکراسی در نظام ا دارای حق حیاا حزبی و مطبوعاتی و رسانهدر آن کشوره
گیرد زیرا نظام اسالمی بـه های جهانی قرار نمیجمهوری اسالمی ایران مورد پذیرش قدرا

مرام و مکتح رود اعالم کنند و به دنبال تعمـیم  عنوانبهداری را ها و احزابی که سرمایهگروه
دهد. یعنی ضروری اسـت تـا شند، حق حیاا اجتماعی و سیاسی نمیشهواا در جامعه با

گیری جریان داشته باشـد و اال آن نـوع از و با  مادیهای بستانها نوعی از بدهپردهدر پشت
ساالری که چنین وضعیتی را نپذیرد، محکوم به فنا رواهد بود. به همین دلی  است کـه مردم

های امنیتی و نظامی و کودتـا و... کـه از سـوی و هجمه ها با تهدیدهابسیاری از دموکراسی
ام شوند. پا حکشته، روبرو شده و میای طراحی گالمللی و منطقههای جهانی و بینقدرا

هـای حیاا و امکان تداوم پیدا کند، باید با  شان اجازهای آن که رود و حکومتکشورها بر
معنای ههای توسعه بدهند که ایـن بـدی به قطحهای متعدردارت کنند و ضمانتمختلفی پ

( در جهان است. در مقاب ، کشورهایی در دنیا ملیفقدان استقالل حقیقی )آزادی در سطح 
شـوند امـا از سـوی فرهنـگ اسـتبداد و سـلطنت اداره می براسـاسوجود دارند که همچنان 
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ی منـافا کننـدهزیـرا تأمین ؛گیرنـدان دموکراسی ابدًا مورد هجمه یا اعتـراض قـرار نمیمدعی
های بزرگ هستند. بدتر از این کشورها، رژیم جعلی صهیونیستی است که مشروعیت قدرا

ایجـاد شـده  ملـتهای یک ها گرفته و با غصح سرزمینرود را از سازمان مل  و ابرقدرا
های بزرگ محکوم نشده بلکـه مـورد پشـتیبانی آنهـا قـرار است. اما نه تنها توسط دموکراسی

مهاجرین یهودی را از سرتاسر دنیا به آن منطقه منتق  کنـد و یـک دموکراسـی را در گرفته تا 
های بزرگ برای حفـظ منـافا قدرا لم و تجاوز آشکار ناشی از ارادهآنجا سامان دهد! این ظ

حسـاس جغرافیـایی در سـاماندهی  منبا انرژی جهانی و منطقه عنوانبهرود در غرب آسیا 
ها وابسته است و وان و اقتدار این کشورها به تکنولوژی و کاررانهمنافا اقتصادی است زیرا ت

این دو نیز محتا  انرژی و سورت هسـتند. لـذا یـک دموکراسـی و یـک دولـت، سـارته و 
 عرصهدر  ملتیک  شود که ریشه در تجاوز علنی و آشکار به حقوق اولیهپردارته و تولید می

بـر این روند چندصدسـاله کـه مبتنـی  اول مرحلهاشته و دارد! بنابراین چه آزادی و تصمیم د
د و ظالمانـه مقیـ مـادیدوم آن که دموکراسی را به انواع قیود  استعمار علنی بود و چه مرحله

رواهند با استفاده رورده و همانند یک شخص فلج است که میکند، یک تجربه شکستمی
ها و هدارند. البته فهـم از حیلـههای گوناگون، آن را در برابر چشم جهانیان سرپا نگاز فریح

های جاری در دموکراسی غربی، ناشی از قیام حضرا امام )ره( و بیداری بزرگی اسـت ظلم
ها و ها پدید آمد و اال کنترل افکار عمومی توسط رسانهملتنظیر آن ابرمرد در که با رفتار بی

های و به دروغ فرو رودهای ربری باعث شده بود که وجدان بشری در رواب زمستانی بنگاه
جاء »ها مشغول شود. لذا با تشکی  نظام مبارک جمهوری اسالمی، قدرا سارته و پردارته

 حقـایقدینی بـه بخشـی از  امتمحقق گردید و بصیرتی پدید آمد تا « 1الحق و زهق الباط 
داری بـه دورغـین مکتـح سـرمایه و نفاق برای حفظ وجهـهموجود در جهان پی ببرد و کفر 

 نفعال بیفتند.ا

                                                           
 .81، آیه ءسرا. سوره إ1



154  سبک زندگی 

 گر شکست تجربه دموکراسی د  ولب مش  کت عرومی؛ نش نآم  ه  .3

های جهان همانند امریکا، انگلستان، فرانسه اما پیرامون وضعیت دموکراسی در ابرقدرا
اوال باید به آمار پایین مشارکت در انتخاباا این کشورها توجـه کـرد کـه در مـوارد زیـادی، 

ن میـزان از مشـارکت گیری است؛ اما ایجدین شرایط شرکت در رآیدرصد وا 50تر از پایین
 50حاکم بر دموکراسی )حکومت اکثریت( سازگاری ندارد. البته آمار بـاالی  حتی با فلسفه

کنـد بلکـه ان و پیشـتازان دموکراسـی کفایـت نمیمدعی عنوانبهدرصد نیز برای این کشورها 
کند که باید زمینه را برای مشارکت بی  ی حکم میساالرآزادی و مردم مقولهجایگاه آنها در 

گیری فـراهم کننـد. ایـن در درصد مردم در جریان انتخاباا و سـایر مظـاهر تصـمیم 70از 
های قبلی بـه ترتیـح حالی است که میزان مشارکت مردم امریکا در انتخاباا کنگره در دوره

صـد مشـارکت آنـان در درصـد بـوده اسـت و در 5/36و  8/38، 4/36، 37، 1/37، 8/37
بـوده و  1/49، 3/51، 3/55، 8/56های قبلی به ترتیح انتخاباا ریاست جمهوری در دوره

سال پی  )سال  47دهد که به درصد را نشان می 60باالترین میزان مشارکت، رقمی حدود 
، 2007مشارکت مردم فرانسه در انتخاباا پارلماني سال  شود! همچنین( مربوط می1968

و  USA Todayبـوده اسـت. در همـین راسـتا، روزنامـه  25/47، 2002و در سال  43/43
آمریکـا(  2012جمهوری سـال دانشگاه سافلوک در بوستون )در آستانه انتخابـاا ریاسـت

درصد کسـانی کـه در انتخابـاا شـرکت  58داد اقدام به انجام پژوهشی کردند که نشان می
یری در سرنوشت آنها ندارد. در واقا کشورهایی کـه شان هی  تاثکنند، معتقدند که آراینمی

کنند و درصد امور جهان را کنترل می 90با تکیه بر تکنولوژی و روش مدیریت رود، بی  از 
 فلسـفهگیری را بـه نحـوی کـه متناسـح بـا توانند نظم الزم در تصمیمبخشند، نمینظم می

مادی مردم ایـن کشـورها بـه حاکمـان اعتبی معنایبهدموکراسی باشد، تأمین نمایند که این 
های متمادی با حجم عظیمـی است زیرا مردم امریکا و انگلستان و فرانسه و... در طول سال

 اند.از دروغ و فریح از سوی سیاستمداران رود مواجه شده
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عراومی   یقرا گرفتن آ ا دلیلبه ،د  دموکراسی یانس ن شرافت شدن. پ یر ل4

   و خرید و فروش آن د  فرهن  تازبد  مک نیزم عرضه و تق ض

سیاست وارد شده بـود و هنـوز بقایـای فرهنـگ  عرصهزمانی که دموکراسی به تازگی در 
مردم در روسـتاها و شـهرهای کوچـک بـه نحـو  یرورد، آراته و روانین به چشم میفرودالی

یان گرفت. اما امـروزه و پـا از گذشـت سـالواضح و آشکاری مورد ررید و فروش قرار می
شکلی مـدرن و  شورهای پیشرفته، ررید و فروش آرادراز از فراگیری فرهنگ دموکراسی در ک

سازی شـک  گیری و تصمیمپیچیده به رود گرفته است. زیرا درون حزب جریانی از تصمیم
از سوی این حزب برای شـرکت در انتخابـاا معرفـی شـود امـا آیـا  اگیرد تا یک کاندیدمی

ترین عناصر ترین و باارالقترین و دانشمندحاکم است؟! آیا شجاع عقالنیت بر این روند
شـود تـا ح بر سر دنیـا باعـث میشود؟! یا با تنازع و تکالمی معینحزب  نماینده عنوانبه
حزبی مورد ررید و فروش قرار گیرد؟ در واقا ررید و فروش رآی در جلسـاا درون یآرا

ای نیسـت کـه ی تبدی  شده و هـی  جلسـهگیری به یک فرهنگ در کشورهای غربتصمیم
های سهامی هستند که در رالی از این وضعیت باشد و لذا احزاب در دنیای امروز شرکت

گونه که در یـک شـرکت تولیـد کـاال بـا اند. یعنی همانسیاست به فعالیت مشغول عرصه
ز درصـد ا49تفکیک مدیریت از مالکیت و تبدی  مالکیت بـه سـهم، ارتیـاراا مالکـان 

مردم نیز بـه سـهام حـزب در  یشود، آرادرصد از سهام حذ  می51 سهام به نفا مالکان
های سیاسـی واقـا بسـتانپارلمان و کابینه تبدی  شده و در معرض رریـد و فـروش و بده

گیری بـرای جامعـه آنان در تصمیم یآرادیگر آزادی مردم در انتخاب و  عبارابهشود. می
یت آنان اس ت، وارد مکانیزم عرضـه و تقاضـا شـده و مـورد معاملـه قـرار که جزئی از هو

زیرا شرافت چیـزی جـز رعایـت  ؛بنددگیرد و در نتیجه، شرافت از جامعه ررت بر میمی
یتی و انسانی نیست.  تناسباا هو
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س ال ی دینای، علات برخاو د    و مردم نم م ورهو ی اسالمی و ذبه اخالقی .5

 فاتن  یران و آزادگا ن وها ن و از باین   آمیز دموکراسی غربی ب  ملت اخشونت

 اعتب   ترو ی تولید قد ت م دی د  می ن افک   عرومی

ریزی آمیز است که رفتار نظام جمهوری اسالمی در پیهمین روند کثیف و فاجعه دلی به
 سـویبهمـو  های آزاده را مو ساالری دینی همراه با ارالق و شرافت و مذهح، انسانمردم

های مردمی غربی از مبنای رود عدول کند و نهضت تمدنو باعث شده تا  رود جذب کرده
را که پا از انقالب اسالمی بر ضد دموکراسی غربی به وجود آمده، بـه شـدیدترین وجـه و 

ها سرکوب نماید و مجددًا لشگرکشی به کشورهای مختلف مانند افغانستان، ترین شیوهشنیا
دستور کار رود قرار دهد و بـا جنایـاا جدیـد رـود در  و... را درلیبی  ،یمن سوریه، عراق،

ها بـرای تـأمین گری را بـه او  برسـاند. حـال آیـا ایـن لشگرکشـیلبنان و فلسطین، وحشی
دموکراسی و حمایت از تصمیم مردم و مشارکت عمومی و دفـاع از حاکمـان منتخـح بـوده 

وش میلیـاردی تسـلیحاا است؟! یا همزمان با سردادن شعار صلح، بازارهای بزرگ برای فر
انـد، نشـینی کردهآورند؟! حتی در کشوری مانند عراق که به ظـاهر از آن عقحرود پدید می

یزی جـز انفجارهـا و کشـتار آن، چ نتیجهاند که زیرسارتی امنیتی اطالعاتی را طراحی کرده
بًا کشورهای رتهای رود مر سُبعانه، با رسانهمردم عادی نبوده است. عالوه بر این رفتا روزانه

کننـد تـا هـی  شان تهدیـد میها و نابودی استقاللکشی و تخریح زیرسارتدنیا را به نس 
جریـان مظـالم آنهـا در  کننـدهکـه تأمین ـــی جرآا ورود به مسائ  دفاعی و امنیتـی را ملت

و و کنند تا با نیـرکشورها را وادار می همهپیدا نکند. پا از این ارعاب همگانی،  ــدنیاست 
بینند، مشارکت نمایند. حال اگر ها الزم میهایی که ابرقدراتجهیزاا نظامی رود در جنگ

کننـد، بایـد ، ادعای دموکراسی و آزادی و مشارکت عمومی را مطـرح میتمدنصاحبان این 
 دربـارهبرگزاری یک رفراندوم جهانی را بپذیرند تا از این طریق، تمامی مردم دنیا نظر رود را 

نمایند کـه  معینبیان کنند و  «تولید تصمیم»و  «تولید قدرا» عرصهدگی غربی در سبک زن
به زندگی ادامه دهند یـا مایـ  بـه حیـاا در یـک نظـام  مادیرواهند تحت نظاماا آیا می
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انسانی هستند. اما با توجه به این حجم از جنایت و اسارتی که عموم مردم دنیا بـا آن درگیـر 
های جهان در این رفراندوم بتواننـد آرای عمـوم را بـه رـود رقدراهستند، محال است که اب

دهند پیشنهادی از این جنا در مقاب  افکار عمومی جهان قـرار جلح کنند و لذا اجازه نمی
 گیرد.

دهـد کـه ها و تجارب عینی و آمار و اعداد و ارقام منتشره نشـان میپا توجه به واقعیت
رود و اضـمحالل پـی  مـی سـویبه سیاسـی، صـهعردگی غربـی در دموکراسی و سبک زن

های گیریمحور تصـمیم عنوانبهزیرا امریکا و اسرائی   ؛کشدشکستی قطعی انتظار آن را می
اند و بـه اعمـال سیاسی در منطقه و جهان، همراهی وجدان عمومی بشریت را از دست داده

نیسـت. البتـه تـا قبـ  از  اند که هی  انسانی حاضر بـه پـذیرش آنهـاآمیزی روی آوردهجنون
 لی باعـث شـده بـود کـه جهـان در ظلمـتپیروزی انقالب اسالمی، سکوا ربری و تحلی

ور شود اما اهتزاز این پرچم الهی، وجدان بشریت های بزرگ غوطهحاص  از جنایاا قدرا
ساالری دینی در برابـر جهانیـان مردم ورزی غربی، جاذبهبا شکست سیاسترا بیدار کرده و 

شدن شرایط بـرای تحقیقـاا میـدانی پیرامـون میـزان ر گرفته است. لذا در صورا فراهمقرا
 برانگیزی به دست رواهد آمد.های ایرانی در جهان، قطعًا اعداد اعجابمخاطبان رسانه

 



12 
 داری بر تئوری تولید قدرت غربیتبیین حاکمیت مکتب سرمایه

رد»در سه سطح   «توسعه، کالن، خ 

و « اوارا »عرومی د  ترو ی تولید قد ت غربی به ساطح   یآ ا مادود شدن .1

 دا یبه مکتب سرم یه« س زیتصریم»و « گیریتصریم»واگذا ی سطوح 

پا از بحث عینی و آماری پیرامون سبک زندگی غربی در امر سیاست، بایـد بـه بحثـی 
ا دارای سـه عقالنی پیرامون این مقوله پردارت. در این زمینه باید توجه داشـت کـه نظامـا

ربی، رآی مردم تنها در هستند و در دموکراسی غ« سازی و اجراگیری، تصمیمتصمیم»سطح 
هـای بـزرگ این در حالی است که با ارتکـاب دروغ 1گذار باشد.تأثیرتواند می« اجرا»سطح 

شود که مردم در کشورهای دموکراتیک، در تمامی امور جامعـه حضـور دارنـد و در ادعا می
، «گیریتصـمیم»کنند. در توضیح بیشتر باید گفت کـه در سـطح د آن مشارکت میابعا همه
یابد. یعنی وجود دارد که طبق آن، مدیریت شهوا حفظ شده و تداوم می« گیریجهت»یک 

دست به دست هم دهند و  مرفهشود تا برای دستیابی به زندگی از تمامی مردم دنیا دعوا می
ایی در این جهت وضا کنند و آن را اجرا نمایند و متخلفـین هدر همکاری با یکدیگر، قانون

گونـه کـه شـود. همانرا به مجازاا برسانند که این امور از طریـق سـازمان ملـ  انجـام می
                                                           

مباحـث روشـن  های دینی، با تبیـین سـبک زنـدگی اسـالمی در ادامـهالبته نحوه مشارکت مردم در نظام .1
 رواهد شد.
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های جهانی قرار طرح شعار زندگی در ظّ  لوای دین، مورد هجمه دلی بهجمهوری اسالمی 
در سـطح  مادیگیری . بنابراین حفظ جهتشودگرفته و محکوم به زوال و نابودی دانسته می

شود و پیشنهادهایی از قبی  برگزاری رفراندوم جهانی در به رآی گذاشته نمی« گیریتصمیم»
 آید.این زمینه، غیرقاب  پذیرش به حساب می

حواد  مختلف )ماننـد  دربارهگیرد. اواًل سه نوع رفتار صورا می« گیریموضا»اما در 
پردازنـد و سـپا بـر همـین اسـاس می« تعریـف» ارائـهای و...( به تروریسم، حقوق هسته

کنند و در نهایـت بـا إعمـال فشـار نظـامی و امنیتـی بـر تمـامی می معینهایی را «تکلیف»
نوبت بـه « گیریموضا»و « گیریجهت»دهند. پا از می« تطبیق»کشورها، آن تکالیف را 

ها در امـور د تفاهم و تصویح قطعنامـهرسد که در آن به تنظیم حقوق و اسنامی« مجاهده»
زنند هایی را رقم میحهای مختلف، جنگ و صلپردازند؛ یعنی با صدور قطعنامهمختلف می

های جلح منافا عمومی، نفا شرکت جایبهشود اما ها تأمین میملتآن از جیح  که هزینه
 کند.داری را تأمین میبزرگ و نظام سرمایه

در « دیپلماسـی اقتصـادی»، «گیریتصـمیم»ی فرهنگ حاکم بـر هایکی دیگر از نمونه
ای تنها منطقهالمللی و وآمدهای جهانی و بینرفت همهتمامی کشورهای جهان است؛ یعنی 

هـا ملتافزایِی سود سرمایه و چپاول شود که اطالعاا الزم برای دائمبا این هد  انجام می
ی و حقوق بشر در بررـی کشـورها بـه میـان به دست بیاید و اگر سخنی از وضا وریم آزاد

کید بر می دهد نشان می« دیپلماسی اقتصادی»آید، برای فشار بر آن کشورهاست. در واقا تأ
ای وجـود نـدارد و ها دغدغهها و تصمیمکه در دیپلماسی و روابط رارجی، برای آزادی اراده

التزایـد نولوژی و رفـاه دائمتک توسعهگذاری رارجی و ی اصلی در این عرصه، سرمایهمسأله
شوند و تنهـا چیـزی کـه از ها َمحرم محسوب نمیملتاست. لذا در این نوع از دیپلماسی، 

ای و تکـراری اسـت کـه هـی  شود، ادبیاتی کلیشـهدیدارهای سیاسی در ربرها منعکا می
 ارهدربـرسـانی رـورد و اطالعشـده در آن بـه چشـم نمیاثری از روابـط و معـامالا انجام
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 هایی از ایـن موضـوعاا نیـز افشـاخ گردد. اگر بها محقق نمیملتسرنوشت کشورها و 
ها برای کسح منافا بیشـتر درگرفتـه اسـت. ایـن در نزاعی است که بین قدرا دلی بهشود، 

حالی است که تمامی زوایـای زنـدگی رصوصـی هنرمنـدان و ورزشـکاران، توسـط همـین 
 شود.رسانی میها اطالعگیری و در مورد آنها پیرسانه

د و در شـومنحصر می« اجرا»به سطح  در سبک زندگی غربی، و مشارکت عموم آراارذ پا 
دهد، هی  اثری از مشـارکت مردمـی جریان تصمیم را تشکی  می دو سطح دیگر که بخ  عمده

کـه سـه  ــنظاماا « ِا مجاهد»و « گیریموضا»، «گیریجهت»عمومی در  یآراوجود ندارد و 
 شود.ابدًا درالت داده نمی ــهستند « گیریتصمیم»ی سطح وجودآورندهبه رکن

ه ی ن مهترو ی تولید قد ت از طریق مراکز آک دمیک و پ ی ن . مهندسی علری2

 «توسعه، کالن )توازن ، خُرد )نمم »دانشگ هی د  سه سطح 

نظـم، » مقولـهاز سـه  گونه که در بحث از تروری تولید ثروا و تروری تولید اطالعهمان
معـادل بـا « گیریتصـمیم»سخن رفت، در تروری تولید قدرا نیـز سـطح « تعادل و توسعه

هاست. «نظم»گر نشان« اجرا»و سطح « تعادل»متناظر با « سازیتصمیم»، سطح «توسعه»
توسـط « گیریتصـمیم»در سطح « تعریف، تکلیف و تطبیق»لذا باید توجه داشت که تولید 

کادمی کادمیک»پذیرد و ک صورا میمراکز آ است که مدیریت جهانی را هدایت « ادبیاا آ
ها، امــور کـالن و بخشـی را ســامان در دانشـگاه« ادبیــاا تخصصـی» همچینـین کنـد.می
های بـه ها متناسح با حرکت در سطح توسعه، نسـخهبخ  همهبخشد و برای تعادل در می

دهـد. یعنـی سـطح را شـک  می« زیسـاتصمیم»کند و به این صورا، سطح روز تهیه می
ر تمـامی ابعـاد جامعـه ای است کـه دمعادل با دستگاه کارشناسی گسترده« سازیتصمیم»

هـا را نتیجـه کنـد و تعـادل و تـوازن بـین بخ ها را هماهنـگ میعرصه همهو  جریان یافته
« مکانـاامقدوراا و ا»ها، رو موضوع دستگاه کارشناسی برای کنترل تعادلدهد. از اینمی

بودجـه، »کفایـت یـا کمبـود در  براساسها است؛ به این معنا که تعادل یا عدم تعادل بخ 
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بـر ایـن اسـاس مشـخص « الگوی تخصیص»شود و تعیین می« نیروی انسانی و تکنولوژی
آن بـا  رابطـهگردد. در واقا تعادل و عدم تعادل به کیفیـت الگـوی تخصـیص از درون و می

کـه در  ــ« کارشناسی کار»لذا مقصود از اصطالحی مانند گردد و یهای بیرونی باز مبخ 
هـای تعـادل بخ  مالحظـه ـــشـود گیری برای سطوح مختلـف مطـرح میهنگام تصمیم

مختلف و بررسی وضعیت بودجه و نیروی انسانی و مقدوراا مـورد نیـاز در آن چـارچوب 
 توسـعهازی( بـا اسـتراتژی سـهـای بخشـی )تصمیماست. بنابراین ایجاد تناسح بین تعادل

های نامـهدر پایان ایـن معـادالا گیری( از طریق معادالا علمی است کـهجهانی )تصمیم
ها در تولید معادالا سیاسی نسبت به حفظ جهت نامهاین پایان اما شوددانشگاهی تولید می

د اطـالع ملزم هستند؛ یعنی تروری تولید قدرا و آزادی و تصمیم در غرب، تابا تروری تولی
در  1کنـد.)دستگاه فرهنگی( است و دستگاه فرهنگی نیز از تروری تولیـد ثـروا تبعیـت می

های علمی و تحقیقاتی حاکم اسـت کـه نـه تنهـا سازی نیز پژوه نتیجه، در سطح تصمیم
سـح بـا تولیـد ثـروا و گیری ایـن تحقیقـاا، متنامردم در آن نقشـی ندارنـد بلکـه جهـت

 دار و بر ضد منافا عمومی است.سرمایهمنافا قشر  کنندهتأمین

 ترو ی تولید قد تد  بخش خصوصی بر توزیع اختی  ات   کریت م فی یح .3

در موضـوعاا « هـانظم»های دانشـگاهی نامـهپا از موضـوع توسـعه و تعـادل، پایان
شود و ها مطرح میبرای تحقق نظم« اجرا»در اینجا سطح کنند که مختلف را نیز طراحی می

گردد. روشن اسـت کـه بـرای تحقـق و خدام و اشتغال عمومی منحصر به این سطح میاست
های کنترل و نظـارا و سـایر اوصـا  گیر و سیستمها، مدیران قوی و قاطا و پیاجرای نظم

دار است و به فرارور ت و زمان، موقمجریه( قوهمربوطه ضرورا دارد. البته دوران مدیریت )
شود و ممکن است بـرای سال را شام  می 7تا  4ای مختلف، از قوانین و شرایط در کشوره

                                                           
ها هم بـه «نظم»شود؛ بلکه اگر ها منحصر نمی«تعادل»علمی تنها به  های. البته تولید معادالا و بررسی1

 گیرند.ای برسند، موضوع پژوه  و تحقیق قرار میسطوح پیچیده



162  سبک زندگی 

ها در هـا و تراسـتسـال طـول بکشـد. امـا مـدیریت کارت  10تـا  رـاصبعضی مناصـح 
دار هـم نیسـت. در واقـا مـدیریت در گیری نبوده بلکه زمـانها، نه تنها مبتنی بر رآیشرکت
وروثی، در یک رانـدان دسـت م صورابههای پادشاهی و های بزرگ همانند سلسلهشرکت

کند! یعنی نـه سال هم تجاوز می 200ها بعضًا از شود و لذا ُعمر برری شرکتبه دست می
ها اثـری از رانـهها ربری از رآی کارگران برای تعیین مـدیر اسـت و نـه در وزارادر شرکت

 رورد.مشارکت کارمندان برای انتصاب وزیر و روسای اداراا به چشم می
هایی مانند ضـرورا ارـذ گذرنامـه بـرای رـرو  از دیگر مردم به رعایت نظماز سوی 

کنند و این قـوانین تـدابیر ظـاهرًا شوند که عموم شهروندان آنها را مراعاا میکشور ملزم می
ها وارد کشـورها شـود کـه تروریسـترسند اما با ایـن حـال مشـاهده میمناسبی به نظر می

شوند یا مـأمورین در تمـامی مرزهـا ان از کشورها رار  میشوند یا سارقین و کالهبردارمی
ها افتـاده ایـن دررواسـتکننـد و...! گرچـه در کشـورهای عقحدررواست رشوه و با  می

ها در کشورهای پیشرفته، به شکلی پیچیده و مدرن و گیریشود اما این با صریحًا انجام می
که بخشی از آمارهـای مـرتبط بـا ایـن  پذیردهای قبلی صورا میالکترونیک و با هماهنگی

رواهد شد. لـذا بایـد  است و بخ  دیگر آن در آینده افشاوضعیت، در حال حاضر موجود 
اندرکاران امور ُررد و سطوح تعبیه شده که دست علتها و قوانین به این پذیرفت که این نظم

دا کنند زیرا دستگاه حاکم پایین، امکان سوء استفاده و دستیابی به درآمدهای غیرقانونی را پی
هاست و لذا حقوق و مزایای پایینی به این دسـته از مـدیران سو به دنبال کاه  هزینهاز یک

دهد و از سوی دیگر، تأمین مشتهیاتی که این مـدیران نسـبت بـه آن تحریـک ارتصاص می
ه در مباحث ک ــشوند، قیمت باالیی دارد. همین شرایط است که فضا را برای ایجاد مافیا می

در بدنـه و سـطوح نـازل  ـــگیری آن در مناصح سطح باال اشاره شـد گذشته به روند شک 
 کند.مدیریتی نیز فراهم می
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اخاالق   ،«پاذیری یتمسؤول» و یبه« امتی زدهی و امتی زخواهی» و یگزینی .4

 ترو ی تولید قد ت د  و احزاب ح کرههیرتح کم بر 

، بایـد ایـن مسـأله بررسـی حاکمههیرتض ارتیاراا به از مردم و تفوی پا از ارذ رآی
قید و شرط است یا بایـد رفتـار مـدیران کنتـرل شـود و عمومی، مطلق و بی یآراشود که آیا 
ای عمـومی مقولـه یآراهای آنان مورد نظارا قرار گیرد؟ گرچه روشن است که تحقق وعده

ده بایـد کنتـرل شـود امـا در عمـ ، شهای ارائهمطلق نیست و رفتار مدیران در راستای وعده
پذیری در ایـن عرصـه وجـود نـدارد و مـدیران در یتمسـنولشـود و چنین امری محقق نمی

ها و رسارا ناشی از آن، غالبًا مورد بازرواست و مجازاا قـرار صورا عدم عم  به وعده
  ایـن عاهایی بر رـالسی هستند. البته کشورهای غربی ادگیرند بلکه دارای امنیت سیانمی

های آنان در ایـن ها و احزاب، پرده را از فریحکنند اما توجه به نق  رسانهمطلح مطرح می
ق یا عـدم تحقـق ها به گذشت زمان، تحقزند. در واقا با واگذار کردن وعدهموضوع کنار می

ها نسبت بـه شود که این امر از طریق عدم پوش  رسانهاجتماعی پاک می ها از حافظهوعده
رو و... حاصـ  گری نخبگـان و کارشناسـان در ذکـر موانـا پـی موضوعاا و با توجیه این
توانند با تکرار یک موضوع و یا سکوا مداوم های مدرن میدیگر، رسانه عبارابهگردد. می
جامعـه پـاک  د کرده یا موضوعاتی را از حافظـهجامعه وار امون آنها، مقوالتی را به حافظهپیر

عمومی یا افزای  انتظاراا فـراهم کـرده یـا ایـن  را، زمینه را برای مطالبهاین صوکنند و به 
های امریکایی و به تبـا آنهـا سـایر سال گذشته، رسانه 37زمینه را از بین ببرند. لذا در طول 

کننـد و ایـن ز تروریسم مـتهم میهای جهانی، جمهوری اسالمی ایران را به حمایت ارسانه
نمایند و تدریجًا این دروغ را به باوری عمومی های گوناگون تکرار میانهام را دائمًا و با زبات

با تکرار تمجید از رژیم صهیونیستی  کههمچناناند. در میان برری از مردم جهان تبدی  کرده
تنها دموکراسی راورمیانه، این فریـح را بـر بخشـی از افکـار عمـومی  عنوانبهو معرفی آن 

 اند.جهان تحمی  نموده
هاست که از طریق اربـار، نمـای  فـیلم و ین مطلح یکی از کارکردهای اساسی رسانها
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اجتمـاعی،  ن و نخبگان و ... به سارت حافظهها، مصاحبه با کارشناسامسابقاا و سرگرمی
های های قدراکند و در همین راستا تالشهوش اجتماعی و سنج  اجتماعی مبادرا می

هـا نائـ  شـده اسـت. مـردم هراسی به برری موفقیترانهراسی و ایجهانی در جهت اسالم
واسـطه بپردازنـد بلکـه موضوعاا به تحقیـق مسـتقیم و بی همه دربارهتوانند عادی نیز نمی

های رسانه همهکنند رصوصًا در صورتی که گیری میها نتیجهاعتماد نسبی به رسانه برمبنای
ساس دموکراسی بر غوغاساالری بنا شده؛ جهان، یک مطلح واحد را تکرار کنند. در نتیجه، ا

شـده بـرای ایجـاد چه در هنگام انتخاباا از طریـق بمبـاران تبلیغـاتی و تـالش سازماندهی
های مختلف و چه پا از انتخاباا با ایجاد نمایی آن با تکنیکاجتماعاا مصنوعی و بزرگ

نسـبت بـه  حافظه و هوش اجتماعی یا از بـین بـردن آن از طریـق پوشـ  یـا عـدم پوشـ 
های انتخاباتی به فراموشی سپرده شـده و پیگیـری موضوعاا گوناگون. لذا بسیاری از وعده

شود زیرا دستگاه سیاسی در سبک زندگی غربی، مبتنـی بـر امتیـازرواهی و امتیـازدهی نمی
رو هنگامی که هر حزبی به قـدرا پذیری واقعی در آن وجود ندارد. از اینیتمسنولاست و 

داند و همگان نیز ان ریاست و حکومت را فرصتی برای کسح منافا درازمدا میبرسد، دور
ری از این ارالق اطالع دارند و به همین دلی ، میزان مشارکت در کشورهای غربی در بسـیا

های هبا ادعاهای آنان مبنی بر فتح قل کند که تناسبیل پیدا میدرصد تنز50موارد به کمتر از 
 ومی ندارد.دموکراسی و مشارکت عم

از مادا    آن و خارو  باه چگاونگی گاردش تصاریم     « تفکیک قوا» . تعرید5

 ترو ی تولید قد تد   عقالنیت و وهت تک مل

تروری تولید قدرا در سبک زندگی غربـی، بایـد بـه چگـونگی گـردش  پا از بیان پایه
ــاره بایــد توجــه داشــت کــه تصــمیم )نظــاگانه پردارــت. در اینتصــمیم در قــوای ســه م ب

قضـائیه  قـوهبـه  مقننه قوهنه و از قوه مقنمجریه به  قوه( از سازی و اجراگیری، تصمیمصمیمت
د و از از یکدیگرنـ مسـتق  قـوهشود که این سه کند. البته در ظاهر وانمود میگردش پیدا می
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دیگـر سـه دسـتگاه  عبارابـهشـود. د شده و بر آن نظارا میطریق تفکیک قوا، قدرا مقی
زیـرا صـاحبان  ؛شده و این اوصا  باید همدیگر را پوش  دهند طراحیف سه وص براساس

استضائه از وحی و علوم الهی نیستند بلکه عق  بشـری را مبنـای سـامان  مدعیغربی  تمدن
آن دانند و کنترل و نظارا بر دانند و بر این اساس، قدرا را فسادآفرین میامور اجتماعی می
 شمرند.می را ضروری اننفوذاز سوی دیگر ذی

 قد ت تولید ترو ید   مجریهقوه  ک  کرد تالیل از .1/5

، پاسدار قانون قوهمجریه و رییا این  قوهاما حقیقت آن است که قدرا اصلی در ارتیار 
امکاناا، تسـهیالا و قوا قرار دارد و تمامی مقدوراا،  کنندهاساسی و در جایگاه هماهنگ

های های توسعه و بودجهاندازها و برنامهست و چشما قوهکشور در دست این  نیروی انسانی
 مثابـهبهشـود. در ایـن میـان، احـزاب ساالنه توسط دستگاه کارشناسـی دولـت طراحـی می

های سهامی در امـر سیاسـت هسـتند کـه در تـأمین هزینـه و سـایر شـرون رـود بـه شرکت
زایی سود سـرمایه بایـد افداران و بخ  رصوصی تکیه دارند. لذا نظم الزم برای دائمسرمایه

گونه که الگوی مصر  در در تمامی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رعایت شود و همان
اقتصاد و الگوی پسند اجتماعی در فرهنگ به امری طبقاتی تبدی  شـد، الگـوی تصـمیم در 
سیاست نیز یک الگوی طبقاتی رواهد بود و محرومیـت در نظـام تصـمیم جریـان رواهـد 

مجریه آن است که نظام تصمیماا، طبقاتی شـده و بـه نفـا قشـر  قوهیت راصعنی یافت. ی
 دار تمام رواهد شد.سرمایه

 قد ت تولید ترو ید   ک  کرد قوه مقننه تالیل از .2/5

کند بلکـه بـرای جلـوگیری از هـر  و البته مدیریت بر امکاناا و مقدوراا کفایت نمی
ظرفیت در رفاه و زنـدگی بهتـر،  ارتقای کهچنانهمکند؛ مر ، وضا قانون ضرورا پیدا می

کند. یعنی هـم در طلبد که این امر نیز نیاز به قانون را دوچندان میدر سارتارها را می تحول
ها( و هم در وجه سلبی )جلوگیری از هر  و مر ( وضا برنامه براساسوجه اثباتی )حرکت 
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 یت اجـرامسنولد توسط دولت که رود ایناپذیر است. اما وضا قانون نبقانون، امری اجتناب
دار این مهم شود. اما هایی عهدهطرح ارائهباید با  مقننه قوهرا بر عهده دارد، انجام شود بلکه 

لـوایح  براسـاسهـا بیشـتر باید از نظر آماری روشن شود که در دویست سال گذشته، قانون
و کارشناسـی  هـاارلمانهـای پطرح اکثـرابـوده یـا گـذاری و غلبه آنها بر امر قانونها دولت

کشــورها در  ز آنجــا کــه بیشــترین تــوان کارشناســیالبتــه ا؟ مجلــا، برتــری یافتــه اســت
گـذاری بـرای حرکـت کشـور هایی مانند سازمان برنامه و بودجه متمرکز شده و ری سازمان

 ایبرمبنـب، وشن است که غلبه اکثر قوانین مصـوشود، رعماًل توسط این سازمان انجام می
در سبک زندگی مـدرن را نبایـد  مقننه قوههاست و لذا استقالل دولت کارشناسی پیشنهادی

چیزی بی  از یک شعار دورغین به حساب آورد. گرچه در کشورهایی که دارای دولت قـوی 
های پارلمـان را در هستند، دولت از طریق تعام  با احـزاب در انتخابـاا مجلـا، کرسـی

توان دریافت کـه فارغ از این واقعیت و با توجه به توضیحاا فوق می گیرد اماارتیار رود می
 شود.مجریه می قوهاصلی رود نیز عماًل تابا دولت و  وظیفه عنوانبهمجلا در وضا قانون 

 قد ت تولید ترو ید   ک  کرد قوه قض ییه تالیل از .3/5

بـین بـرود یـا فـاا از شـود تـا تخلو اجرای آن موجح نمی روشن است که وضا قانون
قضائیه نق  ایفا  قوهفین و رفا ارتالفاا، کن شود و لذا برای مجازاا متخلهارتالفاا ریش

مجریه و قوانینی تبدی   قوهای برای قضائیه در سبک زندگی غربی، به ردمه قوهکند. یعنی می
و  شود که مطلوب دولت بوده است و از رود استقاللی ندارد. در واقـا تـوبیخ و تشـویقمی

حـول ضـوابط و مقرراتـی صـورا  ـــقضائیه اسـت  قوه که وظیفه ــایجاد وجدان عمومی 
حی بر یمجریه تدوین و از طریق توان کارشناسی باالتر و در قالح لوا قوهپذیرد که توسط می

 مجلا تحمی  شده است.
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ترا یالت و ووادان   » ح کریات  دلیلبه. ضرو ت ح کریت قوه قض ئیه بر س یر قوا 4/5

 بر ق نون و اورا« میعرو

وجدان عمومی تنها منحصر به مهم توجه شود که  جا مناسح است به این نکتههمین در
هـا و م( نیسـت بلکـه بـا انجـام فعالیتیفـاا و جـراسلبی آن )از قبی  بررورد با تخل جنبه

و  یملـایجاد کند و با ایجاد عزم  تحولبخشد و در آن  ارتقاتواند فرهنگ مردم را تدابیری می
، مهـمسـازی مبـادرا نمایـد کـه ایـن نخبگانی، برای پیشرفت و تکام  جامعـه بـه وجدان

اثباتی در موضوع وجدان عمومی است. این در حالی اسـت کـه ایـن وجـدان  گر جنبهنشان
کـه قباًل تحقق یافته است؛ حتی قب  از آن معینعمومی برای حرکت اجتماعی در یک مسیر 

 عنوانبـهگیری بـرای انتخـاب مـدیران ایجـاد شـود. یت و رآیفضایی برای حاکمیت و مدیر
هـا ابتـدائًا تمـایالا عمـومی )کـه وجـدان نمونه، در انقالب اسالمی ایران و سـایر انقالب

دهد( حول یک دعوا، مکتح، ایده، هد  یا آرمـان جمـا را تشکی  می ملتعمومی یک 
را رقـم زده اسـت؛ چـه آن گیری یـک جامعـه شده و بر یک محور، مجتما گردیده و شـک 

دعوا، دعوا به آررا و زندگی در ظّ  لوای والیت الهی باشـد و چـه دعـوا بـه دنیـا و 
 باشد. مرفهو تالش برای زندگی  مادیوالیت 

دیگـری محقـق  مقولـه، قـوهو تفکیک قوا به سه « حاکمیت»یعنی قب  از بحث پیرامون 
سـازی و گیری و تصمیمتصـمیم نظـام است. لذا گرچـه« جامعه»شده و تکّون یافته که آن، 

قبـ  از آن  ا عمومی و وجدان عمومی در مرحلهبه تفکیک قوا وابسته است، اما تمایال اجرا
ایجاد شده و پی و بنیان جامعه را رقم زده و سپا بر این اساس بوده که یک حاکمیت شک  

ایجاد وجدان  قوه مثابهبهقضائیه  قوهکند که گرفته است. بنابراین عینیت و عقالنیت حکم می
و تمایالا عمومی )در وجه اثباتی آن( بر قوای دیگر حاکم شود و به محـور همـاهنگی قـوا 

است که  قوهنماید. زیرا این  معینمجریه را  قوهو سپا  مقننه قوهتبدی  گردد و مسیر حرکت 
نها پـا شده و پیدای  قانون نیز ت ملیاجتماعی بوده و موجح انسجام  کلمهحافظ وحدا 

پیـدای  جامعـه  علـت عنوانبهنباید « قانون»دیگر،  عبارابهشود. از این مرحله محقق می
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آورد، ر از پیدای  جامعه است و آنچه جامعه را پدید مـیشود بلکه پیدای  قانون منر تلقی
پندارنـد و چیزی جز تمایالا عمومی نیست. در واقا ادراکـاتی کـه جامعـه را اعتبـاری می

پندارنـد، مربـوط بـه دوران قبـ  از رنسـانا علت تشکی  جامعـه می مثابهبهن را جع  قانو
 هستند و تنها در تحلی  از جواما آن دوران، کاربردی نسبی دارند.



13 
از ابعاد  در تئوری تولید قدرت غربی جریان اخالق مادی

 ایشناختی، ساختارهای سیاسی و فرهنگ حزبی و رسانهجامعه

 از نمر عقلی و تاققی« ت مردم بر مردمحکوم» . امتن  1

کند که با دستیابی به دموکراسی تروری تولید قدرا در سبک زندگی غربی ادعا میگرچه 
را محقق کند امـا بـا توضـیحاا گذشـته روشـن شـد کـه « حکومت مردم بر مردم»توانسته 

رـار  واقـا در عینیت، قابلیت تحقـق نـدارد و آنچـه در عـاَلم « حکومت از پایین به باال»
است. یعنی تشکی  جامعه الجرم ناشی از آن است کـه « حکومت از باال به پایین»شود، می

کـه آن آرمـان، یناز ا اعـمگیـرد؛ ق میی تعلراصتمایالا عمومی به مکتح و ایده و آرمان 
بـدان معنـا شدن مردم حول یک مکتح، باشد. لذا جما (الهی یا الحادی) دنیوی یا ارروی

آن  جاذبـه دهندهنشـانبلکـه  تشکی  جامعـه و حکومـت باشـند علتردم، رود نیست که م
 .ا بر محور رود گردآوردمکتح است که توانسته عموم ر

حا کم بار فلسافه     شن سای و معاه  مث باه باه « تن ز  و تک لب بر سر دنی . »2

 وری ن مارومیت سی سی دموکراسی؛ مووب

مجتما شدند، آیـا  مرفهو  مادیگی سبک زندگی غربی، حول زند براساسحال اگر مردم 
آیـد و مـردم بـه شود و صلح و آرام  و امنیت و آزادی پدید میتعاون و همکاری محقق می
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کنند؟ اگر مکتبی که علت پیدای  جامعـه شـده، یـک مکتـح رشد و تکام  دست پیدا می
ق بـه تعلـ معنایبـه مـادیزیـرا پـذیرش مکتـح  ؛باشد، پاسخ سوال فوق منفی است مادی

محدودیت است و انسانی که به محدودیت تکیه کرده، از رو  إتمام مقدوراا و امکانـاا 
تـدبیر  آمیزی راهـای شـیطنتشـود و بـا عقالنیـت رـود، راهو ارتیاراا دچار اضطراب می

اش کردن قدرا آنها به رود، اضطراب درونیی به دیگران و ضمیمهکند تا با تجاوز و تعدمی
تبـدی   مـادی کالح بر سر دنیا به مبنـای جامعـهاین روند، تنازع و ت تیجهنرا فرو بنشاند. در 

شــود و اثــری از تعــاون بــاقی نخواهــد مانــد و بــه تبــا آن، کشــمک  و جنــگ و اســتکبار و می
اسـتراتژیک  مقولـهامتیازرواهی جریان رواهد یافت. لذا جنگ در سـبک زنـدگی غربـی، یـک 

دیگـر در  عبارابـهتـاکتیکی اسـت.  مقولـهیـک  است؛ بررال  دستگاه الهی که جنگ در آن،
گاه اصالت ندارد اما اگر کسانی منافا دنیاپرستان محور، حذ  طر  مقاب  هی های آررانظام

حذ  فیزیکـی رواهـد بـود. در  مادیرا به رطر بیاندازند، اولین راه بررورد با آنان از سوی نظام 
بـرای حاکمیـت  راصشود تا یک قشر اعث میواقا محدودپنداشتِن مقدوراا و منابا طبیعی، ب

 ها را به اسارا رود درآورد و آزادی مردم را از بین ببرد.اراده همهرود، 

ای ر، سه  کن اس سای با  «ه ی د وغینغوغ س ال ی، تبلیغ ت حزبی، وعده» .3

 دموکراسی غربی انگیزش سی سی د 

د انگیزش اجتماعی بـرای در کاالها موجح ایجا تنوعاقتصادی،  عرصهطور که در همان
شد، انگیزش سیاسی نیز با غوغاساالری و تبلیغاا حزبی در ایام انتخابـاا تولید ثروا می

ها و انعکاس اندازی اجتماعاا و میتینگهای کالن برای راهشود: با صر  هزینهحاص  می
برابر مردم به حزبی در  و مادیها، در برابر افکار عمومی نوعی از جالل و جمال آن در رسانه
های دروغـین در ایـن اجتماعـاا نسـبت بـه موضـوعاا و با طرح وعده گذارندنمای  می

کننـد؛ از می را به رود جلح میاصنا  گوناگون، توجه افکار عمو ها وگروه مختلف و برای
آوردن امکانـاتی بـرای موضوعاتی چون مالیاا، مسکن، بهداشت، درمان و... تا فراهم ح 
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هـا گفرهنشـعار حمایـت از بررـی ررده کـههمچنانمعلمان، پزشکان و.... صنوفی چون 
 یآراشـود تـا بـازان سـرداده میها ماننـد همجنات و فراماسونری و برری گروهئیمانند بها

ها و اقوام مختلف را جلح نمایند. عالوه بر این، حـزب و کاندیـدای اصنا  و اقشار و گروه
کنند تـا بـا اسـتفاده از محبوبیـت عناصـری ص  میمرجا مت هاینفوذان و گروهبه ذیآن را 

 رود را افزای  دهند. یآراهمچون هنرمندان و ورزشکاران و... 

ها ی  گر برای عدم تاقق وعاده ، سه  کن توویه«ه ، نخبگ ن، ک  شن س ن س نه» .4

 ی به سرت اهداف م دی آنه عح فمه اوتر  کنندهک ندیداه  و هدایت د وغین

های احزاب و کاندیداها دروغ و رال  واقا باشد، شود که اگر وعده تصورت ممکن اس
شـود تـا سیاسـتمداران حقیقت امر در طول زمان آشکار رواهد شد و این مطلح باعـث می

ها بـا کنتـرل افکـار عمـومی، هایی نشوند اما باید توجه داشت که رسانهمرتکح چنین دروغ
کننـد و شـعارها و اجتمـاعی پـاک می اتی را از حافظههای انتخابوعدهبرری امور از جمله 

برند و اذهان عمـومی را بـه مقـوالا های انتخاباتِی حامیان مالی رود را به حاشیه میوعده
نماینـد. سـپا نخبگـان و کارشناسـان پـا بـه میـدان تحلیـ  و بررسـی دیگری منحر  می

گری بـرای عـدم انـا، بـه توجیـهگذارند و با استفاده از اعتبار رود و ذکر مشـکالا و مومی
در زمـان تبلیغـاا  پردازند. از سوی دیگـر، مسـائ  اساسـی کشـور تنهـاها میتحقق وعده

شود و به این صورا، قدرا یک مدا بسیار کوتاه، در برابر مردم مطرح می انتخاباتی و طی
ی غربـی در دموکراسـ« ایمی  وهلـه»ایجاد  معنایبهگردد که این قضاوا از آنها سلح می

ساز منوط به آن است که همواره در مرکز توجهاا مسائ  اساسی و سرنوشت است. زیرا ح 
کید داشـتند کـه منـاظراا  باشد و مورد عنایت عموم قرار گیرد. لذا مقام معظم رهبری نیز تأ

چهارساله تداوم پیدا  بلیغاا باشد بلکه باید در طول ک  دورهانتخاباتی نباید منحصر به ایام ت
ارـالق و منطـق در از ند تا حقیقت مطلـح بـرای مـردم آشـکار شـود کـه ایـن حکایـت ک

 اسالم است. مکتح
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شارکت ساه می سی سای،     ح کم بر احزاب و تبادیل آنها  باه    اخالق م دی .5

شدن من فع ماردم د  تراو ی   و مووب قرب نی توزیع من صبناوه  کنندهتعیین

 تولید قد ت غربی

( بـه احـزاب مقننـه قـوهمجریه و چـه در  قوهقدرا )چه در  در این روند، آراپا از ارذ 
به دست حزب حـاکم  قوهشود. در کشورهایی که احزاب قوی وجود دارند، هر دو منتق  می

و  ند، مـوجی از تنـازع و ائـتال  و ردافتد و در کشورهایی کـه فاقـد احـزاب قـوی هسـتمی
در ترکیــح کابینــه و ســایر  افتــد تــا ســهم احــزاب مختلــفکردن امتیــازاا بــه راه میبــدل

ــنول ــه، مجلایتمس ــخص شــود. در نتیج ــی تــابا ها مش ــدگی غرب ــا در ســبک زن ه
مجریـه و دسـتگاه کارشناسـی سـازمان برنامـه و  قوههایی رواهند شد که توسط گذاریری 

یابد که مطلوب دولت ل میقوانینی تنز ها به امضاکنندهایگاه پارلمانبودجه طراحی شده و ج
ها در حالی است کـه گـردش تصـمیماا در پشـت پـرده نیـز از تنـازع این همه بوده است.

مـردم و نماینــدگان آنهـا در مراکــز  یآراپــذیرد. لـذا می تـأثیراحـزاب و امتیـازرواهی آنــان 
شود تا در راستای اهدافی قرار گیـرد گیری، در این فضا مورد ررید و فروش واقا میتصمیم

و اقتصـادی اسـت. یعنـی  مـادیای توسعه ذکر شده و عمـدتًا هاندازها و برنامهکه در چشم
آمـاری و  جمعیـت در مراحـ  اولیـه براسـاسرغم تعیین نیازهای کشـور طور که علیهمان
( و قواعد تولید و توزیا ثروا GNP) ملیریزی، روند دستیابی به رشد تولید نارالص برنامه

نایی استفاده از امکانـاا پدیدآمـده را شود که در نهایت، بسیاری از شهروندان تواباعث می
مردم برای إعمال حاکمیت در ارتیار احـزاب قـرار  یآرانداشته باشند، در بخ  سیاسی نیز 

مطالباا  های سهامی در امر سیاست، توجهی به منافا وشرکت عنوانبهگیرد اما احزاب می
پردازنـد و بـا می رابـر رقبـاشده به مـانور قـدرا در ببه آرای کسح کامردم ندارند بلکه با ات

ها سـازیها و تصمیمگیریعموم در تصمیم های سیاسی، ارادهبستان در بازیزنی و بدهچانه
 شود.حذ  می اجراو روند 
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ترو ی  برمبن یعرصه سی ست وه نی  د  ش خ  وری ن استبداد ،«حق وتو. »6

 تولید قد ت غربی

های کشـورها کـه بـر تصـمیم ــالمللی بینهای جهانی و گیریعالوه بر این، در تصمیم
هـا و ملتعمـوم  ی قدرتمندان تعبیه شده کـه ارادهنیز حقی به نام حق وتو برا ــحاکم است 

کند و ارتصاصی به شورای امنیت سازمان مل  ندارد بلکه در نهادهای کشورها را سلح می
ه دوران قبـ  از رنسـانا بـمختلف تعمیم یافته است. در واقا حق وتو از نظام استبدادی در 

گونه کـه در ض زورمندان شد و با آنان مخالفت کرد؛ همانار  رسیده و طبق آن نباید متعر
زدند، ایـن امـر بـرای عمـوم گذشته وقتی پادشاهان به انواع تجاوز و فسق و فجور دست می

 عنوانهبـبـارگی و شـرب مسـکراا و... نشینی و زنکرد و مردم به کاخرعایا عادی جلوه می
مـدرن جریـان یافتـه و بـه  تمدنمقام سلطنت باور داشتند. امروز نیز این باور در مهد  الزمه

بـه   یـپذیرش عموم رسیده است؛ گرچه قیام حضرا امام رمینی باعـث شـده تـا ایـن رذا
 شود. تدریج در مقاب  جهانیان افشا

 دا یم یه، اسیر نم م سر«یه ی نم  ته ، دستگ هیه ، خبرگزا  س نه» .7

شـود کـه بـرای می ادعاد به این مکتح، های مقیدموکراسی داری والبته در نظام سرمایه
و  1مقننـه قـوهگفته و تحقق نظارا مـردم بـر حکومـت، از قـدرا جلوگیری از مفاسد پی 

پیرامـون نظـارا  شـود. امـاها بـرای نظـارا اسـتفاده میها و مطبوعاا و ربرگزاریرسانه
ها و مطبوعـاا و پاسخگو کردن آنان به مردم از طریـق رسـانه حاکمههیرتعمومی و کنترل 

ه تـا تأسـیا آنها )از چاپ یک مجلـ ادارههای مدرن و اندازی رسانهباید توجه داشت که راه
ای احتیـا  دارد و لـذا افزارهـای پیچیـدهربری جهانی( بـه سـخت افزارهـا و نرم شبکهیک 

                                                           
مجریـه  مقننـه در جهـت اهـدا  قـوه . در مباحث گذشته )گفتار دوازدهم(، روند به استخدام درآمدن قوه1

، دروغ و در سبک زنـدگی غربـی هاها از دولتمانتبیین شده و روشن گردید که استقالل مجالا و پارل
 فریبی بی  نیست.
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های سنگین تنها از طریق وشن است که تأمین این هزینههای سنگین است و رنیازمند هزینه
داران، ها در چنگـال سـرمایهرو، رسـانهشود. از اینمی میسرهای بزرگ ثروتمندان و شرکت

رسانی را بر محور منافا عتوانند اطالاند و نه تنها نمینفوذاِن جواما گرفتار شدهمدیران و ذی
نمایند که اهدافی عم  می براساسی کمک کنند بلکه عمومی انجام دهند و به نظارا مردم

 شده است. معیندر تروری تولید ثروا و تروری تولید اطالع و پسند اجتماعی 

 استراتژی توسعه د  سطح وه نیاسیر  ،ه شبکه احزاب د  کشو  .8

شـک   یجسـته و شـجاعدیگر پیرامون احزاب آن است که احزاب توسط عناصر بر نکته
برای رسیدن به قدرا، حاضر به ریسک و هماوردی و رقابت با دیگران هستند، گیرند که می

های توسـعه و ها تعیین شده و در برنامهها و تراستاما احزاب اگر با سرعتی که توسط کارت 
های جهانی برای افزای  سطح رفـاه انعکـاس یافتـه، همـراه نشـوند و تصـمیماا استراتژی

در همـاهنگی بـا نظـام  ــشود احزاب تدوین می که در دبیررانه ــحکومتی و استراتژی کشور را 
دیگـر  عبارابـهشـوند. جهانی قرار ندهند، ورشکست شده و از دور رقابت سیاسـی حـذ  می

اند( فقط هایی که با سرعت تکنولوژی هماهنگ نشدهحذ  شرکت معنایبهاص  ورشکستگی )
رکن سبک زندگی غربی، در تروری  عنوانبهه اقتصادی و تولید ثروا منحصر نیست بلک عرصهبه 

 گیرد.تولید قدرا و تروری تولید اطالع نیز جریان دارد و احزاب را نیز در بر می

 آو د مهندسی پیچیده،  هابع د ه  د  تر میاس  ت و مارومیت سی سی ملت .9

 ترو ی تولید قد ت غربی

شـود کـه ان سرنوشـتی میعمومی در این سبک زنـدگی، دچـار همـ یآرااز سوی دیگر 
اندازهای مردم به آن دچار شدند؛ یعنی امروزه کسی پول رود را در های عمومی و پاثروا

هـا قـرار هـا امـوال رـود را در بانکها و دولتکند بلکه مردم و شـرکترانه نگهداری نمی
سـهمی در ها ارتیاری ندارند و فاقد هـر گونـه انداز رود در بانکدهند اما نسبت به پامی

ها و بانکی هسـتند و ثـروا عمـومی از طریـق شـرکت شبکهسود حاص  از گردش پول در 
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گیرد که نه تنها مردم مشارکتی در تعیین ی قرار میراصهای توسعه در مسیر ها و برنامهبانک
 ـــشود می که بعضًا به تورم و کاه  ارزش دارایی آنان منجر ــآن ندارند و از چگونگی آن 

شود ، سرمایه تروریزه شده و به یک موجود زنده تبدی  میراصند بلکه در این مسیر ربربی
رو در بخـ  سیاسـی نیـز سـه کند. از اینکه بر تمامی شرون حیاا اجتماعی حکومت می

و نق  احزاب در این سـطوح، محیطـی را بـرای  اجراسازی و گیری و تصمیمسطح تصمیم
آنان نسبت به ایجـاد و  د و ارادهزم به زندگی در آن هستنکند که ملعموم شهروندان ایجاد می

 تداوم آن محیط، اثر و نفوذی ندارد.
ها و شود که با تعیین ظرفیتای منتشر مینمونه، هر سال در زمان کنکور دفترچه عنوانبه

کند و در پی می معینالکترونیک  صورابهها را شرایط قبولی، چارچوب پذیرش در دانشگاه
از  ،کمبـود حتـی کمتـر از یـک نمـره دلی بـهکنندگان در آزمـون عداد زیادی از شرکتآن، ت

شدن مانند. این در حالی است که با رصوصیباز میهای برتر در دانشگاه تحصیالا عالیه
تواننـد در صـورا عـدم قبـولی در آموزش و پـرورش و آمـوزش عـالی، قشـر ثروتمنـد می

های باکیفیـِت رـارجی قام کالن به تحصی  در دانشـگاههای دارلی، با پردارت اردانشگاه
ها نیسـت بلکـه بپردازند. البته انتشار این دفترچه منحصر به موضـوع تحصـی  در دانشـگاه

دی هستند کـه در ها و ضوابط متعدنامهنین و آیینتمامی امور و نیازهای اجتماعی، دارای قوا
جهـانی تـدوین شـده و در  توسـعهتژی ارتباط با تصمیماا کالن و در همـاهنگی بـا اسـترا

اند؛ از قوانین وارداا و صادراا کاالها تا میزان مجاز حم  ی منتشر شدهراصهای دفترچه
هـای هـوایی و زمینـی و دریـایی. های اشخاص حقیقی و حقـوقی در ترمینالبار در چمدان

سـعه باشـد و شود که متناسح با سرعت توحتی قوانین و فرهنگ ترافیک به نحوی تنظیم می
ای فراهم کند و اال کاالها با شتاب ههای جادو سریا در شبکهونق  آسان زمینه را برای حم 

گردند و گردش اقتصادی با موانا ها به درستی محقق نمیشوند و بازاریابیجا نمیالزم جابه
اندازی یک کسح و کـار کوچـک بـرای شود. یا ممکن است شخصی به راهجدی روبرو می

 دلی بـهران زندگی قانا باشد اما طبق ضوابط بانکی دارای اعتبار کـافی شـنارته نشـود و گذ



176  سبک زندگی 

ها ناتوانی در ارذ تسهیالا، قدرا فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. یا در تمامی سازمان
های و تشکیالا، هر اقدامی منوط به کنترل وضعیت بودجه و نیروی انسانی توسط معاونت

 1و اال آن اقدام اساسًا در دستور کار رئیا سازمان قرار نخواهد گرفت. طرح و برنامه است
و مرزهـایی کـه بـه  ابعاد زندگی وجود دارند و با حـد همههای مختلفی در بنابراین نظم

دهنـد و تـا ی قـرار میراصـهای بندیها و طبقهآورند، تمامی افراد را در محدودهوجود می
کننـد و تصـمیماا ُرـرد در نظامـاا تعمـیم پیـدا می ترین مسائ  ماننـد ازدوا رصوصی

ها را اجتماعی در هماهنگی با سطح توسعه و تعادل، میزان آزادی و دایره نفوذ تصمیم انسان
ب ها به قوانین مصوب مرتبط است و قوانین مصـونامهترین آییننمایند. یعنی جزئیمی مقید

ها اند و این برنامـهساله ذکر شدههای پنجرنامههایی هستند که در بو تبصره مواددر ارتباط با 
ی ی یـک مجموعـهها پیکـرهایـن مقولـه همههماهنگی دارند و  مدااندازهای بلندبا چشم

های مردم نیست بلکه روابط آن، منافا عموم و رشد اراده دهند که منتجهواحد را تشکی  می
 تمـدنآید و انسان در ه گردش در میاجتماعی و توزیا ارتیاراا با سرعتی در مقیاس لیزر ب

آیـد و ها و مقـرراا و ضـوابط در مینامهموجود با سرعتی در همین مقیاس، به اسارا آیین
دهد و تنهـا هنگـام ساله از دست میهای پنجهای توسعه و برنامهآزادی رود را در برابر مدل

وابسـتگی  دلی بـهاست و  شرکت در انتخاباا برای گزین  از میان کاندیداهای موجود آزاد
گـردد و بـا ها به بخ  رصوصی، حتی امکان نظارا بر رفتار منتخبان از او سلح میرسانه

طور کـه اسـت. همـان شود که به آنهـا رآی دادهرحمی از سوی سیاستمدارانی مواجه میبی
زی های بانـک مرکـگذاریتواند در سیاسـتها نمیگذاری در بانککا صرفًا با سپردههی 

 نحـوهی نشـر اسـکناس داشـته باشـد و حتـی بـر مشارکت کند و حضوری در تعیین معادله
افزاری برای مشارکت عمـوم در انداز رود نظارا نماید؛ یعنی هی  نرمبانک از پا استفاده

                                                           
کـه یابد که در دوران رژیم پهلوی، اهالی شهرهای مـذهبی ماننـد قـم بـرای آناین روند تا آنجا ادامه می .1

عنوان اهـالی شـهرهای فضایی برای فعالیت در محیط علمی یا اداری پیدا کنند، مجبور بودند رود را بـه
 نند تهران معرفی نمایند.دیگر ما
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 شود.ها تعریف نمیاین عرصه

 اسیر آیین دنی پرستی و اخالق م دی ،ترو ی تولید قد ت غربی .10

نصـبی از ه داشت کـه در ترـوری تولیـد قـدرا و توزیـا ارتیـاراا، هـر مپا باید توج
از  وظـایفدارای شرح وظایف مشخصـی اسـت و ایـن شـرح  ءجمهور تا کارمند جزرئیا

از سایر ابعاد جامعه نیست. در  کند که این الگوها ُبریده و منفکی تبعیت میراصالگوهای 
لگوهای پسـند اجتمـاعی اسـت و الگوهـای واقا الگوهای تولید و توزیا قدرا، تابعی از ا

کنـد و لـذا ت میالگوی تولید ثروا در اقتصـاد تبعیـپسند اجتماعی نیز از الگوی درآمد و 
( در جهـت اجـراسـازی و گیری و تصمیمف در دستگاه سیاسـی )تصـمیمیتعیین شرح وظا

رفـاه بیشـتر  تحقق اهدافی است که در تروری تولید ثروا و با عناوینی مانند زندگی بهتـر و
شـوند و ها و ضوابط اجرایی نیز در نهادهایی تولید و توزیا مینامهشده است. لذا آیین معین

زمانی در  مادیهای شوند و در نتیجه، آرمانهنگامی که مردم به آنها عم  کنند، مصر  می
 ها توسط عموم شهروندان مراعاا شود.نامهیابد که این آیینزندگی عموم جریان می

زنـدگی،  اس کنند که با عبور از هر مرحلهها باید احسانسان همهاین در حالی است که 
قدرا تصمیم  نتیجهاند و در اند و قدرا تصمیم بیشتری به دست آوردهآزادتر از گذشته شده

اند اما آیا تحقیقاا میدانی و تجارب عینی پیرامون رود، به میزان باالتری از رشد دست یافته
کنـد؟! رونـد غربی، وجود چنین جریـانی را تأییـد می تمدنوم مردان و زنان در وضعیت عم

دهـد؟! افـزای  واقعیتـی را نشـان میصعودی آمارهای افسردگی و رودکشی در جهان چـه 
کنند چه معنایی دارد؟! آیا با این سبک کشورهای پیشرفته شرکت نمی کسانی که در انتخاباا

تواند در عم  به یک مکتـح ند یا آزادتر؟! آیا دموکراسی میازندگی، مردم جهان اسیرتر شده
نشود؟! آن مکتح چه بر سر حضور عموم و آرای مردم و مشـارکت آنـان در انتخابـاا  مقید

آورد؟! آیا دلخوشی از برگزاری انتخاباا و شرکت در آن، همانند دلخوشی کسـی نیسـت می
و توجه ندارد که هی  ارتیاری نسـبت اش روشحال است که از دستبرد نزدن بانک به سپرده
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کـه  ـــش ندارد؟! البته روشن است عناصر شـرور ابانک از ثروا شخصی استفاده نحوهبه 
هـای از طریـق جنایت ـــشده در تروری تولید اطالع و الگوی گـزین  طبق مباحث مطرح

صد بسیار رسند، درهای تکنوکراتیک به سطوح باالیی از قدرا و ثروا میمافیایی یا ژست
دهند اما مـردم عـادی همگـی در حـال نارضـایتی بـه سـر معدودی از جواما را تشکی  می

های ناشی از آن سـر های مختلف و محدودیتنامهبرند و مجبورند در برابر قوانین و آیینمی
ها مبنی بر تأمین نیازهای تمام مردم سر داده رغم شعارهایی که توسط دولترم کنند و علی

، از بسـیاری امکانـاا محـروم بماننـد و بـا قرارگـرفتن در برابـر توجیهـاتی از قبیـ  شودمی
ها، ضرورا دوری از گداپروری، لزوم تالش و کـار بـرای زنـدگی بهتـر نبودن دولتریریه»

فطری و جبری و مبتنی بـر  انسانی، یک جامعه واقا جامعه ناچار به سکوا شوند. در« و...
نیست بلکه ظلم و عدل در تمـامی ابعـاد آن )نظـم، تعـادل،  کن  و واکن  طبیعی و قهری

 دهد.توسعه( فرض دارد و رخ می

 از طریاق نما م  دا  توسعه اختی  ات قشر سارم یه  ه ی عینیاش  ه به نرونه .11

 «اندازه ه  و چشمقوانین، برن مه»

های ُرـرد نامـههای کالن توسـعه تـا آیینبرنامه باید توجه داشت که گرچه زنجیره ضمناً 
کنند، اما قوانین تنها وجه سـلبی ایجاد میهای زیادی برای تصمیم مردم اجرایی، محدودیت

ها و شرایطی را برای تحقق رشد و ندارند بلکه دارای ُبعد اثباتی نیز هستند و فضاها و محیط
ی کـه بـرای راصـهـای کننـد. هماننـد ضـوابط و تمرینها تسـهی  میانجام برری فعالیت

عملکـرد  ارتقـایشود اما موجح افـزای  قـدرا جسـمی و ای تعیین میکاران حرفهورزش
شود. حتی صحیح آن است که قوانین سلبی باید به تبا قوانین اثبـاتی وضـا ورزشی آنان می

کنند؛ یعنی تعیین راه رشـد و می معینقوانین سلبی را  و قوانین اثباتی هستند که شاکلهشوند 
کند چه اموری مانا تکامـ  هسـتند و بایـد برطـر  شـوند. حـال می معینتکام  است که 

قوانین در سبک زندگی غربی نیز باید ایـن پرسـ  را مطـرح کـرد کـه آیـا  وجه اثباتی درباره
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گیری این قوانین به چه سمتی است؟! چه افراد و اقشاری از این شرایط و تسـهیالا و جهت
بیشـترین اسـتفاده را  ـــ شده استی فراهم که با تکیه بر مالیاا و ثروا عموم ــها فرصت

مافیـا و عناصـر  دار؟! شـهروندان عـادی یـا اعضـاایهبرند؟! عمـوم مـردم یـا قشـر سـرممی
تکنوکراا؟! آیا این روند همانند وضعیت کسی نیست که پـولی بـرای رریـد اتومبیـ  و یـا 

ی صحبت شود که دولـت های مدرن و با کیفیتمسافرا ساالنه ندارد اما در برابر او از اتوبان
برای شهروندان احدا  کرده است؟! چه فایده و منفعتی از این دستگاه، برای چنین شخصی 

است؟! آیا آمارهای موجود از میزان دارایی ثروتمندان و میزان دارایی سـایر مـردم  تصورقاب  
نـافا ف، میدهد که این سبک از توزیا ارتیـاراا و تعیـین وظـاجهان، به روشنی نشان نمی

 کند؟!مردم را تأمین نمی



14 
)استخدام و اشتغال( در  مدیریت ابعاد ضد انسانی در هندسه

 سبک زندگی غربی

تات عنوان استخدام و اشتغ ل د  علم  ؛مدیریت و اوص ف آن هندسه تعرید .1

 مدیریت م دی

کنتـرل »و « اسـتخدام و اشـتغال»در سبک زندگی غربی، « عمومی یآراارذ »عالوه بر 
دارد و اگـر در دوران  تـأثیرآنهـا  گیری مردم و میزان نفوذ ارادهمنیز در تصمی« فتار اجتماعیر

شد، پا از رنسـانا استاتیک محقق می صورابهدرآوردن مردم قب  از رنسانا، به اسارا
آیند. داری در میو از طریق سه محور فوق، شهروندان با سرعت لیزر به اسارا نظام سرمایه

و حاکمیت احزاب بایـد بـه بحـث از وضـعیت اسـتخدام  آراز بررسی کیفیت ارذ لذا پا ا
 ،آرامردم در این نظام پردارت. یعنی عالوه بر کنکاش پیرامون وضعیت آزادی در سطح ارذ 

)چه در انتخاب رئیا جمهور و نمایندگان مجلا، چه در تعیین سرنوشت کشور از طریـق 
رعایـت آزادی کـه ها و...( باید مالحظه کـرد شرکت پرسی و چه در مدیریترفراندوم و همه

ها در سطح استخدام و اشتغال و جذب نیـروی انسـانی توسـط نظامـاا حـاکم چـه انسان
شنارتی و علـوم سیاسـی اسـت بلکـه بـه وضعیتی دارد؟ این بحث رار  از مباحث جامعه

ر این حوزه مربـوط المللی دوری و راندمان و استانداردهای بینمباحث علم مدیریت و بهره
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ی، کارمنـدان )اشـتغال در اداراا( و راصـهـای «تعـادل»هـا و «نظـم»شود و در آن با می
شوند. تفاوا این مطلـح ها و بخ  رصوصی( به کار گرفته میکارگران )اشتغال در شرکت

سال از عمر آنها در ها وابسته به شغ  آنهاست و سیانسان هویتدر آن است که  ،آرابا ارذ 
ی در تـأثیرطـوالنی،  مداشود. حال آیا اشتغال در این ره یا کاررانه یا شرکت صر  میادا

داری ت و تکامـ  آن در آیـین سـرمایهانسانی او دارد یا انسـانیظرفیت افزای  رشد انسان و 
شود؟ برای پاسخ به این التزاید مصادره میموضوعیتی ندارد و به نفا تولید ثروا و رفاه دائم

کرد و شنارت صحیحی  دقتهای کاری و تشکیالا و شبکه« سازمان»به مفهوم  سوال باید
طراحی و تشکی  آن بـه دسـت آورد تـا بتـوان بـه قضـاوا  نحوهمهندسی سازمان و  شیوهاز 

و بالمرـلل رشـد  ت آنـانظرفیـ ارتقـایدر آن و افـراد شـاغ   وضعیت جریان تصمیم درباره
 پردارت. انسانیت در میان آنها

 د  علم مدیریت «س زم ن و تشکیالت»مهندسی  د  ناوه طراحی و انس نی د ضد ابع .1/1

 «تأثیر، دقت، سرعت»آنچه در سازمان و سازماندهی موضوعیت دارد، تقسیماا کار و 
و طراحی بـه  نمونه برای تولید انبوه در کاررانه، مدیریت و برنامه عنوانبهدر انجام آن است. 

 ن و میـزان سـواد و مهـارا و تجربـهرفتاری کارگران و کارمنداشود که نظم می نحوی انجام
رو الگوی جذب نیرو به شکلی است که وقتی آنان با رشد تکنولوژی تناسح پیدا کند. از این

گیرنـد، بتواننـد نظـم هـر کـار و قرار می فرآیندشوند و در یک کارگران وارد یک کاررانه می
ی از محصول تولیـد معینجام دهند که روزانه، میزان نسبت آن با کارهای دیگر را به نحوی ان

ی از قبیـ  ها بـر محصـوالتها در دولترانهو وزارا ار وزراشود. از سوی دیگر، موضوع ک
و  مبتنی شـده ی دنیاییهاونق ، ارتباطاا و سایر زیرسارتمسکن، برق، آب، نفت، حم 

یپلماسـی اقتصـادی را ی متمرکـز نیسـت امـا دراص حتی وزارا رارجه گرچه بر محصول
تقسـیماا تشـکیالا و  کههمچنان پردازد.شتیبانی از تولید ثروا میکند و به پگیری میپی

 شـود ورو طراحـی میهای رودتمسیس براساسسازی ی اتومبی ها در یک کاررانهمعاونت
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تولیـد در سطح دوم، به امکاناا و ابزار و نیروی انسانی برای نظم در  طرح و برنامه معاونت
 محوریـت تولیـد . پا مدیریت و سازمان و تقسیم کار در سبک زندگی مدرن، بـهپردازدمی

ها رانـهوزارا ها ودولت شود و تمامی تقسیماا در)رروجِی کاررانه( تعریف می« کاال»
 گردد.محصول باز می محوریت به

یء و کاال ا تقسیماا ششود که باید بمی د، عماًل به کارمند و کارگر القااین رون نتیجهدر 
  شود تا قادر بر انجام هشت ساعت کار باشد، و فشاری که باید متحم هماهنگ شود و نظم

 سـختی آهـن، در یـک کاررانـه دلی بـهاسـت. مـثاًل  مـادهتابا رصوصیاا کاال و قواعـد 
آهن باید فشارهای زیادی به آهن آورده شود تا قابلیت تبدی  به وضـعیت مـورد نظـر را ذوب

که برای استحصال نمک از یک معدن، چنـان فشـارهایی ضـرورا پیـدا یدا کند؛ در حالیپ
کـه در تحقیقـاا و  ـــکند. این بدان معناست که روابـط و رصوصـیاا درونـی کـاال نمی

تقسـیماا کـار تحمیـ   سـازمان مـدیریت و رود را به ــهای علمی به دست آمده آزمای 
های نامـهو آیین وظـایفنیـز اوامـر و نـواهی و شـرح  تقسیماا کار در سازمان و د ونکنمی

َبری از مراتح بـاال تـا پـایین دهی و فرماند و به این صورا، فرمانننمایمی معیناجرایی را 
شود. یابد و لذا انسان نیز به تابعی از رصوصیاا و روابط کاال تبدی  میسازمان جریان می

ریان فرمـان از مـافوق بـه مـادون، رعایـت سازمان و ج طراحییعنی سبک زندگی غربی در 
کند و انسان را به تبا حاکم می ید کاال را بر رعایت حال نیروی انسانیهای الزم برای تولنظم

گـردد کـه  هایی شود و در قواعدی منحـ م نظمدهد و او باید تسلیکاال قرار میقواعد تولید 
است. حتی ساعت کار و زمـان افزارها طراحی کرده محوریِت سخت براساسعلم مدیریت 

ف از آنهـا بـه کند و تخلمی معینورود و ررو  کارگر و سایر جزئیاا را الزاماِا تولید کاال 
کاالیی که در پایـان هـر روز بایـد تولیـد شـده باشـد،  شود زیرا حجموجه پذیرفته نمی هی

 شود. مت مخصوصی از کار باید انجاند که به هر صورتی، کّمیت و کیفیکایجاب می
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 س زم نی و تشکیالتی ه ینمم. ا زی بی غیرانس نی از  اندم ن نیروی انس نی از طریق ایج د 2/1

ای وجـود ِت انسان دارد؟! آیا برآورد ماهیانه یا سـاالنهانسانیاما آیا این روند چه نسبتی با 
از نظـر ا و ... چـه وضـعیتی هرانـهدارد که نیروی کـار در کاررانـه، شـرکت، اداره، وزارا

 برمبنایاند؟! فارغ از نگاه دینی و حتی اند و به چه رشد روحی دست یافتهت پیدا کردهانسانی
شود که مشتهیاِا نیروی انسانی شاغ  در ایـن مراکـز، جریـان آیا محاسبه می مادیارالق 

دعا ی که اتمدنپیدا کرده است؟! در  ارتقا مادیمندی آنها از مواهح بیشتری پیدا کرده و بهره
کند برای رفاه انسان پدید آمده، آیا نباید ارزیابی شود که کارگران و کارمندان با اشتغال در می

هـای برند یا ریر؟! روشن است کـه ارزیابیبیشتری می یو بهره لذاها از دنیا این سازمان
با شود بلکه آنچه مهم است، انجام کار در ساعت مشخص و سازمانی بر این مبنا انجام نمی

گیـرد و سـپا کـاالی کاال صـورا می بهینه براساساست و ارزیابی راندمان  معینکیفیت 
دًا وارد ارتصـاص دهـد و سـود حاصـ  از آن مجـدتولیدی باید سهمی از بازار را بـه رـود 

که در این میان چه بـر سـر سیستم شود و این روند ادامه پیدا کند. اما اهتمامی نسبت به این
کـه  ـــمـادی  تمـدن برمبنایه، وجود ندارد. این در حالی است که حتی آمد یانساننیروی 

ها و صف و ستاد بایـد از اولین تقسیم در سازمان ــکند ی دفاع از انسان و انسانیت میادعا
باشد تـا از « معاونت سیاسی، معاونت فرهنگی و معاونت اقتصادی»سنخ انسانی و از قبی  
فراد بررسی شـود و وضـا روحـی آنهـا رصـد گـردد کـه های انسانِی ااین طریق، حساسیت

ای وارد نکرده باشد. زیرا انسان هماننـد چـوب و سـنگ فشارهای ناشی از کار به آنان ضربه
گیرد و باید ارزیابی کرد که سایر ها ارتباط مینیست بلکه در ساعاا غیرکاری، با دیگر انسان

در کـار او  تـأثیراسی در سرعت و دقت و ارتباطاا او چه وضعی برای او رقم زده و چه انعک
شود و چه موانا و مشکالتی رـار  از داشته و با چه حالی وارد مح  کار و از آن رار  می

 مح  کار برای کارکرد مناسح او وجود داشته است.
یک موجود مختار  عنوانبهارتن انسان ننشبه رسمیت معنایبهعدم توجه به این واقعیت، 

م در مباحث مدیریتی و روانشناسی غربـی ر سازمانی بر اوست که این توهجب کردنو حاکم
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گذارد که اگر انسان موجود مجبور و پاسخ میگیرد اما این پرس  را بیمورد تصریح قرار می
ها های قضایی و و زنـدانگاه دستگاهغیرمختار است، پا چرا از ابتدای تاریخ تا امروز هی 

 کا جامعـهبدان معنـا نیسـت کـه هـی عطی  نشده است؟! آیا این ها تها و تنبیهو مجازاا
امور جبـری  براساسها را انگارد و رفتار ارتیاری انسانحیوانی نمی انسانی را همانند جامعه

 به تعریف روب و عمالً  مادیکند؟! آیا نظاماا و قهری و کن  و واکن  طبیعی تحلی  نمی
انـد و بـا مـرتکبیِن آنچـه آن را جـرم نپردارته ـــ یمـاد صورابهو لو  ــف بد و جرم و تخل

کـه  ـــمـی ماننـد قتـ  یاند؟! چرا هنگام بررورد با جرااند، بررورد نکردهکردهمحسوب می
با تکیه  ــشود مدرن هستند، انجام می تمدنی قهری الزمه بیشتر توسط باندهای مافیایی که

آید، امـا در صـورا سخن به می عدامبه شرایط جبری و مسائ  ژنتیک، از حذ  مجازاا ا
گونـه فـاا کوچـک، هی ها و حتـی تخلها و شـرکتکاررانـه ف از نظم تولید کاال درتخل

 تخفیف و بخششی وجود ندارد؟!
غربـی  تمدنشاغلین در  یست که وضعیت روحی و فکری و جسمیالبته این بدان معنا ن
رزیابی انسانی نیست و توبیخ و تشـویق گیرد بلکه این ارزیابی، یک امورد ارزیابی قرار نمی

ها از نیـروی انسـانی، شود. بلکه ارزیابی سازمانآن انجام نمی براساسسازمانی و مدیریتی 
متناسح با تولید کاال و نظم الزم برای آن اسـت و در بسـیاری از مـوارد، بـه ارـرا  نیـروی 

ها هـا و تشـویقیا با توبیخ شودعدم تناسح آن با رشد تکنولوژی مبادرا می دلی بهانسانی 
گیرد که اشخاص مجبور شـوند از ابتـدای سـاعت کـاری تـا پایـان آن بـا محیطی شک  می

ها و ضوابط عمـ  کنـد. ایـن نامهآیین همهباالترین تمرکز و تمامی قوای رود، بدون رطا به 
 عنوانهبانسان  که انسانیت موضوع بحث علم مدیریت نیست بلکهدارد جز آنروند معنایی ن

 طراحـیمـدیریت، اصـ   نحـوهیک موجود مختار به سجده بر دنیا وادار گردد. لذا فارغ از 
و غیرانسـانی اسـت و  مـادیریزی تشکیالا در سبک زنـدگی غربـی، پی سازمان و هندسه

گیـرد و تولیـد ها همگی به نفا تولید کاال شـک  مینظم فرآیندها و نامهو آیین وظایفشرح 
شود. ایـن مطلـح از طریـق تحقیقـاا دار منتهی میبیشتر برای قشر سرمایه کاال، به ثروا
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ها و میزان رضایتمندی آنان میدانی پیرامون اثر کار و شغ  بر وضعیت روحی و فکری انسان
 اشتغال قاب  اثباا است. مدادر 

 مـدیریت و تشـکیالا و تقسـیم کـار مقولـهدر واقا بررـورد سـبک زنـدگی غربـی در 
ترین نوع اسارا کرده و یادآور رفتار حکومت فراعنه با کارگرانی شر را دچار شنیا، بیسازمان

افتادند و است که در هنگام بیگاری برای سارت اهرام و قصرها از فرط رستگی به زمین می
هایی که امـروزه بـه کـار بـرده شدند. البته شالقکار مجبور می ادامهبه زور شالق دوباره به 

هایی برای کارمند و کارگری است که کـارکرد او مطـابق بـا رفتن محرومیتشود، درنظرگمی
کند، نبوده است. چنین نیروهایی در بخ  رصوصـی، بـه راندمانی که کاال به آن حکم می

دی در های شدید و متعـدگیریداراا، سختشوند اما در بخ  دولتی و اراحتی اررا  می
گیری کننـد شود تا از کاه  راندمان پی نجام میپذیرش و گزین  و ابتدای فعالیت افراد ا

برری افـراد بـه سـطح مطلـوب نرسـد، ایـن  گیری، راندمان کاریرغم این پی اما اگر علی
نظـامی، چنـان بـه  شوند. حتی در تشکیالاوهوا تبعید میعناصر به مناطق محروم و بدآب

متداول از آنان سلح گردد و شود که استقرار و زندگی نیروها مبادرا می تغییر مکان ردمت
همین ارالق  به پذیرش هر فرمانی عادا کنند و به فکر تخلف نیفتند. در بخ  پژوه  نیز

های تحقیقـاتی دانشـمندی کـه قـباًل ایـده شـود وکار گرفته میبرای مدیریت بر محققین به
تولیـد علـم  کرده اما اکنون به هر دلیلی موفـق بـهمناسبی برای تولید کاالی جدید مطرح می

شود؛ دهنده از پروژه کنار گذاشته میبرای سارت کاالی جدید نشده، توسط شرکت سفارش
های قبلی او، مشکالا فعلی او بررسی شده و برای رفـا آن که با توجه به کارآمدیبدون آن

 اقدامی شود.

 دمتن سب ب   ف ه دائم التزای ؛التزاید انس ن د  سبک زندگی غربیدائم اس  ت .2

ای تولید کاالسـت و لـذا در هـر هر کاررانه شود که باالرره موضوع تصورممکن است 
های ناشـی از کردن او به نظممقیدتوان از حکومت رصوصیاا کاال بر انسان و صورا نمی
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کاال باید بستری بـرای جریـان تولید کاال جلوگیری کرد اما پرس  اساسی آن است که تولید 
 مادهآنها؟! یعنی صحیح است که یک کارگر با « اسارا»ای برای زمینهها باشد یا انسان رشد

مداوم روح و ظرفیت  ارتقایو فرآوری آن درگیر است اما باید روشن شود که کارکردن باعث 
توسـعه، کـالن و »البته هنگامی که مدیریت به سه سـطح  1شود یا ریر؟!می انسانِی کارگران

رصوصیاا کاال بر فرد تحمیـ  « ُررد»که در مدیریت  توان پذیرفتتقسیم شود، می« ُررد
اما چنین تحمیلی در مدیریت سطح  افراد است عهدهبهعًا در این سطح، مدیریت که نو شود

ها و تشـکیالا اداری یـا صـنایا مـادر و اسـتراتژیک و رانـهو وزارا« کـالن»و « توسعه»
، نظم کاال در سطح ُرـرد بـر تکنولوژی برتر، امری غیرانسانی است. در سبک زندگی غربی

شود اما پا از آن، تخصیص بودجه و آموزش نیروی انسـانی و سـایر امـور انسان حاکم می
ها به فرآیندپذیرد و در این افزاری در سطح کالن و توسعه نیز بر همین اساس صورا مینرم

می که یک هنگا شود. البتهتوجهی نمی و رشد آن کنترل وضعیت روحی کارمندان و کارگران
با ترکیح  گیرد و در این میان، برایدر آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلی  و آزمای  قرار می ماده

های مـورد لوبیتآن و تحقق مط بهینهبرای  هاآزمایشگاهشود، سایر عناصر دچار مشک  می
عدم مقاومت برای رسیدن بـه آلیـاژ مـورد  علتهای علمی، با بررسی کنند ونظر تالش می

یچیده، به دنبـال حـ  های پو آزمای  راصکردن ترکیباا د و با اضافهنماینمی معینظر را ن
هـای آن از طریق ترکیح بهینهشود تا و کاال انجام می مادهچنین برروردی با  مشک  هستند.

، علـم مـدیریت در جریـان کـار سـازمانی انسـان روحـی رشد وم یابد اما پیرامونجدید تدا

                                                           
. در قدم بعد و از منظر دینی، آیا اشتغال او در سازمان زمینـه را بـرای رشـد او در عبـادا و تقـرب فـراهم 1

جنسی یک امر فطری است اما این نیـاز نبایـد طور که نیاز انسان به روابط عاطفیکند یا ریر؟! همانمی
مثابه ظرفی برای محبت و رحمت الهی تلقی لف باید بهحیوانی شود بلکه جنا مخا منجر به یک رابطه

گردد. یعنی بحث فوق از منظر رویکرد انسانی مطرح شده و اال در رویکرد دینی، هی  مکتبی جز مکتح 
کـه از دسـتگاه الهـی نشـأا شود مگر اینشمارد و هی  نظام مردمی محقق نمیانبیا، انسان را عزیز نمی

 گرفته باشد.
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! این در حالی است که انسانی که وارد یک تشـکیالا و سـازمان ه استسکوا ارتیار کرد
ممکن است به دالی  مختلف مانند عوام  ژنتیـک یـا عوامـ  محیطـی،  مادهشده، همانند 

. آیـا د کـاال نباشـدهای ناشی از تولیرعایت نظمبه  مقاومت را از دست بدهد و قادر توانایی
ارزیابی و طـرح راهکـار جدیـد،    همانند کاال، بارد و حداقنباید چنین مطلبی را بررسی ک

 وضعیت روحی و انسانی او را بهینه نمود؟!



15 
گیری آیین بندی: سبک زندگی غربی؛ موجب شکلجمع

از طریق  پرستی مدرن(جده بر آثار ماده )بتدنیاپرستی و س
 مادی« ثروت، اطالع، قدرت  »تئوری تولید 

پرستی ماد ن   ی آیین دنی پرستی )بتگیر؛ مووب شکلسبک زندگی غربی .1

 م دی« ثروت، اطال ، قد تِ»از طریق ترو ی تولید 

ترـوری  عرصـهبندی از مباحثی که در نقد سبک زندگی غربـی در سـه حال باید به جما
تولید ثروا، تروری تولید اطالع و تروری تولید قدرا مطرح شد، پردارـت تـا زمینـه بـرای 

بررورد حضرا امام رمینی و مقام معظم رهبـری بـا سـبک  هونحکه در آن،  ــبحث  ادامه
 فراهم شود. ــزندگی غربی، در نظام جمهوری اسالمی بررسی رواهد شد 

از طریاق   د  ترو ی تولید ثروت غربی، شدن سرم یه ) ب ، تولید، تج  ت ترو یزه .1/1

 «ه ی توسعهشرکت، ب نک، برن مه»

بـانکی و درآمـدزایی از سـرعت  شـبکهجهانی در تمرکز ثروا »در تروری تولید ثروا، 
تمرکز تکنیک و اتوماسیون برای تولید »آورد و ربا را در شک  مدرن به وجود می« گردش پول

جویی در مقیاس تولید است و با کرامت برراسته از صرفه« انبوه و سودآوری تکنولوژی برتر
بردن رقابت واقعی از بین و« مایندگینتمرکز در تجارا با ایجاد دفاتر »انسانی تعارض دارد. 
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کنـد. حاصـ  سـه و مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت کاالها را از طریق انحصاراا تعیین می
افزایـی در سـبک زنـدگی غربـی را رم ثرواکه ِهـ ــ« ربا، تولید، تجارا»محور فوق یعنی 

های انک، برنامهشرکت، ب»تروریزه شده و از طریق « سرمایه»آن است که  ــدهد تشکی  می
سرعت تکنولوژی، تمـامی  براساسگردد که به یک ارگانیزم و موجود زنده تبدی  می« توسعه

های مرده و همانند سلول نهادهایی را که سرعت رود را با استراتژی جهانی هماهنگ نکنند،
بـا  نمایـد کـهبانکی به کسانی منتقـ  می شبکهکند و اموال آنها را در بدن حذ  می فرسوده

ترین روابـط را در سرعت تکنولوژی هماهنگ هستند. لذا اصـ  ورشکسـتگی، ضدانسـانی
شـعارهای دروغـین و ادبیـاا  گرچـه از طریـق ؛گـذاردد ثـروا بـه نمـای  میتروری تولی

و... بـر کشـورها و  المللـی، تقسـیم کـار بینای همچون رقابت آزاد، اقتصاد جهانیفریبنده
 ها تحمی  شود.ملت

 تولید ترو ی د )تاریل اس  ت، وهل، مارومیت    یزه شدن پسند اوتر عیترو .2/1

 «یاوتر ع هنر هوش، ح فمه و»کنترل  از طریقغربی،  اطال 

جریـان پیـدا « تمرکـز»در تروری تولید اطالع نیز همانند تروری تولید ثـروا، سـه نـوع 
های انسانی سرعت ده، به اسارا ارا«سازمان حاکمیت»کند و این تمرکز از طریق ایجاد می

 ُرلـق) مافیـایی بانـدهای برای شهوا مقیاس ارتقای در تمرکز». 1بخشد: آوری میسرسام
 موجـح و اسـت بشریت ضد بر که «(قانونمندی به تظاهر) هاتکنوکراا و( افسارگسیختگی

 مکتـح بـرای بردگـانی بـه را آنـان و شـودمی مختلف اصنا  و مردم آحاد برای محرومیت
 اقشـار مخصـوص غربـی، تمـدن در شـهواا یارضـا واقا در. کندمی تبدی  اریدسرمایه

 عرضه مردم به استکبار و تحقیر رلق با آنان، شهواا و االذ هایتفاله تنها و است ثروتمند
 فاصـله دلی به و نیستند کاالیی هی  مصر  به قادر زیادی جمعیت کهآن بر عالوه شود؛می

 این تفاوا البته. کنندمی نرم پنجه و دست محرومیت با عمر ایانپ تا ،ارضا و نیاز بین شدید
 کـاخ بـه فقـرا ورود گذشـته در که است آن نارنسا از پی  دوران اجتماعِی  روابط با تمدن
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 ماننـد امـاکن ترین مجلـ وارد تواننـدمی یکبـار بـرای فقـرا امروزه اما بود ممنوع شاهانپاد
 جبـران یـا و قسـط پردارـت بـه مـاه چنـدین تـا اامـ شـوند شهر شمال گردان هایرستوران

 . بود رواهند مشغول گستاری این از ناشی هایهزینه
 رانـت و نفـوذانذی بـرای اجتمـاعی روابـط مقیاس ارتقای در تمرکز» بعدی، محور. 2
 جهـ  تحمیـ  طریق از داریسرمایه نظام در قشر این برای گوناگون هایمندیبهره و ربری
 و حافظـه و شـده کنتـرل عمومی افکار تا شوندمی موجح هارسانه و است «هارسانه توسط
 روابـط واقـا در. گـردد منحـر  توسـعه هـایقطح اهدا  سمت به اجتماعی هنر و هوش

 و تجـاوز کـردن قـانونی بـا و آوردمی پدید اشهوا برای مختلفی هایزبان مدرن، اجتماعی
 . کندمی مبتال رذیله ُرلق ینا به را شهروندان تمامی دیگران، حقوق به یتعد

 نظـام در آن شـدنطبقاتی و ثروتمندان برای اجتماعی سواد مقیاس ارتقای در تمرکز». 3
 برای اجتماعی زبان آمدن پدید به که «اجتماعی مناصح تصاحح برای بستر ایجاد و مدارک

 .شودمی منجر طبقاتی زندگِی  سبک پذیرش
 شود تروریزه هاانسان نفرا و می  تا شودمی باعث اطالع تولید تروری در محور سه این

 پیـدا ارتقـا نظام این در یراحت به باشند، بیشتری شقاوا و باالتر شهواا دارای که کسانی و
 .شود ساماندهی رذیله ارالق حول مادی اجتماعی پسند و کنند

از  ، دیترو ی تولید قد ت م  )استکب  ، خی نت، فریب شدن ظلم و تج وزرو یزهت .3/1

 «بیگ  یو  تازب ،اخالق غوغ س ال ی»طریق 

التزایـد را دنبـال فـاه دائمدستیابی به ر شناسی،مادی در سطح جامعه تروری تولید قدرا
 شودمی «تعاون و همکاری اجتماعی»، جایگزین «تنازع و تکالح بر سر دنیا»لذا و  کندمی

جلـح رآی »در محـور اول،  راینبنـابگیـرد. گ جای صلح و اسارا جای آزادی را میو جن
« داری جهـانیحزبِی سـرمایهای از طریق غوغاساالری در نظام تکمردم و ایجاد می  وهله

ن منـافا عمـومی از کردررید و فـروش رآی مـردم و پایمـال نظام استکبار باشود و واقا می
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. محـور ردبـحزبی، شـرافت را از بـین می شبکهامتیازدهی در  امتیازرواهی و ارالق طریق
اجتماعی  یهدایت افکار عمومی به سمت کنترل حافظهرسانی و ایجاد تمرکز اطالع»دوم، 

ها توسـط نخبگـان و است و در ضمن آن، عدم تحقق وعـده« های انتخاباتینسبت به وعده
هـای ح راه شـود کـهطول زمان مشـخص می شود. عالوه بر این، درکارشناسان توجیه می

هـا و «فـرار از ترـوری»بـوده و لـذا  خاباا برای ح  مشـکالا مـردم غلـطشده در انتارائه
در محـور سـوم،  تبدی  شده است. یک اص  عنوانبهشده در فرهنگ غربی های ارائهح راه

مجریه و هدایت  قوهالمال، تسهیالا، منابا طبیعی و نیروی انسانی( در تمرکز قدرا )بیت
شود تـا پایدار در سازمان برنامه و بودجه، موجح می توسعههای آنها از طریق طراحی برنامه

اهدافی تبدی  شوند که در  سویبهمجریه در سیر  قوهگزاران قضائیه به ردمت قوهو  مقننه قوه
نهادی ردماتی برای  قوهشده است. لذا در نهایت، هر سه  معینداری مکتح جهانی سرمایه

 شـبکهتمرکز تصـمیماا در »دیگر صنعت و بخ  رصوصی رواهند بود. از سوی  توسعه
را  ـــو نه انسان  ــکاال « ها و نهادهاتوزیا ارتیاراا و تشکیالا سازمانی اداراا و شرکت

ای جز آن ندارد که جریان اشتغال و رـدمت بـه دهد و نتیجهمبنایی برای تقسیم کار قرار می
 به نفا سود سرمایه تروریزه شود. بیگاری مدرن تبدی  شده و

غربای  « قاد ت، اطاال ، ثاروتِ   »ی ن اخالق  ذیله د  سه ترو ی تولیاد  . ور2

 اق مه کفر و کلره ب طل معن یبه

بنـدی گفته در سـه محـور ذیـ  قابـ  جمامحورهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادِی پی 
و سلح آزادی در تروری تولید قدرا به نفا مبنای استکبار حزبی با  آرااست: الف( اسارا 

شدن پسند، روابط و زبان اجتمـاعی ا عمومی و اقتدار ملی و... ب( تروریزهمناف ظاهرسازی
مافیایی و تکنوکراا با مستمسـک قـراردادن همگرایـی  تولید اطالع به نفا جامعهدر تروری 

شـرکت، »افزایـی آن از طریـق شدن سود سرمایه و دائممردم، اصنا ، اقوام و...  ( تروریزه
حاصـ  ایـن  .ارضافاصله بین نیاز و محرومیت از طریق ایجاد و « های توسعهبانک، برنامه
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دائمی بین انسان و طبیعـت  رابطهشدن پیچیده»شود: سه محور نیز در این عنوان رالصه می
به همین دلی  است که در سبک زنـدگی «. این رابطه نتیجهو تخصیص انسان به طبیعت در 

افزارها هستند که معنی این تابعی از سخت افزارهاافزارها محوریت دارند و نرمغربی، سخت
اکـرم و در جاهلیـت است. یعنی قبـ  از بعثـت نبی« ر آنو آثا مادهسجده بر قوانین »روند، 

و  اولی، مردم به سجده در برابر سنگ و چوب و ماه و رورشید و... )تجسـد عینـی طبیعـت
 مـادی رابطهکردن ق تروریزهشدند اما امروزه و در سبک زندگی غربی، از طری( وادار میماده

 اند.واداشته شده «مادهآثار »بین انسان و طبیعت، مردم جهان به سجده بر 
تروری تولید ثـروا، ترـوری  عرصهلذا از مباحثی که پیرامون سبک زندگی غربی در سه 

اسـتخرا  اسـت کـه همگـی محور قاب   27تولید اطالع و تروری تولید قدرا مطرح شد، 
در تروری تولید ثروا،  1موجود است. تمدنیان ارالق رذیله در تمامی ابعاد جر دهندهنشان

تکاثر، ربـا، »، «اسرا ، تفارر، استکبار»، «حرص، حسد، تجاوز )محرومیت(»وصِف  9
، «تردید، حیله، تجّزم»وصِف  9شود، در تروری تولید اطالع، استخرا  می« روض در دنیا

قابـ  اسـتنباط اسـت و در « پرروری، اسـتهزا لهو و لعح،»و « ارشونت، هیجان، سک»
و « ت، شـرارارفـت، ذلـ»، «ریانت، اسـارا، ضـاللت»وصِف  9تروری تولید قدرا، 

ایـن سلسـله مباحـث، تفسـیر و تـأویلی  نتیجهیابد. در جریان می« دروغ، فریح، مجادله»
ری پیرامون یا بیان مقام معظم رهب« پرستی مدرنبت»نخبگانی از تعبیر حضرا امام )ره( به 

 2به دست رواهد آمد.« جاهلیت مدرن»وضعیت دنیای بشری به 
                                                           

رسد، در این سبک زندگی جاری وصف می 75ی جنود جه  که تعداد آن بر حسح روایاا به البته تمام 1.
است اما برای تبیین همه آنها باید به تحلی  فضای درونِی سارتارهای غربی پردارته شود کـه بـه محـ  

 شود.رود موکول می

ی، از طریق پـژوه  شده در این سلسله مباحث برای نقد و نقض سبک زندگی غربتمامی نکاا مطرح .2
صورا آشـکار یـا پنهـان ذکـر شـده و اسـتخرا  آن، ای در منابا غربی قاب  دستیابی است و بهکتابخانه

گونه که در عرصه سیاسی و به تعبیر مقام معظم رهبـری، از کند. یعنی همانهای علمی را طلح میدقت
همین واقعیت جریان دارد و بـا  کنند، در عرصه علمی نیزاستفاده می« دستک  مخملی و دست چدنی»

 بار و ضدانسانِی تعاریف و معادالا آنان را هویدا کرد.توان باطن رشونتکنار زدن ظواهر، می
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 نظام و تأسیس رهبری قیام امام خمینی در گیری الهیجهت

 ات آن بر سبک زندگی جامعهتأثیر و  و مدیریت آناسالمی 
 انقالبی ایران

ام بررورد حضرا ام نحوهپا از نقد و بررسی سبک زندگی غربی، حال باید به تحلی  
رـت تـا روشـن و مقام معظم رهبری با سبک زندگی غربی در نظام جمهوری اسـالمی پردا

داری چـه قابله با مکتح سـرمایهشیعه و نظام جمهوری اسالمی در م شود که امروزه جامعه
 سـویبههایی را به دسـت آورده اسـت. همچنـین حرکـت هایی را فتح کرده و چه داراییهقل

ده نیز در دو سطح بحث رواهد شد؛ یکی در سطح آرمانی کـه سبک زندگی اسالمی در آین
 وظـایف و یکی در وضا گذار که به هندسـه است )عج(عصرمربوط به ظهور حضرا ولی

آن به مباحثی اشاره  از ظهور ایشان ارتباط دارد و طی قب  )عج(عصرحضرا ولی عاماب نو
آن در نظام  جلوگیری از اضمحالل راه انقالب اسالمی و ادامهرواهد شد که تولید آنها برای 

 جهانی ضروری است.

 انقالب اسالمی حضرت ام م خرینی) ه  شن سی پیرامون پرچردا  ت شخصیتضرو .1

 از جـوانی آغـاز شـده و در دوره سـرهقدس های سیاسـی حضـرا امـام رمینـیحرکت
پدیـد را  42رـرداد  15الله بروجردی )ره( شک  گرفته و سپا قیـام مرجعیت حضرا آیت
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تداوم یافته و به پیروزی انقالب منجر شده و پا از آن،  1357تا سال  1342آورده و از سال 
عینـی، بـه  ت. اما تحلی  دقیق از ایـن تجربـهمدیریت نظام را به پی  برده اس 1368تا سال 

 مرکـز پژوهشـی از مقـدوراا های آماری نیاز دارد کـه فعـالً ای و بررسیتحقیقاا کتابخانه
قیام حضـرا امـام را از سـال  دربارهرار  است. لذا به ناچار باید بحث « اندیشه هحسینی»

کـه در کتـاب  ـــآغاز کرد زیرا ایشان در آن سال و در رالل درس رار  فقـه رـود  1348
کادمیک از ادبیاا حوزه پیرامون حکومت به جما ــحکومت اسالمی انعکاس یافته  بندی آ

گردد که شناسی در آن مبحث به ادبیاا قب  از رنسانا باز میهپردازند. البته مبنای جامعمی
محوری استوار شده و لذا موضوع حکومت، جلـوگیری از هـر  و مـر  و برقـراری بر قانون

اما با توجه به توضـیحاتی کـه در ایـن سلسـله  1از طریق جع  قوانین اعتباری است.« نظم»
ایـن  نتیجـهدر آن نشده است. « عهتوس»و سطح « تعادل»مباحث گذشت، توجهی به سطح 

رکـز تم مقننـه قـوهیابد که حضرا امام در امر حکومت، بـر مبنا در این مطلح انعکاس می
کید دارند که حقمی  حـق مقننـه قـوهتشریا، مختص به ردای متعال است و لـذا  کنند و تأ

ریزی مبـادرا تواند برای تحقق احکام فقهی در زندگی مردم به برنامـهتشریا ندارد بلکه می
 2کنند.اد و جمهوریت را نفی میکند. البته حضرا امام در این بحث نظری، همزمان استبد

                                                           
 به روبی تشریح شده است.« الفقیهدراساا  فی والیه»این مبنا و ابعاد آن، توسط آقای منتظری در کتاب  .1

وطه سلطنتی و جمهوری در همـین اسـت: در اینکـه فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشر. »2
پردازند؛ در صـورتی کـه قـدرا مقننـه و ها به قانونگذاری مینمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم

ارتیار تشریا در اسالم به رداوند متعال ارتصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه قـدرا مقننـه 
توان به مورد اجرا گذاشت. د؛ و هی  قانونی جز حکم شارع را نمیاست. هی  کا حق قانونگذاری ندار

به همین سبح، در حکومت اسالمی به جـای مجلـا قانونگـذاری، کـه یکـی از سـه دسـته حکومـت 
هـای مختلـف در پرتـو ریزی وجود دارد کـه بـرای وزارتخانـهدهد، مجلا برنامهکنندگان را تشکی  می

ها کیفیت انجام ردماا عمومی را در سراسـر کشـور ؛ و با این برنامهدهداحکام اسالم برنامه ترتیح می
 .1348کتاب حکومت اسالمی )والیت فقیه(؛ امام رمینی، « کند.تعیین می
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 نم م و مدیریت آن تأسیسو  حرکت حضرت ام م خرینی) ه  د   هبری قی م بودنالهی .2

عملی واقا شد، مواجهه با دو رویکرد تخصصی و  آنچه در وضعیت میدانی و صحنهاما 
یک یام )نبرد مسلحانه و مبارزاا پارلمانتاریستی( بود که حضرا امام به هی علمی در امر ق

سامان داد و به پیروزی رسید و در  انبیافرهنگ  براساساز آنها تن نداد بلکه قیام الهی رود را 
امر مدیریت، با دو سبک زندگی غربی و شرقی مواجه بـود امـا نظـام جمهـوری اسـالمی را 

 به جهانیان معرفی کرد.« قی نه غربینه شر»رویکرد  براساس
در واقا مبنای دعوا حضرا امام برای تشکی  جامعه و حکومت، اسـالم بـود و آنچـه 

گرچه همراه با آن،  ؛مردم از دعوا حضرا امام درک کردند، حکومت تحت والیت دین بود
ران شـد. یعنـی مـردم ایـمظالم شاه و مظالم استکبار نیز توسط امـام بـه چـال  کشـیده می

کرد و به دنبال زندگی تحت لوای دیـن دعوا نمی «دنیا»پذیرفتند حکومتی به پا شود که به 
شـده و جهـانی بـه حسـاب ای تجربههای پا از رنسانا که مقولـهبود؛ بررال  حکومت

کرد و با دعوا می مرفهآمد و عقالنیت متناسح با آن نیز تولید شده بود و به دنیا و زندگی می
ایـران بـه  ملـتنمـود. لـذا ، متخلفین را مجازاا میمادیبط دستیابی به زندگی تعیین ضوا

 ساقط کرد و به این صورا، جامعه تبعیت از حضرا امام )ره( به پاراست و رژیم پهلوی را
 سلطنت پهلوی جدا شد و بـر محوریـت نوینی پدید آمد که تمایالا عمومی در آن از حول

 گرایی شک  گرفت.دعوا حضرا امام به اسالم و آررا

و « آن مادیریت  قی م، تشکیل نم م و»مبن ی خط ام م د   عنوانبه اخالق حریده .1/2

 د  سبک زندگی غربی و شرقی ی و  یاخالق  ذیله د گیری آن ب 

های دینی، وابسته و متقوم به والیت تاریخی و ه حکومتجا باید توجه داشت کدر همین
الهـی،  بـوبی هسـتند و روشـن اسـت کـه ارادهاده و علم رردای متعال و جریان ار تکوینی

ط حضـرا امـام نامحدود و علم ربوبی، رطاناپذیر اسـت. در نتیجـه، حکـومتی کـه توسـ
و اصـنا  و  ملتنامحدود الهی متص  گردید و به همین دلی ، رهبر و  تشکی  شد، به اراده
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گرفتند و از اضطراب و تجـاوز  ای از آرام  و طمأنینه و استقرار قراراقشار مختلف در جاذبه
امـر  هـایی کـه بـهملتجریان توحید در عم  است. زیرا افراد و  معنایبهدور شدند که این 

الهی( متص  شوند، نسبت بـه إتمـام مقـدوراا و امکانـاا  نامحدود )قدرا و علم مطلقه
فکـر کردن قدرا دیگران به رود، بـه شوند و برای ضمیمهرود دچار رو  و اضطراب نمی

توانـد دینـی نمی ، مبنای قیام حضرا امام و جامعهروافتند. از اینتجاوز به حقوق آنها نمی
تعلق به ردای متعال، همدلی و همفکری و  برمبنایتنازع و تکالح بر سر دنیا را بپذیرد بلکه 

یابد و جنگ و رشونت به یـک امـر تـاکتیکی و غیراسـتراتژیک تبـدی  همکاری جریان می
 جریـان ارـالق رذیلـه در آن، طـی نحـوهبررال  مبنای سبک زندگی غربـی کـه شود؛ می

های دینی، صلح و آزادی و برادری محقـق مباحث گذشته روشن شد. همچنین در حکومت
نامحدود ردای متعال است اما کسی که به  ال به ارادهود زیرا آزادی واقعی منوط به اتصشمی

محدود شده و اسیر آن رواهد شد. با توضیحاا فوق  امر محدود تعلق دارد، به همان اندازه
یابد و طرح این شعارها تحقق می انبیاروشن شد که عدالت و صلح و آزادی تنها در دستگاه 

 ، دروغ و فریبی بی  نیست.مادیتوسط نظاماا 
پا مبنای انقالب حضرا امام )ره( و تشکی  نظام جمهوری اسالمی به ارالق حمیده 

ن اتصال به مشیت ردای متعال نـه تنهـا باعـث تجـاوز بـه حقـوق دیگـران گردد چوباز می
ها و شـود تـا انسـاننخواهد شد بلکـه تکیـه بـه قـدرا و علـم و فضـ  الهـی موجـح می

ها، ثروا و اطالع و قدرِا تولید شـده را بـرای رـود حفـظ نکننـد بلکـه آن را بـه حکومت
زاری به عموم شوند. البته این رفتار ناشی دیگران نیز ببخشند و اه  فداکاری و ایثار و ردمتگ

از مبنای الهی در تشکی  جامعه و حکومت است و اال مبنای انسـانی در تشـکی  جامعـه و 
دنبال دستیابی همگان به زندگی روب و شود بلکه بهایثار و فداکاری نمیحکومت، منجر به 

و م به نفـا سـود سـرمایه کردن مرداست که این آرمان در سبک زندگی غربی با محروم مرفه
لگدمال شده است. یعنی حضرا امام از ابتدا برای تحقق حکومت دینی قیام  راصقشری 

کـرد دهد، دنبال نمی ارتقاو مشتهیاا نفسانی را  مادیکرد و تشکی  حکومتی که دائمًا رفاه 
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منـدی هو فداکاری و ایثـار بـرای بهر ملتهای دینی، ردمتگزاری به بلکه همانند سایر نظام
 عموم را به اص  موضوعه در نظام اسالمی تبدی  نمود.

 د  مدیریت حضرت ام م خرینی «توزین موضوع ت ادا ه کشو »تغییر . 3

وحدت ب  وه ن اساالم، آزادی   ین،مستضعف استکب  ستیزی، دف   از ماروم ن و» .1/3

 سی ست خ  وی ماو  «و نفی نژادپرستی قدس شرید،

سیاست رارجی در ترـوری قـدرا غربـی، اقتصـادمحور اسـت و نمونه گرچه  عنوانبه
بخ  اعظم ارتباطـاا دیپلماتیـک بـا هـد  انتقـال سـرمایه و تکنولـوژی و کـاال و سـایر 

شود و همزمان با سکوا در برابر مظـالم جهـانی رفاه انجام می ارتقایمعامالا الزم برای 
ا حضـرا امـام در سیاسـت گـردد؛ امـهای توسعه، امنیت این روند تـأمین میتوسط قطح

بخشـید و بـا  فی مظالم جـاری در سـطح جهـان موضـوعیترارجی به استکبارستیزی و ن
ها، پـرچم ایـن شـعار انسـانی را بـه دسـت گرفـت؛ از مصادیق عینی ظلم ابرقدرا یافشا

هـای رژیـم های اروپـایی تـا حملـه بـه جنایتبررورد با مظالم امریکا و شوروی و قـدرا
کید بـر آزادی قـدس و کشـور فلسـطین. صهیونیستی و رژی م نژادپرست افریقای جنوبی و تأ

ضوع اسـترداد شـاه و امریکا را در مو همتحدمستقیم، ایاالا  صورابههمچنین امام رمینی 
او در ایران به چال  کشید. در همین راستا، ارتباط با تمامی مستضعفین و  ضرورا محاکمه
وآمــد ور کـار قـرار گرفـت و ایـران بـه مرکـز رفترواهـان جهـان در دسـتمبـارزین و آزادی

 همـهورزی مـدرن، این در حالی است کـه در سیاسـت 1رواه تبدی  شد.های آزادیجنب 
نشینی از هـر یـک از ایـن گیرد و لذا عقحتصمیماا و مواضا مورد ررید و فروش قرار می

به ارمغان بیاورد و امیـد  برای کشورها دالر پول توانست ظاهرًا و در وهله، میلیونمواضا می
بخشد اما حضرا امام ابدًا و حتـی بـرای یـک  ارتقازندگی و رفاه و تکنولوژی را در ایران  به

                                                           
های شـدن زمینـه ارتبـاط امـام بـا رسـانهاین امور پی  از پیروزی انقالب رصوصًا در پاریا و با فراهم .1

 عم  قرار گرفت.جهانی مطرح شد و پا از انقالب مورد 
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 لحظه حاضر نشد از شعار و آرمان دینِی قیام دست بکشد و کوتاه بیاید.
که تفصیاًل به چگونگی جریان این مبنا در مدیریت کشـور و بررـورد آن بـا اما قب  از آن

وری قدرا غربی پردارته شود، مناسح است گزارشی مصداقی و کّمی از سایر رفتارهای تر
 سیاست رارجی ارائه شود: عرصهحضرا امام در 

جاسوسی امریکا در کشور، بررورد با رژیم مصر پـا از انعقـاد  حمایت از تسخیر النه
کمک بـه مـردم  2،ربای  امام موسی صدر دلی به، بررورد با رژیم لیبی 1دیویدپیمان کمح

                                                           
ام و اینجانح بی  از پانزده سال است که رطر اسرائی  غاصح را گوشزد کـرده» (:5/1/58امام رمینی ). 1

ام. اکنون با طرح استعماری صلح مصـر و اسـرائی ، ایـن به دَول و مل  عرب این حقیقت را اعالم نموده
یـن صـلح، وابسـتگی رـود را بـه دولـت تر شده است. ساداا با قبـول اتر و جدیرطر بیشتر و نزدیک

توان انتظار داشت. ایران رود استعمارگر امریکا آشکارتر نمود. از دوست شاه سابق ایران بی  از این نمی
دانـد. گیریهای آنـان شـریک میرا همگام با برادران مسلمان کشورهای عربی دانسته و رود را در تصمیم

های سیاسـی داند و موضاه اسالم و مسلمین و برادران عرب میایران صلح ساداا و اسرائی  را ریانت ب
 ابـراهیم دکتـر آقـای جنـاب» (:10/2/58رمینـی ) امام. «کندکشورهای مخالف این پیمان را تأیید می

 چـرای و چـونبی اطاعـت و اسـرائی  و مصـر رائنانـه پیمان گرفتن نظر در رارجه؛ با امور وزیر یزدی،
 را رـود دیپلماتیک روابط قطا ایران اسالمی جمهوری موقت دولت یونیسم،صه و امریکا از مصر دولت

 «.بنماید مصر دولت با

جلـود، عبدالسـالم )معـاون معمـر قـذافی( و سـه عضـو دیگـر هیـأا . بررورد امام رمینی در دیدار با 2
 محـض بـه رـواهیممی و هسـتیم صـدر موسـی امـام سرنوشت نگران ما(: »7/12/57) نمایندگی لیبی

 رسـیدگی صـدر موسـی امام سرنوشت مورد در زودتر چه هر بگویید قذافی سرهنگ به لیبی به زگشتبا
 ایـران بـه تبریـک عـرض برای قذافی سرهنگ دهند اجازه امام که لیبیایی هیأا تقاضای پاسخ در] .کند

دیدار با اعضای  امام رمینی در«. کنید موکول دیگری زمان به را دیدار این و روممی قم به فعالً  من:[بیاید
 معمـا طـور بـه اقشـار سایر و ایران علمای و ما برای که ایقضیه (: »....4/2/58هیرت اعزامی از لیبی)

 بسـیار فاجعـه این برای ایران علمای و من. صدر ]امام موسی صدر[ است آقای فاجعه این است درآمده
 ایـن ما. لیبی دولت دست به اال شودینم ح  معما این که است معمایی یک ما برای این و هستیم متأثر
 کراراً  من. برسانند اتمام به را ما هایناراحتی و کنند ح  دولت و «معمر» ما برادر که رواهیممی را معما

ح مـا در معنـا ایـن که دهممی تذکر اکیداً  نیز اآلن لکن دادم تذکر را معنا این وسایطی به  بـین در و َشـع 
 من. باشد تفاهمی سوء یک شما دولت و ما ملت بین که ندارم می  من و د؛دار سوئی انعکاس ما علمای

 «.کنید فراهم را ما راحتی موجح و کنید ح  را معما این که رواهممی شما از
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مـاه مبـارک  اهپیمایی روز قـدس در آرـرین جمعـهر زه با شوروی، ابتکارافغانستان در مبار
ایسـتادگی آن در مقابـ  رژیـم صهیونیسـتی،  دلی بـهرمضان، ارتباط حسنه با کشور سوریه 

های ن، بررورد با سلمان رشدی با تکیـه بـه حساسـیتدعوا به وحدا با برادران اه  تسن
سـکوا او در برابـر  دلی بـهالمللی، شـماتت پـاپ الم و بدون توجه به قوانین بینجهان اس

، نامه به گورباچف و دعوا او بـه 1)ع(ها با تکیه به فرهنگ حضرا مسیح مظالم ابرقدرا
گیری در برابـر سـازمان ملـ  و نهادهـای فروپاشی شـوروی، موضـا دربارهاسالم و هشدار 

کردن ساالنه برای هماهنگ صورابهعظیم حج  یام به کنگره، صدور پ2وابسته و سرزن  آنها

                                                           
من از جنابعالی با نفوذ معنوی که (: »....25/1/59دوم ) پ  ژان . نامه امام رمینی در جواب به نامه پاپ،1

ها ها و چپاولگریها و زورگوییرواهم که دولت امریکا را از عواقح ستمگرییبین ملت مسیح دارید م
بترسانید؛ و آقای کارتر را، که با شکست نهایی مواجه است، نصیحت کنیـد کـه بـا مـوازین انسـانی بـا 

از  جهـان نباشـند رفتـار کنـد و مطلق داشته باشند و وابسته به هی  قدرتی در رواهند استقاللهایی که میملت
الّله علیه پیروی نماید و رود و دولت امریکا را بی  از ایـن در معـرض رسـوایی حضرا مسیح سالم تعلیماا

امـام «. قرار ندهد. از رداوند متعال سعادا مستضعفین جهان را رواستار و قطا ایادی سـتمگران را امیـدوارم
 حـامی باید باشد مسیح دنباله که کا هر و نیست، این مسیح مذهح که دانممی من(: »...12/5/59رمینی )
 بـا بایـد اسـت اسـالم مـذهح تـابا که کسی که طوری همان کند، مقابله هاابرقدرا با باید و باشد، مظلومان
 ایـن از احـوالی پـاپ آقـای بایـد چرا. بیاورد بیرون اینها چنگال زیر از را مظلومان و کند، مخالفت هاابرقدرا

 و هـاگرفتاری و زنجیرهـا و هـاحبا در کنم،می صحبت شما با دارم من که اآلن امروز، که پسرهایی و درترها
 «نکند؟ صحبت مسائ  این به راجا کلمه یک ایشان برند،می سربه هاشکنجه

مستضعفین دسـت  هنیا اگر بخواهد از شّر فساد آسوده بشود، باید همد(: »....4/11/1360. امام رمینی )2
آید جوالن را بـرای های رودشان. اسرائی  میاینها را محدود کنند در حکومتهای به هم بزنند و قدرا

هایی کـه رـود، اش. آن وقت این سازمانهای غصبیکند به سایر ملکدهد و ملحق میرودش قرار می
انـد، یـک وقـت ها را درسـت کردهها نیستند، بلکه چند تا دولت بزرگ اینرود نیستند و از ملت هسارت

کننـد و یـک کنند، بـا هـم چـه میکنند، یک صورتی درست میکه همه یک بساطی درست میبینی می
کند. این از آن حکومـت جنگـ  آید وتو میدهند و بعد هم امریکا میدسته زیادتری رآی به آن طر  می

هـا بدتر است، حکومت جنگ  باز جنگلی است. حکومت جنگ  حکومـت قلـدری اسـت، لکـن این
رواهند بدهند که سازمان حقـوق ها میکنند و به رورد ملتبدتر از جنگ  عم  می کنند وحکومت می

بشر ما داریم، سازمان مل  متحد ما داریم. همان معنایی که در جنگ  باید حاص  بشود بـدتر از او را در 
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 ملـیمشـاور امنیـت  عنوانبهفارلین اسالم، بررورد تحقیرآمیز با مک امتافکار عمومی در 
های دانشجویی در رار  کشور به تبـا گیری حرکت، شک 1ریگان دولت امریکا و فرستاده

ها استکبارستیزی و مقابله با ابرقدرا یبرمبنارهنمودهای ایشان و... که همگی این مواضا 
 نشاندگان آنها همزمان با وحدا و برادری با جهان اسالم بود.و دست

نه دسا زی  » ؛ هرراه با  ماو  سی ست داخلی عنوانبه« اق مه کلره حق براس سوحدت کلره » .2/3

 «دس خت  ه ی مووود از عن صر ف ستصفیه » و« ه ی انقالبی و مذهبیبرای مأمو یت

ها بود و اصنا  و اقوام و گروه ملتدر سیاست دارلی، حضرا امام به دنبال همگرایی 
مردم و امتیازرواهی حزبی و... جلوگیری کرد.  آراو از جریان مفاسدی مانند ررید و فروش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ست دهد و یک بساطی درآید یک مانوری میالمللی هم میکنند و بعد سازمان بینامریکا و شوروی می

داننـد کـه دهند، لکن همه هـم میدهند، همه هم بررال  میای بررال  میکند، رآی هم یک عدهمی
دانند رآی بـررال ، اثـر نـدارد بـرای اینکـه امریکـا ها میاین رآی بررال ، اثری ندارد. وقتی همۀ این

رواهنـد بـازی را می کننـد؟ کـیهـا میشود، این کار لغوی نیست که اینتمام می« نه»ایستاده و با یک 
 «.رود اینهاست هها سارتاند، اساس این سازمانبدهند؟ اص  اساس این را رود اینها درست کرده

شما مالحظـه بکنیـد و ببینیـد کـه در تمـام دنیـا، در سراسـر جهـان، (: »....29/8/1365. امام رمینی )1
است که سرپوشـی بگذارنـد بـر ایـن هایشان تمام متوجه این معنهایشان و رطابهشان و رسانهمطبوعاا

رسوایی که برای رئیا جمهور آمریکا پی  آمد. رئیا جمهور آمریکا در این رسوایی بایـد عـزا بگیـرد و 
لکن این متفرقه کوش  و اضطرابی که در  ـ است گرچه همیشه بودهـ کاخ سفید مبدل به کاخ سیاه بشود 
بـه ـ کند یک مقام عالیرتبه یت از عظمت مسأله میهای آمریکا، حکاکاخ سفید پیدا شد و در طرفداری

شود، در صـورتی کـه جعلی وارد ایران می)پاسپورا( از آمریکا به طور قاچاق و با تذکر  ـ قول رودشان
شود کـه ایـن از مقامـاا آمریکاسـت، شود و معلوم میداند چی است. به مجردی که وارد میایران نمی

کند و تمام حرکـاا او را تحـت نظـر قـرار دهد و محبوس میر قرار میایران او را در یک جایی تحت نظ
کند که اگر مـن بـه کند. آنی که ادعا میدهد و او با هر کا رواسته است مالقاا کند، مالقاا نمیمی

کند اینجا هـم شـوروی اسـت! آمد، گمان میشوروی رفته بودم، رئیا شوروی سه مرتبه به دیدن من می
م است. اینجا نه کرملین قاب  است که ذکری ازش بشود و نه کاخ سـیاه، اینجـا کشـور اینجا کشور اسال

نشـینها، رسول رداست، اینجا کشور حضرا صادق است، اینجا پاسدارهای ما شـرافت دارنـد بـر کاخ
های عالم و همه کسانی کـه ادعـای پـوچ نشینهای ما و امت ما شرافت دارند بر تمام کاخاینجا بسیجی

 «.کنند که باید عالم پی  آنها راضا باشدکنند و گمان میرا می رودشان
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 ایشان در امور سیاسی و فرهنگی، در محورهای ذی  قاب  اشاره است: رویهلذا 
عناصــر فاســد از اداراا و نهادهــای نظــامی و  ین، تصــفیهه بــه مستضــعفین و محــرومتوجــ

 همـهکشـور در  ادارهآوردن مردم برای روحانیت، عفو عمومی و ایجاد آرام  در کشور، به صحنه
های سیاسی و امنیتی و دفاعی و فرهنگی و اقتصادی رصوصًا با تکیه بر حضور مسـاجد و عرصه

انقالبی و اسالمی مانند بسیج، سـپاه پاسـداران، های روحانیون، نهادسازی برای تحقق مأموریت
ها، می اداراا و کاررانـهفقیـه، انجمـن اسـالها، جهاد سازندگی، نهادهای نمایندگی ولیکمیته
امداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسـکن، دفتـر تبلیغـاا، شـورای عـالی حـوزه،  کمیته

روحانیت  های انقالب، دادگاه ویژهدادگاه، های دانشجوییشورای عالی انقالب فرهنگی، تشک 
تشـکی  مجلـا ربرگـان  .افزاریبخ  سـخت ادارهو... همزمان با حفظ نظاماا موجود برای 

تـدوین قـانون اساسـی بـا تکیـه بـه  .مـداریکشور در مسیر قانون ادارهقانون اساسی و قرار دادن 
ه و شـورای نگهبـان در قـانون فقیـلـت نهـاد والیـت زتعین من .ظرفیت موجود از فقه و فهم دینی

بررـی  دلی بـهتأیید حزب جمهوری اسـالمی و سـازمان مجاهـدین انقـالب اسـالمی  .اساسی
 حضـور نماینـدگان .وراا پا از رفـا ضـرها در ابتدای انقالب و دستور به انحالل آنهضرورا

نماینـدگان مردان و تغییـر بافـت دولـت .های دینی در مجلا شورای اسالمیتیو اقل سنتاه  
مجلا بدون توجه به سارتارهای حزبی و با تکیه بر عناصر مردمی، رـدمتگزار و دارای الگـوی 

تأکید بر جایگاه مهم مجلا در رآس امـور و قرارگـرفتن  .  انقالبی و کنترل درآمدهای آنانمصر
ال  عـر  قضـائیه بـرر قـوهجدید نسبت به دیگر قوا و اهتمام به استقالل  در نظام موازنه قوهاین 

 مجریه. قوهاز  قوهعیت این دو جهانی در تب

و فرهن  غارب و شارق و توواه باه      یب  فرهن  استبداد حضرت ام م برخو د .3/3

 فرهن  مذهب و انقالب

 این موارد نیز در بخ  فرهنگی قاب  توجه است:
و  های انقالبینهداری و پدید آمدن رساسرمایه از فرهنگ شاهنشاهی و ملی رهایی رسانه
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بررـورد بـا  .اطالعاا و کیهـان بـه نفـا نظـام پرتیراژ یهاروزنامه گرفتنردمتبه .مذهبی
یـاد، مافیـای ها، اعترانههـا، فاحشـهها، کابارهفروشـیتمامی مظاهر فساد از قبیـ  مشروب

ا، بخشی جدیـد بـه هنـر و ورزش در کشـور و ایجـاد تغییـراا در سـینمجهت.  اداری و...
ضور بانوان در جامعه، طـرح گیری جدید نسبت به حجهت.  موسیقی و... تلویزیون، رادیو،

 . انقالب فرهنگی در نهاد دانشگاه و آموزش و پرورش و... مسأله

توواه باه ماارومین و    » ،«تاصایالت  و خادم ت  ،عدالت د  امر  ف ه به تووه» .4/3

 ه ی اقتص دید  سی ست «فقه ماو ی» و« مستضعفین

 توان به فهرست ذی  توجه کرد:اقتصادی نیز می عرصهحضرا امام در رفتار آثار پیرامون 
حذ  ربا از سیستم بانکی با تکیه به ظرفیت موجـود از ادراک فقهـی و تنظـیم و تطبیـق 

اگـذاری هـا و وکـردن بانکملی .های ابتـدایی انقـالبها در سـالدهعقود اسالمی بر سـپر
کشـاورزی و سـایر امـوال  هـایها، زمینکاررانـه مصـادره .مدیریت آنها به بخـ  دولتـی

های پردارت یارانه .اد مستضعفان برای رسیدگی به مردمو سپردن آنها به بنی ملت شدهغارا
ها و گذاری بر سود سپردهنرخ .ائیان از طریق نهاد جهاد سازندگیپنهان به روستپنهان و نیمه
ــدنرری ــین  کردن ارزچن ــدم تعی ــهو ع ــانیزم عرض ــت آن در مک ــا قیم ــده از  ِی و تقاض برآم

 .هـای پـایینهای صنعتی در سبد کاالهای مصـرفی دهکواردکردن کاال .داریمایهسرنظام
 .ارز دولتی برای تـأمین مسـکن عمـوم واگذاری زمین مجانی و توزیا مصالح سارتمانی با

ا با روسـتاها رفاه شهره کردن فاصلهزدایی و کممحرومیت های عمرانی با هد طرح توسعه
ومی بـدون اشتغال و سـطح رفـاه عمـ ارتقایوارداا تکنولوژی برای  .دون توجیه اقتصادیب

تغییر بافـت  دلی بهو نه )فقهی  دالی اشتغال زنان به مجاز دانستن  .کردن ارزش افزودهدنبال
آموزش و پرورش با هد  دسـتیابی بـه  توسعه .(جمعیت اقتصادی و افزای  رشد اقتصادی

و  ملـیپژوه  برای تأمین استقالل  توسعه .(توجیه اقتصادی برمبنای و نه)عدالت فرهنگی 
 .(موجود تمدنو نه رفا نیازهای )اسالمی 
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دسات و د اس سای    عناوان باه انقالبی ایاران   سبک زندگی و معهتغییر د   .4

 مدیریت حضرت ام م خرینی

 یدنسبک زندگی غربی و بـه چـال  کشـ رهبران نظام اسالمی با پا درگیری و مواجهه
وهفت سال گذشته، باعـث شـده تـا در طول سی مادیتروری تولید ثروا و اطالع و قدرا 

توانسـته ارالق حمیـده گیری جهتیک سبک زندگی اسالمی وارد حیاا مردم ایران شود و 
مسـلمان ایـران  جامعه و به وصف گیری ارالق رذیله گرددجهتجایگزین است به نسبت، 

یافتـه توسـط پیدا کند؛ به نحوی کـه نیـروی انسـانِی پرورش و در عینیت جریان تبدی  شده
د و نـحضرا امام و مقام معظم رهبری با تمامی نیروهای انسانی در دنیا تفاوا مـاهوی دار

 . سایی هستندشنا فهم و ون، غیرقاب مادیبرای 
پی  رفته و « نهادسازی»با این حال باید توجه داشت که این درگیری و مواجهه تا سطح 

ها یر کنـد. لـذا در دانشـگاهوز نتوانسته سارتارهای ناشی از سبک زندگی غربـی را تسـخهن
شـد و نیـروی انسـانی ایـن سـارتارها می توسعهادبیاتی که موجح حفظ و تداوم و  تدریا

رغم فـرار کـارگزاران پهلـوی و ارـرا  کرد، تـداوم یافـت و علـیمتناسح با آن را تربیت می
طرفدار شرق و غرب، علوم انسانی غربی  های ضدانقالبسازمانبی و نابودی مستشاران غر

این ادبیاا پرورش پیدا  براساسدر کشور گسترش پیدا کرد. به همین دلی  امروزه کسانی که 
 مقولههای جهانی در شارصه براساسکنند تا اند، به انقالب و نظام اسالمی توصیه میکرده

ی پهلوی بر کشور حـاکم بـود. چنـین د که در دوره، به جاهلیت مدرنی بازگردیافتگیتوسعه
قهـرِی تحصـی   نتیجـهتفکر و تحلی  رطرناکی لزومًا مبتنی بر عمد و عناد نیست بلکه این 

دیریت بحث و در ضمن تحلی  از م ادامهرود. این مسأله در به شمار می مادیعلوم و مبانی 
ورد بررسی قرار رواهد گرفـت تـا ایشان با سبک زندگی غربی م مقام معظم رهبری و مقابله

 مسیر آینده روشن شود. ظرفیت انقالب اسالمی برای طی ارتقایچگونگی 



17 
 مقام معظم رهبری خمینی توسطحضرت امام  تداوم اندیشه و راه
 «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی»های در عرصه با مدیریت دینی

 یت مق م معمم  هبرید  مدیر «توزین موضوع ت ادا ه کشو » تغییر. اش  ه به 1

زی و دف   از و تعریق استکب  ستی «سی ست داخلی»دف   از اصل والیت فقیه د   .1/1

آث   آن د  و  «سی ست خ  وی»د   پذیرش قطعن مه ن شی از طیوبهه مق ومت د  شرا

 نم م دیپلر سی  فت  

کـه مدیریت حضرا امام در نظام جمهوری اسـالمی از مختلف  هایپا از ذکر نمونه
به چال  کشید، باید به  های تولید ثروا و اطالع و قدرا آن راسبک زندگی غربی و تروری

 های مربوط به مدیریت مقام معظم رهبری در همین راستا پردارت.ذکر نمونه
ای، بازنگری در قانون اساسی در دسـتور الله رامنههمزمان با آغاز رهبری حضرا آیت

ی منصـح دار کـردن تصـدزمـان ،ق سیاسییمیان، برری سال کار نظام قرار داشت و در این
سوم مجلـا شـورای اسـالمی  هکردند و به این نوع برروردها در دورفقیه را دنبال میوالیت

ادامه دادند. در اینجا بود که آن گروه با اولین بررورد رسمی از سوی مقـام معظـم رهبـری و 
کید قاطا ایشان بر حفظ جایگاه والیت ا تمـامی تـوان و جلـوگیری از ردشـه بـر آن فقیه بتأ

فارس موضعی منطقـی و اصـولی اتخـاذ مواجه شدند. ایشان همچنین در برابر جنگ رلیج
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تحقـق دعـای  ام عـراق، درگیـری طـرفین را نمونـهدانستن نظام امریکا و نظکردند و با باط 
هـی  تفـاوتی بـا معرفی کردند؛ زیرا باطن رژیـم بعثـی « اللهم اشغ  الظالمین بالظالمین»
جاری در این رژیم نداشت. این در حالی بود که افـراد و  اهیت پلید امریکا و ارالق رذیلهم

کردند که جمهوری اسالمی باید از عراق حمایت کند و از این طریـق، هایی توصیه میگروه
سهم بیشتری از قـدرا در منطقـه را بدسـت آورد. کمـک نظـامی بـه مسـلمانان بوسـنی و 

 طلبانـهنگ، از دیگر رفتارهـای حقو یاری آنان برای بازسازی این کشور پا از ج هرزگوین
جمهـوری اسـالمی بـه  های گستردهنظام در دوران مدیریت ایشان بود. همین روند با کمک

نشینی اسرائی  از جنوب های مقاومت فلسطینی تداوم یافت و موجح عقحالله و گروهحزب
روزه شـد و در بازسـازی  22روزه و  33در جنـگ  ومـتمحـور مقا لبنان و سـپا پیـروزی

ها در جنوب لبنان و غّزه نیز ظهور و بروز پیدا کرد. در شـرایط های ناشی از این جنگررابی
 ها به مردم یمن، عراق و سوریه ادامه دارد.کنونی نیز این کمک

را امـام بـا دیپلماسی جهانی باید به تفاوا بزرگ بین دوران رهبری حضـ زمینهالبته در 
ای اللـه رامنـهزمان آغاز مدیریت مقام معظـم رهبـری توجـه کـرد. در واقـا حضـرا آیت

 598 نامـهجمهوری اسالمی با قبول قطانظام  هبری رسیدند که شرایط سیاسیهنگامی به ر
و ادیان الهی اگر عهدی پذیرفته شود، نقض نخواهد شد و به  انبیاتغییر کرده بود. در فرهنگ 

که آن عهد در حال لو اینی نقض عهد را آغاز نخواهد کرد؛ وآموزند که دستگاه الهتاریخ می
ر طول زمان مفتضح شده و شده باشد. با این رفتار ارالقی، دشمن د مضامظلومیت و فشار ا

دنیا اثباا رواهد شد کسانی که افکـار عمـومی را بـا  همهشود و به می افشااو  زشت چهره
انـد و اسـتکبار و انـد، بـویی از منطـق و ارـالق و گفتگـو نبردهدادهشعار گفتگو و مـذاکره 

ی برجام محقق شد. به گونه که این امر در مسألهاند؛ همانی رود سارتهعهدشکنی را پیشه
ت سازمان مل  آغـاز شـد و میکَ ت مقام معظم رهبری با پذیرش َح هر صورا، دوران مدیری

در این چارچوب تنظیم کند و قیـود جدیـدی را جمهوری اسالمی ناچار بود حرکت رود را 
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سفانه برری عناصر مذهبی و انقالبی بدون توجه بـه تغییـر شـرایط، ایـن نـوع أبپذیرد. اما مت
رفتار نظام در دیپلماسی جهانی را به قاطعیـت حضـرا امـام و ضـعف مـدیریت حضـرا 

 انصـافی بـزرگنادرسـت و یـک بی قضـاوِا دهند که این یـک ای ارجاع میالله رامنهآیت
المللی بـا ای و بینرغم این شرایط جدید، قدرا نظام اسالمی در مقیاس منطقهاست. علی

در  های اروپایی به ویژه دولت آلمانآن در تحقیر دولت یافت که نمونهتدابیر رهبری افزای  
سازمان کنفـرانا اسـالمی در دوران دولـت اصـالحاا،  ی، احیا1ی دادگاه میکونوسقضیه
اری اجالس سران غیرمتعهدها در دوران دولـت عـدالت، مشـارکت کشـورهایی ماننـد برگز

آفرینـی جمهـوری اسـالمی در افریقـا و ای ایـران، نق برزی  و ترکیه در دفاع از حق هسته
امریکای جنوبی، محکومیـت جنایـاا امریکـا و رژیـم صهیونیسـتی در مجـاما مختلـف 

ی در اثـر .. قاب  مشاهده است و این موارد، همگحضور ایران در دانشگاه کلمبیا و.جهانی، 
 حضرا امام )ره( توسط مقام معظم رهبری حاص  شده است. تداوم سیاست ضداستکباری

 برون مرزی د  هدایت افک   عرومی نسبت به ورهو ی اسالمی ه یاندازی  س نهآث    اه .2/1

رین سیاسـی، امنیتـی، هدایت افکار عمومی در موضوع جنایاا ناشی از دکت کههمچنان
وی و تـیمرزی مانند العالم، پرسهای بروندفاعِی امریکا و اروپا و ناتو و... از طریق شبکه

ها باعث باالی این رسانه تأثیرهای طرفدار محور مقاومت به روبی انجام شده و سایر رسانه
های زیـادی ها محـدودیتهای این شبکهشده تا کشورهای غربی و عربی برای پخ  برنامه

 ایجاد کنند.

                                                           
رستوران میکنوس، در کشور آلمان تشکی  شد و به موضوع قت  چنـدتن از سـران حـزب  ی. دادگاه حادثه1

و ظالمانـه  آلمانی به صورا سیاسیدادگاه این  نهایت،در ایران پردارت و  غیرقانونِی دموکراا کردستان
وزیـر  وزیر اطالعـاا وقـت، ،رئیا جمهور وقت رهبری، ت جمهوری اسالمی ایران یعنیوالن وقنمس

 متهم نمود.میکونوس رستوران ماجرای برای سازی به زمینه راامور رارجه وقت 
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 افزا  هرگرایی وه ن اسالم و آثا   آن د  نرم عنوانبه کنگره عمیم حجتووه به  .3/1

 بیدا ی اسالمی گیریشکل

 امتگونه که حضرا امام به دنبال هدایت از سوی دیگر در موضوع جهان اسالم، همان
پتانسـی  بـرای اجتمـاع و بزرگترین  عنوانبه حج ی عظیمکنگره اسالمی از طریق حضور در

یکـی از وحدا مسلمین بودند، مقام معظم رهبری نیز همین راه نورانی را تداوم بخشـیدند. 
در این موضوع، حضور مجدد ایران در موسـم حـج بعـد از  های موفق مدیریت ایشاننمونه

آن، حکومت سعودی  کشتار حجا  ایرانی در مکه بود که در طی گذشت سه سال از فاجعه
 انست مراسم برائت از مشرکین را تعطی  کند یا از برگزاری آن ممانعت نماید.نتو

گیری اموا  بیـداری اسـالمی شـد، آنچه که باعث صدور انقالب و شک  از سوی دیگر
زارش نهادهای مرتبط با مدیریت بود. گ عظیم حج حضور فعال جمهوری اسالمی در کنگره

هنگام و در  1361د که حجا  ایرانی در سال دهو همچنین مشاهداا میدانی نشان می حج
شدند که کشورشان مشغول برادرکشی اسـت و هم میارتباط با سایر حجا  به این مطلح مت

، 70ی سال بعد و در آغاز دهه کند. اما حدود دههای رود را از اسرائی  رریداری میسالح
های متبوع آنها د که دولتکردنا  کشورهای مختلف در برابر حاجیان ایرانی اعترا  میحج

انـد و در جنـگ بـا عـراق، حـق بـا جمهـوری ساله به آنان دروغ گفتهجنگ هشت هدر قضی
ا  حجـهای نظام اسالمی، تعداد قاب  توجهی از اسالمی ایران بوده است. با تداوم مقاومت

دیـد پیرامـون پردارتند و بـا ترایران می ملتمنشأ پایداری دولت و  دربارهبه پرس   80ی در دهه
 عامـ  اصـلی عنوانبـهبیـت شیعه، برای آشنایی با مکتح اه  دربارهعلمای رود  سران و نظراا

ن از پرسـ  و جسـتجو پیرامـو 90ی کردند. ایـن رونـد در دهـهایستادگی ایرانیان ابراز عالقه می
نـد، بـه ی قائـ  بود، تقدسی را که برای علمای سـنسنتا  اه بیت فراتر رفته و حجفرهنگ اه 

اند و این حالت را در برروردهای مختلف رود با علمای شیعه بـروز روحانیون ایرانی تعمیم داده
های همـه از آثـار هـدایتها شناسند. ایناران حقیقی اسالم میپرچمد عنوانبهدهند و آنان را می

م حـج از طریـق حضـور در موسـ نسبت به افکار عمومی جهان اسالم امام و مقام معظم رهبری
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 شود.منعکا می ی عظیم حجساالنه به کنگرهاست که او  آن در پیام 
اسـالم امـوی و ناصـبی و منـافقین  راه نورانی است که نقاب از چهرهتداوم این  نتیجهدر 

کنار رفته و کسانی که ردای متعال در قرآن کریم آنهـا را در کنـار کفـار قـرار داده، در  امت
واقا کشورهایی مانند عربستان و ترکیه که بـه  اند. دررسوا شدهمقاب  افکار عمومی مسلمین 

دنبال قرار گرفتن در قطح قدرا جهان اسالم و رقابت با جمهوری اسـالمی بودنـد، ناچـار 
پیمـانی بـا اند تا برای کنترل اموا  بیداری اسالمی و حفـظ حکومـت رـود، ننـگ همشده

ی قرار بگیرند. لذا همزمان با تدابیر مقام معظـم حرب کفاراسرائی  را بپذیرند و رسمًا در کنار 
 ام اسـالمی در منطقـه و شکسـت فتنـهرهبری در جهت آرای  سیاسی، دفاعی، امنیتـِی نظـ

های   شـدند و بـا هزینـهها متحمهایی را از سوی تروریستتکفیری، امریکا و اروپا ضربه
نبـال آن هسـتند کـه بـه ایـن ناشی از بحران آوارگان مواجه گردیدند و به همـین دلیـ ، بـه د

وضعیت پایان دهند و با کنار گذاشتن بررورد نظامی، دوران جنگ سرد با جمهوری اسالمی 
 را آغاز کنند.

.  فت   مق م معمم  هبری د  موضو  حج، مس ئل کشو  عاراق، ن ماه باه ووانا ن     4/1

 ح دثه من  ه  د  منطقه وا وپ یی و آمریک یی، مق ومت د  برابر فتنه نم می تکفیری

ن کشور عراق پا از سقوط صدام بود که به شکلی مسنوالمحور بعدی، تعام  ایشان با 
شـیعی در آن کشـور هنـوز  بسیار قوی و نافذ انجـام شـد؛ گرچـه مـدیران عراقـی و جامعـه

اند رود را در یک ظرفیت انقالبی تعریف کنند و رفتـاری هماننـد عملکـرد دولـت نتوانسته
اسالمی ایران دارند. حضرا امام )ره( نیـز در دوران جنـگ تحمیلـی  موقت پا از انقالب

سعی کردند شیعیان عراق را همانند ملت ایران رهبری کنند و دستور دادند سربازان عراقی از 
هایی در میان آنان، مانا از این کار شـد. از های رژیم بعث فرار کنند اما وجود ضعفپادگان

مقام معظم رهبری، بررورد ایشان بـا دولـت سـعودی در  انههای مدیریت مقتدردیگر نمونه
بود که با نهیح رود، عربستان را مجبور کردنـد کـه در برابـر  هـ ش(1394)سال  منا حادثه
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نظام جمهوری اسالمی تسلیم شده و ابدان شهدا را به کشور بازگرداند و ایـن در حـالی  اراده
  کشور اسالمی دیگری پاسـخگو نبـوده و بود که سران سعودی در این حادثه، نسبت به هی

یتی را در قبال سایر قربانیان این فاجعه نپذیرفتند. محور بعدی، دو مسنولاعتنا نکردند و هی  
کـه توجـه ایشـان بـه هـدایت نظـام کفـر و  1ایشان به جوانان اروپایی و امریکایی است نامه

ین مسـائ  بایـد بـه بررـورد دهد. در کنار اشکستن فضای ظلمانی حاکم بر آن را نشان می
استکبار جهانی و ارتجاع منطقه با بیداری اسالمی اشاره کرد که برای انحـرا  ایـن نهضـت 
بزرگ، به درالت در مصر، لیبی و... پردارتند و تمامی هویت و امکاناا رود را در سـوریه 

هـای دولت متمرکز کردند تا از این طریق، مو  بیداری را متوقف کنند و از فروپاشـی سـایر
وابسته و افزای  قدرا جمهوری اسالمی جلوگیری نمایند. اما نظام جمهـوری اسـالمی بـا 

بزرگ در  الله لبنان و سایر شیعیان و آزادگان در منطقه توانست در مقاب  این فتنهکمک حزب
ظهـور رسـیده اسـت.  منطقه مقاومت کند که آثار و برکاا این ایستادگی، امـروز بـه منصـه

رغم بررـی ای علـیرامنـهالعظمی اللـهبایـد توجـه داشـت کـه حضـرا آیتکلی طور به
اند راه ها و تغییر شرایط ــ بـا توضـیحی کـه پیرامـون آن مطـرح شـد ـــ توانسـتهمحدودیت

 گیری الهِی نظام را حفظ کنند.حضرا امام را با همان صالبت و قدرا ادامه دهند و جهت

ماام  هبااری د  تاقااق شااع   عاادالت و  ساافره ی اساات نی مقاا م مع تااأثیر. 5/1

 زداییمارومیت

عـدالت و  در سیاست دارلی و امور اقتصادی، رویکرد نظام اسالمی نسـبت بـه مسـأله
رسیدگی به محرومین و مستضعفین ابدًا تغییر نکرد و راهی که حضرا امام در ایـن عرصـه 

و « فرهای اسـتانیسـ»طی کرده بودند، توسط مقام معظم رهبری تداوم یافت. لـذا بـا آغـاز 
های رهبری، همگرایی بین اقوام و توجه به نقاط محروم را با پیگیـری تداوم آن در تمامی سال

مستقیم رود تقویت کردند. اساسًا باید توجـه داشـت کـه حضـرا امـام تنهـا بـه مسـائلی 
                                                           

 .8/9/1394و  11/11/1393. در تاریخ 1
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)مدیریت سطح توسـعه( بـود و سـن ایشـان اقتضـا « گیریجهت»پردارتند که مرتبط با می
 ؛)مدیریت سطح کالن( و امور اجرایی شوند« سارتارها»د که وارد مسائ  مربوط به کرنمی

جمهوری و آشـنایی دلی  دو دوره حضور در منصح ریاستای بهالله رامنهاما حضرا آیت
با مسائ  اجرایی، در برری امور مربوط به سطح کالن نیز وارد شدند کـه منجـر بـه برکـاا 

 .زیادی برای نظام اسالمی شد

دولات اصاالح ت و   د  توسعه سی سای    وند د  کنترل  فت   مق م معمم  هبری .6/1

 ه ی ن شی از آنعبو  از باران

هـای سـختی بـود کـه باعـث سیاسی نیـز از بحران توسعههای ریابانی در دولت آشوب
، ی رودد اما مقام معظم رهبری با رفتار و مواضا داهیانهوشها میفروپاشی بسیاری از نظام

. این در حالی بود که غوغاساالری مطبوعـاتی نداین چال  سنگین و سخت را برطر  کرد
پا از انتخاباا دوم ررداد تا یکسال کشور را بـه رـود مشـغول کـرده بـود و پـا از آن بـا 

رکن امنیتـی نظـام  عنوانبهای اساسی به وزارا اطالعاا ای، ضربههای زنجیرهدادن قت رخ
ها در کوی دانشگاه، بحران بزرگی در تهران پدید آورد. اما حضرا یریوارد شد و سپا درگ

بلکه با حلم و ارالق رود و  ندهای پیچیده را مدیریت کردای نه تنها این تن الله رامنهآیت
مسائ  اصلی کشور و رفا مشـکالا  ها، آن را بر ح صالحاا از حاشیهدولت ا ندور کرد

 نمودند. موم هدایتمردم و ردمتگزاری به ع اقتصادی

ولاوگیری از مادیریت آن توساط    و  88فتنه   فت   مق م معمم  هبری د  کنترل .7/1

 استکب   وه نی

بود که از  88ی ، فتنهمقام معظم رهبری رخ داد مهم دیگری که در دوران مدیریت مسأله
ه های جهانی هنگـامی کـگرفت. در واقا قدرارارجی بسیار پیچیده نشأا می یک توطره

مشاهده کردند یک دولت غیرحزبی، بدون پشتیبان در میـان نخبگـان و معتقـد بـه گفتمـان 
زدن به رهبـری و اصـ  نظـام اسـالمی مغتـنم انقالب بر سر کار آمده، فرصت را برای ضربه
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شمردند و این در حالی بود که کشورهایی ماننـد امریکـا و انگلسـتان و فرانسـه تـا پـی  از 
نبال مذاکره با ایران و کاه  تن  و ررو  از جنـگ نظـامی و آغـاز به د 88انتخاباا سال 

شـدن شـرایط جدیـد، بـا سـرعت و جنگ سرد با جمهـوری اسـالمی بودنـد. امـا بـا فراهم
به طول انجامید و  ماه 8این وضعیت نابهنجار تا فتنه شدند و  عرصهزدگی فراوان وارد شتاب

رهبری در نهایـت دشـمنان را مـأیوس  ریتار چالشی عمیق کرد. اما حلم و مدیکشور را دچ
ین مسـنولکرد و بین سران فتنه و همراهان آنان در مناصح مختلف شکا  اندارت و برری 

و هماننـد یـک رسـانه، تنـه نظام را حفظ کرد. در واقا ایشان با سخنان و مواضا رـود، یک
دی  9اللـه اجتماعی و افکار عمومی را مدیریت کردنـد و باعـث شـدند یوم هوش و حافظه

آمیز هایی بررورد جنایتدر برابر چنین چال  مادیالعم  نظاماا شک  بگیرد. البته عکا
کـه در رفتـار دولـت ترکیـه پـا از سطوح جامعه اسـت چنان همههای گسترده در و تصفیه

مشهود است. اما ظاهرًا رهبری حتی با حبا و مجازاا  میالدی( 2016)سال  کودتای اریر
برری عناصر سیاسی، جناح سیاسی نزدیـک  رغم محاکمهخالفت کردند و علیم سران فتنه

میـان فتنـه را در بررـی سیاسـی کشـور حـذ  نکردنـد و بررـی حا عرصهگران را از به فتنه
سال از فتنه، به تعام  با دولتی پردارتند که از نظـر  4نمودند و حتی با گذشت  مناصح ابقا

این روند منجر به شـکا   کهن فتنه قرابت دارد؛ بدون آنمذاق سیاسی با گردانندگان و حامیا
فرزنـدان  عنوانبـهسیاسی در کشور شود. زیرا رهبری سعی دارند تـا ایـن عناصـر را  و تفرقه

های رود، گیریانقالب حفظ کنند و آنها را به کار و ردمت تشویق کنند و همزمان با موضا
اشورا بـرای مـذاکره بـا دشـمن، اسـالم رحمـانی، افکار نادرست آنها را )از قبی  پیام قیام ع

کنارگذاشتن قدرا نظامی و موشکی و...( تصـحیح و اصـالح نماینـد و بـه میزانـی کـه بـا 
 های انقالب همراهی کنند، آنها را مورد حمایت رود قرار دهند.آرمان

در ایـن عصـر اسـت و عظمـت ایـن نـوع  دینـی ح مدیریتیاین نوع برروردها از عجا
ر آن است که نه تنها هی  ترسی از مخالفین یا حتی از کفار و منافقین ندارد بلکـه مدیریت د
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شود. حضرا امـام و مقـام کند و باعث انحالل آنها در دستگاه الهی میآنها را مدیریت می
معظم رهبری نیز همین حقیقت نورانی در مقاب  افکار عمومی در دار  و رار  کشـور بـه 

ها و در حالی است که در عر  جهانی، مخالفین با انواع رشـونت اند و ایننمای  گذاشته
های مخـو  بـرای همـین های امنیتـی و زنـدانشوند و دسـتگاهها سرکوب میگریوحشی

کنند. لذا آزادی ها الیه کنترل میها را در دهاند و تمامی عناصر و گروهبرروردها طراحی شده
مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری  ر سایهر نظام جمهوری اسالمی و دواقعی تنها د

ت. نظام اسالمی نباشد، حیاا سیاسی رواهد داش قق شده و اگر کسی به دنبال براندازیمح
ی که ای به این حقیقت اشاره کردند که کسانهای زنجیرهقت  لذا مقام معظم رهبری در قضیه
ای برای بررورد با آنها د و انگیزهضرر نظام بودنمخالفین بی ودر این قضایا کشته شدند، جز

علم ربوبی و  براساسکی است و کسی که به اراده و قدرا الهی مت . در واقا1وجود نداشت
بینی نسبت به تحرکاا کفر و نفاق را داراسـت و بـا اعـالم آن بـه معار  قرآنی، قدرا پی 

 آمیز و وحشـیانهونترفتارهـای رشـ کند، نیازی بهمردم، فضا را برای هدایت آنها فراهم می
آن در عـر   رـاص معنایبـه اه  دنیا ندارد. لـذا حقیقـت آن اسـت کـه زنـدانی سیاسـی

رسند کـه ه مجازاا میوجود ندارد بلکه در نظام الهی کسانی ب المل ، در ایران اسالمیبین
بـا  اند و راهی جز برروردترین درک وجدانی و انسانی را کنار گذشتههستند و پایین از اشقیا

                                                           
م. اینها کسانی نبودند شنارتیاین افرادی که کشته شدند، بعضیها را ما از نزدیک می». مقام معظم رهبری: 1

که یک نظام، اگر بخواهد اه  این حرفها باشد، سراغ اینهـا بـرود. اگـر نظـام جمهـوری اسـالمی اهـ  
ُکشد؛ چرا سراغ فروهر و عیال  برود؟! مرحوم فروهر، قبـ  از ُکشی است، دشمنان رودش را میدشمن

های سال شصت دشمن ما آمدن این فتنه انقالب دوست ما بود؛ اّوِل انقالب همکار ما بود؛ بعد از پدید
ه، فروهر و همسرش بینی و بین .ضرررطر و بیشد؛ اما دشمن بی دشـمنان مـا  ـایـن دو مرحـوم  ـاللَّ

که مـا آن را  ـاینها هی  ضرری نداشتند. نه به جایی وابسته بودند  .رطرضرر و بیبودند؛ اما دشمنان بی
کنند که یقینًا به دستگاههای رارجی وابستگی دارنـد؛ امـا الیت میاالن کسانی در دار  فّع ـ  میدانستیم

 (18/10/1377بیاناا در رطبه نماز جمعه؛ « ...دستگاه با اینها کاری ندارد
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 آنها باقی نمانده است.
هایی مبـادرا کنـد کـه ها و سـریالهنر نیز نظام اسالمی توانسته به تولید فیلم عرصهدر 

در این عرصه  های متعددی در منطقه و جهان پیدا کرده و گرچه هالیوود از نظر جهانیبیننده
ت هـا در ایـن سـطح دسـامـا جمهـوری اسـالمی هـم بـه بررـی موفقیت را پیشتاز اسـت

 است. یافته

گر قد ت مدیریت دینی و .  فت   مق م معمم  هبری نسبت به موضو  برو م، نش ن8/1

 منطق برتر آن

کریـه دیپلماسـی  کـردن چهـره افشـامقام معظم رهبری برای  یکی از رفتارهای شجاعانه
ام بود کـه بـا توجـه بـه نظـراا رـواص جامعـه برج بی، مدیریت ایشان نسبت به مسألهغر

ای، فضا را برای طرح مسأله باز کردند و سپا به مـدیریت ایـن فضـای هسته مسأله پیرامون
فراهم شود. این در حالی اسـت کـه  گیری رواصمینه برای هدایت و دستباز پردارتند تا ز

در عــر  سیاســی جهــان، مــدیریت مســائلی در ایــن ســطح معمــوال بــا تــدابیر امنیتــی و 
مبـانی  دلی بـهشود. اما نظام جمهـوری اسـالمی می آمیز و رفتارهای سبعانه انجامرشونت

جامعـه و  ضر است برای اصالح اعتقاداا رواص و عـوامدینی و ارزشی و انسانی رود، حا
ها شـود. لـذا مقـام ق برای نخبگان و مردم، هزینه بپردازد و متحم  سختییشدن حقاروشن

ای، بـا قـدرا و ا هسـتهدادن بـرای انجـام دور جدیـدی از مـذاکرامعظم رهبری با اجـازه
زشت دشـمن در  توافق، نقاب از چهره اجراشجاعت وارد صحنه شدند به نحوی که پا از 

این مسیر، فایده  م به این نتیجه برسند که حرکت درکنار رود و مرد ملتمقاب  افکار عمومی 
کـه طور ای در پی نخواهد داشت و بررال  مصالح و منافا آنان است. زیـرا همـانو نتیجه

ای نیست و اند دشمنی امریکا با نظام اسالمی منحصر به موضوع هستهرود بارها تبیین کرده
آنها در موضوعاا دیگر ادامه رواهد یافـت  شدن این چال ، رفتار رصمانهطر حتی با بر

 ناپذیر رواهد بود.ها و منابا آنان توقفملتو تالش آنها برای استعمار و استثمار 
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آن بار   تأثیرهی د  مدیریت حضرت ام م و مق م معمم  هبری و گیری ال. وهت2

 ه  بعد از پیروزی انقالب اسالمی فت   هره دولت

عیار در دوران زعامـت حضـرا دلی  درگیری کشور با یک جنگ تمامروشن است که به
های جنگ تحمیلی باعث شد تا شرایطی برای تولید ثروا در کشور فـراهم امام، محدودیت

لذا بررسی نحوه تعام  نظام اسالمی بـا ترـوری تولیـد ثـروا غربـی در ایـن دوران  نشود و
کنـد زیـرا حـ  موضوعیت پیدا نکرد. همین مسأله در مورد دولت سازندگی نیـز صـدق می

هـا و رتـق و فتـق مشـکالا سـاله و بازسـازی ویرانیهای ناشی از یک جنگ هشتچال 
است. به همین دلیـ  و بـا وجـود حمایـت  تراقتصادی پا از آن، از مدیریت جنگ سخت

ها پـا از جنـگ دچـار بـدترین ها و ارتجاع عرب از رژیم بعـث، عـراق تـا سـالابرقدرا
کردنـد. در وضعیت انسانی بود و بسیاری از شهروندان آن از زائران ایرانی عتباا گـدایی می

سـازی درگیـر عادیها در نظام اسالمی تا چندین سال پا از پایان دفاع مقدس، واقا دولت
هایی بودند کـه بـر اثـر هشـت سـال تهـاجم کشور و بازسازی زیرسارت زدهشرایط بحران

 جهانی بر ضد ایران نابود شده بود.
توجهی های توسعه در دوران پا از جنگ و ادعای بیبرنامه یبنابراین انتقاد از عدم اجرا

های یـک اشی از عدم توجه به واقعیتوری و امثال آن، نادرست و نین به تولید و بهرهمسنول
ای از دلی  مخالفـت بـا اشـخاص، ارزیـابی غیرمنصـفانهزده است و نبایـد بـهکشور جنگ

دیدن شهرهای شدن شهرهای مرزی و صدمهها ارائه کرد و چشم را بر مخروبهعملکرد دولت
شدن افهها و کاررانجاا و مشکالا آوارگان بست و اضبزرگ و هد  قرارگرفتن زیرسارت

سریا دشمن بـه انقـالب  دلی  هجمههای ناشی از دوران رژیم پهلوی ــ که بهماندگیعقح
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 

ده انگاشت. پا برای ارزیابی نسبت بـه رفتـار اقتصـادی نظـام جمهـوری صر  شود، نادی
گیر های ناشی از جنگ که تا چند سال گریبانساله و چال اسالمی اواًل باید به جنگ هشت
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کشور بود، توجه داشت و ثانیًا به این مسأله دقت کرد که با عبـور از شـرایط سـخت پـا از 
آنها با بقیه مناطق کشور در دستور کار نظام قرار  صلهجنگ، توجه به نقاط محروم و کاه  فا

زدایی صر  گردیـد. گرفت و بخ  بزرگی از مقدوراا کشور در جهت سیاست محرومیت
اقتصـاد  تنها پا از طی این مراح  بود که شرایط برای ررو  از روزمرگی و نگـاه بـه آینـده

ولید ثروا و رشـد اقتصـادی و ریزی برای تهای اریر است که برنامهفراهم گشت و در سال
توانـد اتخاذ موضا درباره اموری از قبی  استراتژی صـنعت و تکنولـوژی و پـژوه  و... می

 مورد توجه و عنایت قرار گیرد.
گیری نظـام در ایـن البته بحث فوق ناظر به بخ  سارتاری در اقتصاد است امـا جهـت

را کنار گذاشت و روابط رارجی روشن شد که نظام اسالمی دیپلماسی اقتصادمحور  ،عرصه
را براساس مقابله با ظلم و استکبار بنیان نهاد. در اقتصاد دارلی نیز الگوی درآمد و الگـوی 

داری و حرص و حسد ناشی از آن شکسته شد و حضرا امام و مصر  طبقاتی نظام سرمایه
هــای غربــی، نگذاشــتند تجــاوز بــه حقــوق مــردم و مقــام معظــم رهبــری بــررال  روش

ری بـرای کنتـرل عمـوم تبـدی  شـود و الگـوی درآمـد و افـزاسازی آنان به ابزار و نرممحروم
که ضرباتی سنگین بر ُرلق تکاثر و سـایر صورا انقالبی شک  گرفت. همچنانانتظاراا به

آید، وارد شـد و لـذا ای که بر اثر سبک زندگی غربی در بخ  اقتصاد پدید میارالق رذیله
 از اموال عمومی که طبق تروری تولیـد ثـروا مـادی بایـد وارد چررـهقسمت قاب  توجهی 

آورد، به سمت کمک های توسعه و سودهای کالن را پدید میشد و قطحاقتصادی کشور می
عبارا سازی و... متمای  گشت. بهزدایی و ریراا و اوقا  و مدرسهها و محرومیتبه جبهه

در جریـان ارـالق رذیلـه در ایـران پـا از  دیگر بخ  مهمی از کارکردهای اقتصاد غربـی
دلی  ارالق الهِی امام و مقام معظم رهبری و جریـان نسـبی آن انقالب تحقق نیافت و این به

 در مدیریت کشور بود.



18 
 با حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری دینی مدیریتدرگیری 

 حاکم بر سبک زندگی غربی مادیگیری جهت

ه ی سی سی، فرهنگی و اقتص دیِ سبک زندگی غربای  . مشروط شدن س خت  1

 د  نم م ورهو ی اسالمی «ه ی دینیاخالق، احک م و ا زش»به 

های مختلف از مدیریت حضرا امام و مقام معظـم رهبـری، بایـد بـه پا از بیان نمونه
های تولید ثروا و اطالع و قـدرِا بررورد رهبران نظام با سبک زندگی غربی و تروری نحوه

های رفتار حضـرا امـام در عرصـه رآمده از آن پردارت. در این زمینه باید توجه داشت کهب
در نظــام « قــدرا ثــروا و اطــالع و» ری تولیــدسیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی، بــا ترــو

قرارگـرفتن رژیـم  دلی بـهداشت و این در حالی بود که قب  از انقـالب و  داری تضادسرمایه
داری غربی شک  گرفته بود؛ سرمایه برمبنایکارشناسی کشور پهلوی در بلوک غرب، بافت 

ای وارد مونتـاژی و قطعـه صـورابهاقتصاد و فرهنگ و سیاست غربی،  عرصهگرچه هر سه 
ایران شد. اما حضرا امام در برابـر رونـدهای متـداول جهـانی ایسـتاد و ادراک موجـود در 

مردم ایران وارد  ینی و عملیزندگی عهای علمیه از ادبیاا وحی و فرهنگ مذهح را به حوزه
 کرد و همین روند توسط مقام معظم رهبری تداوم یافت.

شد  مقیدعلوم سیاسی غربی به اسالم  فلسفهلذا در بخ  سیاسی، فرهنگ دموکراسی و 
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و مقـام  حضـرا امـام تیابی به قدرا از طریق احـزاب، بـا مـدیریتب و دسو فرهنگ تحز
یک  عنوانبهقم  علمیه مدرسین حوزه تی هنگامی که جامعهحاشیه رفت. حبه  معظم رهبری

آن بـه دور از زدوبنـدهای سیاسـی رایـج در  یکه اعضـا ــتشک  مبارز و انقالبی و مذهبی 
اول مجلا شـورای اسـالمی بـرای تمـامی  تصمیم گرفت در انتخاباا دوره ــغرب بودند 

مخالفـت کـرد و از آنـان  شهرها لیست منتخح رود را به مردم معرفی کنـد، حضـرا امـام
رواست تا این تصمیم را تنها در شهر قم عملی نمایند. البته امام رمینی با ثبت و تشـکی  و 

کـه در سـبک زنـدگی  ـــگرایی را فعالیت احزاب در کشور مخالفت نکرد اما فرهنگ حزب
 ـــعمـومی اسـت  یآراغربی، ابزاری بـرای امتیـازرواهی و امتیـازدهی و رریـد و فـروش 

 اند که بدون اتکـام به بلوغی رسیدهضعیف نمود و معتقد بود که در نظام مردمی، عموم مردت
 به احزاب، رود از طریق مشورا با معتمدین به گزین  و انتخاب صالح دست بزنند.

جمهـور گردش تصمیم نیز گرچـه قبـ  از بـازنگری در قـانون اساسـی، رییا عرصهدر 
ه شده بود اما رفتـار و مواضـا حضـرا امـام باعـث شـد قوا شنارت کنندههماهنگ عنوانبه

مجریه به نسبت وضعیت متداول در سبک زندگی غربـی، کـاه  پیـدا کنـد و از  قوهقدرا 
کردن قوا توسط منصح رهبری محقق إعمال نفوذ آن بر سایر قوا کاسته شود و عماًل هماهنگ

د؛ یعنـی حفـظ تمـایالا و فقیه سـپرده شـو ّگردد و قدرا و جایگاه اصلی در کشور به ولی
قضـائیه  قـوهوجدان عمومی به دست رهبری است و توبیخ و تشویق متناسح بـا آن توسـط 

گـذاری محوریـت شود. در جایگاه دوم، نمایندگانی وارد مجلا شدند و در قانونانجام می
شهرها و پایتخت برآمـده یافتند که از دل روستاها و شهرهای کوچک یا مناطق محروم کالن

مجریه در جایگاه بعدی قرار گرفـت و بایـد تحقـق  قوهودند و با درد مردم آشنایی داشتند و ب
 مقولـهگانه در نمود. در نتیجه، وزن و جایگـاه قـوای سـهقوانین مصوب مجلا را دنبال می

های انقالب واقا شد. این روند دقیقًا بـررال  سـبک گردش تصمیم، به نفا اسالم و آرمان
سـاله و امـا فضـای بحرانـی در کشـور و جنـگ هشت ،سیاست بود عرصهزندگی غربی در 
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 تبعیت از حضرا امام باعث شد تا این تدبیر به روبی پیاده و اجرا شود.
های پـا از انقـالب از بنـد فرهنـگ اسـتبداد و فرهنـگ گونه که اشاره شد، رسانههمان

د کـه رریـد و فـروش هایی تبـدی  شـدنداری نجاا پیدا کردند و اغلـح بـه رسـانهسرمایه
ای از ریاست صدا و سیما تـا سـایر اطالعاا در آنها به ضدارزش تبدی  شد و عناصر رسانه

های مطبوعاتی، زندگی رود را با الگوی مصر  انقالبی پی گرفتند. زیرا بررال  سبک رده
ها و مطبوعاا و رسانه که بخ  رصوصی بر آن حاکم است، رسانه عرصهزندگی غربی در 

گرا و دولتی که انقالبی و آرمان معنایبهها پا از انقالب عمدتًا دولتی شدند؛ اما زاریربرگ
ها شدند و آنـان گزار مردم بود. در واقا حضرا امام باعث استقالل رسانهمذهبی و ردمت

 را در ردمت مذهح و انقالب قرار دادند.
هر فساد کـه از طریـق همچنین در بخ  فرهنگ و پسند و روابط اجتماعی، مراکز و مظا

شـدند و جـای  زدند، تعطیـ را برای نیروی انسانی رقم می مادیتحریک مشتهیاا، تربیت 
و سفرهای زیارتی و معنـوی و... گرفتنـد. در واقـا  ا و اعتکا  و حجأیَ آنها را مساجد و َه 

گیری الهی بر روابط اجتماعی در ایران حاکم شد و انسانی که توسـط حضـرا امـام جهت
نمـود؛ رش پیدا کرد، آرامـ  روحـی و فکـری رـود را در دسـتگاه معنویـت تـأمین میپرو

روحـی و فکـری و جسـمی انسـان در آن، از طریـق  بهینـهبررال  سبک زندگی غربی که 
 شود.  ارالقی محقق مییو رذا مادیشهواا 

در بخ  اقتصادی نیز باید توجه داشت که در زمان مدیریت حضرا امام، فضای آرامی 
س و شور باید در مسیر جنگ و دفاع مقدای تولید ثروا فراهم نبود زیرا تمامی مقدوراا کبر

ای بـرای رونـق بـازار و شـد و زمینـهتأمین مایحتا  عمومی و حداق  معاش مردم رر  می
، اقتصاد کشور بـه یـک اقتصـاد دولتـی و  های اقتصاد وجود نداشت. در نتیجهگردش چرخ

شود داری، بروز جنگ باعث میور که حتی در کشورهای سرمایهطحداقلی تبدی  شد همان
ها ورود عرصه همهبندی کاالها به که بخ  رصوصی در حاشیه قرار بگیرد و دولت با جیره



 219 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

پیدا کند. از سوی دیگر، احکام فقهی وارد زندگی مردم شد و سعی زیادی انجـام گرفـت تـا 
 بگیرد.حرام و حالل الهی شک   براساسروابط اقتصادی 

گیاری  ری و د گیری آن ب  وهتحضرت ام م و مق م معمم  هب . مدیریت دینی2

 غربی «قد ت، اطال ، ثروتِ»ح کم بر ترو ی تولید  م دی

بیان شد که حضرا امام و مقام معظم رهبری در مدیریت نظام جمهـوری اسـالمی، بـا 
بود، درگیر شـدند امـا  تروری تولید ثروا و اطالع و قدرا که برآمده از سبک زندگی غربی

سـال  وهفتپایان کار نیست زیرا آنچه رهبـران نظـام اسـالمی در سـی معنایبهاین درگیری 
توحیـد بـوده و تحـول در  کلمـهی ام برای اقامـهگیری نظاند، حفظ جهتگذشته انجام داده

گیری الهـی البتـه حفـظ جهـت. گیری هنوز محقق نشده استاین جهت برمبنایسارتارها 
دین بود کـه در  برمبنایگیری تمایالا عمومی بر محور اسالم و زندگی شک  معنایبه منظا

 کـه بـا جامعـه ــپاسخ مردم به دعوا حضرا امام )ره( محقق گردید و حرکت این جامعه 
گیرِی حاکم بر سه تروری تا کنون ادامه یافته و این روند در جهت ــکاماًل متباین است  مادی

ایـن « اسـالمِی  کارگیریبـه»الع و قدرا مـنعکا شـده و زمینـه را بـرای تولید ثروا و اط
مباحثی که پیرامون اوصـا  و ابعـاد سـبک زنـدگی  کههمچنانها فراهم آورده است. تروری

در نظـام  مـادیهای گیریها و جهتگفته مطرح شد، ناظر به ریشهغربی در سه تروری پی 
 داری است.سرمایه

زب، تغییر وزن قوا د  مدیریت کشاو  و نه دسا زی بارای    شکستن فرهن  تا. »1/2

 سه تغییر اس سی د  ترو ی تولید قد ت غربی« مأمو یت ه ی انقالبی

توجه داشت که با هایی که بر تروری تولید قدرا حاکم شد، باید گیریاما پیرامون جهت
به مردم  عمومی در مسیر ردمتگزاری یآراب توسط رهبران نظام، ارذ شکستن فرهنگ تحز
در شک  غربی آن تغییر  قوهکه در جریان گردش تصمیم، توزین بین سه قرار گرفت؛ همچنان

مجریه کاه  یافت. عالوه بر این، افکار عمـومی در مسـیر  قوهو وزن  تأثیرداده شد و سهم 
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های اطالعاتی دهی شده و جایگزین رانتها و استکبارستیزی جهتفرهنگ مذهح، ارزش
افتگی )شرقی و یتوسعهسیاست رارجی، استکبارستیزی جایگزین فرهنگ  رصهعگردید. در 

در  مـادیغربی( شد و در دار ، نظام اسالمی مجبور شد با قائلین به مبنا قرارگرفتِن تکام  
ی مسـلحانه یـا مبـارزاا رواستند با مبارزهامر مدیریت درگیر شود و در برابر کسانی که می

سـازمان و  مقولـهبی یا شرقی را در کشور پیاده کننـد، بایسـتد. در پارلمانتاریستی، افکار غر
های انقالبی تشکیالا نیز باید توجه داشت که حضرا امام با نهادسازی توانستند مأموریت

ایران در روابط استخدامی و کـارگری، از اسـارا سـبک زنـدگی  ملترا پیگیری کنند و لذا 
 مدرن رار  شد.

گیاری هنار   طلبی، اولویت تعهاد بار تخصا  و شاکل     اق مه فرهن  شه دت. »2/2

 سه تغییر اس سی د  ترو ی تولید اطال  غربی« مق ومتی و ملی

گیری حاکم بر تروری تولید اطالع، پسند اجتماعی به مبارزه و مقاومت در برابر در جهت
طلبی تعریف شد و تربیت نیروی انسانی از گرفتاری بـه فرهنـگ شـهوا استکبار و شهادا

که ترکیبـی از نخبگـان ایی یافت و بر فرهنگ تقوا و عبادا و تهذیح استوار شد. همچنانره
آنهـا اولویـت پیـدا  «صتخصـ»مدیران بر  «تعهد»نشگاه مورد توجه قرار گرفت و حوزه و دا
مبتنـی  «سـکا و هیجـان و رشـونت»و هالیوودی که بر  مادیهنر، با هنر  عرصهکرد. در 

 ی ظهور رسید.هبه منص ملیدی از هنر مذهبی و مقاومتی و شده، مقابله گردید و ابعا

اقتص د، شکستن الگوی د آماد طبقا تی و شکساتن الگاوی      هدف قرا ندادن. »3/2

 سه تغییر اس سی د  ترو ی تولید ثروت غربی« مصرف طبق تی

گیری الهی نظام در تروری تولید ثروا نیز موجح گردید که اقتصاد و رفاه انعکاس جهت
گونـه کـه در قـانون هد  جامعه قرار نگیرد؛ همان مثابهبهید ثروا )دنیاپرستی مدرن( و تول
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در نتیجـه حضـرا امـام فرهنـگ  1اساسی نیز نسبت به ایـن مطلـح تصـریح شـده اسـت.
که بر اثر جریان الگوی مصر  غربی در ایران توسـط رژیـم پهلـوی پدیـد  ــگری را اشرافی

د و آن را برای مدیران نظام به یـک امـر ضدارزشـی تبـدی  مورد هجمه قرار دادن ــآمده بود 
ایرانی به حاشیه راندند. این در حـالی بـود کـه ایـن  التزاید را در جامعهو حرص دائمکردند 

فرهنگ، علت ایجاد انگیزش اجتماعی برای کار و تالش در تروری تولیـد ثـروا غربـی بـه 
ای اساسی بـه الگـوی ها ضربهقوقح همچنین با کاه  فاصله رود. حضرا امامشمار می

طبقاتی وارد کردند و از این طریق، جریان ُرلق حسد در جامعه را تضعیف نمودند و  درآمد
گیری بـاز های نجومی نیز به همـین جهـتحقوق ررورد مقام معظم رهبری با پدیدهعلت ب

اه در کشـور و عمیم رفـهای پنهان به عموم مردم و تگردد. از سوی دیگر، ارتصاص یارانهمی
های های پـایین از طریـق بیمـهرفاهی بین شهرها و روستاها و کمک به دهک کاه  فاصله

 له با الگوی درآمد غربی و فاصـلهبهداشتی، مسکن مهر و... از مواردی هستند که برای مقاب
 محرومیـت و فاصـلهعمـ  رسـیدند. در واقـا  داری به مرحلهی از نظام سرمایهطبقاتی ناش

َبری اسـت در سبک زندگی غربی ابزاری برای کنترل مردم و وادار کردن آنها به فرمانطبقاتی 
تبـدی  کردنـد و ایـن  امـتعاشقانه بین امـام و  رابطهاما رهبران نظام این روند ظالمانه را به 

ها به میـدان بیاینـد و در راه صحنه همهمحوری باعث شد تا مردم در مداری و ارالقتمحب
 فداکاری کنند. امام و رهبری

                                                           
 در تحکــیم بنیادهــای اقتصــادی، اصــ ، رفــا نیازهــای انســان در جریــان رشــد و تکامــ  اوســت نــه. »1

ــر نظام ــون دیگ ــادیهمچ ــای اقتص ــاثر ه ــز و تک ــودجویی؛، تمرک ــروا و س ــح ث ــه در مکات ــرا ک  زی

 مادی، اقتصاد رـود هـد  اسـت و بـدین جهـت در مراحـ  رشـد، اقتصـاد عامـ  تخریـح و فسـاد و

ــاهی می ــیلهتب ــاد وس ــالم اقتص ــی در اس ــود؛ ول ــارای ش ــز ک ــاری ج ــیله انتظ ــت و از وس ــراس  ی بهت

 خ  مقدمه.قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ب« توان داشتدر راه وصول به هد  نمی
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شن سی الهی ح کم بر سبک زندگی دینی د  اندیشاه و مادیریت   . اش  ه به و معه4/2

 ام م خرینی و مق م معمم  هبری

قیام  شناسی، برراسته از فلسفهدر واقا سبک زندگی حضرا امام )ره( در عرصه جامعه
ک حکـم کـاماًل بود که ایـن حکـم یـ« جنگ با کفار حربی»عاشورا و مبتنی بر حکم فقهِی 

هایی از کننـد و حتـی حـداق انسانی است زیرا کفار حربی، بر ضد تکام  بشری عمـ  می
 إن»در روز عاشورا: )ع(  الحسینپذیرند و از رطاب انسانی اباعبداللهارالق انسانی را نمی

گرداننـد. یز روی برمین1«ُدنیاُکم ِفی َاحراراً  َفکونوا الَمعادَ  الَتخافوَن  ُکنُتم و دین   َلُکم َیُکن َلم
عم  رسیده و با تکیـه بـر  وهفت سال گذشته به مرحلهشناسی الهی در طول سیاین جامعه

 ها را بر عهده گرفته است.ها و درگیری با زشتیمحوری، دفاع از زیباییارالق

حضرت ام م و  الهی گیریس زی  ب  وهتتدابیر نخبگ نی )تصریم شدن. هرراه3

 شدن آنضرو ت ترو یزه

های سیاسی و های رهبران نظام در عرصه«گیریتصمیم»ها و «گیریجهت»پا از بیان 
)دســتگاه « ســازیتصمیم»هــا و نظــام «ســارتار»فرهنگــی و اقتصــادی بایــد بــه بحــث از 

افزارها و کارشناسی( پردارت. زیـرا زنـدگی در دوران مـدرن وابسـته بـه ترکیبـی از سـخت
اری شوند، نیاز ها در عم  و عینیت ج«گیریتصمیم»که رای آنافزارهای پیچیده است و بنرم

سـازی، مـدیریت ل دارند که همان دستگاه کارشناسی است و بـا تصمیمبه یک دستگاه مبد
ترـوری تولیـد  دیگر، زمانی که به تقسیماا درونـی عبارابهگیرد. سارتارها را بر عهده می

فراتـر رفتـه و وارد « گیری نظامجهت»ح ثروا و قدرا و اطالع پردارته شود، بحث از سط
گیری، تصـمیم»شود. پا زندگی در دنیای امروز وابسته به سه سطح می« سارتارها»سطح 

، بـــدون «گیریتصـــمیم»در ســـطح « گیریجهـــت»اســـت و « اجـــراســـازی و تصمیم
گیرد انجام می« دستگاه کارشناسی»که توسط  ــ« سازیتصمیم»در سطح « سارتارسازی»

                                                           
 .49 ص ،45   بحاراالنوار،« .ترسید، الاق  در دنیای رود آزاده باشیداگر دین ندارید و از قیامت نمی. »1
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گیری، بـا تمامی تصمیماا حضرا امام در سطح جهـت پا گرچه کان تحقق ندارد.ام ــ
های تروری تولید ثروا و اطالع و قدرا درگیر شد و فضای دیگری را در کشـور پدیـد بنیان

آورد و با بیانـاتی کـه پیرامـون اصـ  نظـام، مـردم و اصـنا  مختلـف مطـرح کـرد، سـطح 
شد، زندگی در قرن بیسـتم که بیان گونه اما همان گرفت عهدهبهدر کشور را « گیریمتصمی»

ها تـا زمـانی کـه بـرای بخـ  گیریاسـت؛ یعنـی تصـمیم« سازیتصمیم»وابسته به سطح 
 ترجمه نشود، وارد زندگی مردم نخواهد شد.« کارشناسی»

لذا در زمان مدیریت حضرا امام، ری  کثیری از کارشناسان دانشگاهی، انقالبی شدند 
کردن کردند که بـرای پیـاده مهمت رود را صرِ  این امام را پذیرفتند و تمام همهای و آرمان

افزاری و نرم افزاری ایجاد شود. این کار بزرگ اا حضرا امام، باید چه تغییراا سختمنوی
گونـه کـه بسـیاری از نخبگـان کشور توسط دانشگاهیان انجام شد؛ همان ادارهابعاد  همهدر 

شدند و با تالش تخصصی رود، راهی بـرای جریـان فقـه موجـود در قضائیه  قوهحوزه وارد 
بسـیار  نکتـهحقوق و قضای مدرن در سطوح عمومی، صنفی و حاکمیتی پیدا کردنـد. پـا 

تخصصی با حضرا امام همراهـی کردنـد و تـا  است که حوزه و دانشگاه در صحنه مهم آن
م دادنـد تـا تصـمیماا های موجـود انجـاتخصـص کارگیریبـهفاتی را در تصرحد امکان، 

کشور )از  ادارهحضرا امام در کشور جریان یابد. البته تشخیص این روند در ابعاد مختلف 
ها و مطبوعـاا و...( کـار بسـیار رسـانه عرصـهقوای سه گانـه و امـور امنیتـی و دفـاعی تـا 

ای است و به یـک منطـق و دسـتگاه محاسـباتی احتیـا  دارد تـا معلـوم شـود کـدام پیچیده
ــازییحترک ــهس ــوین در عرص ــا های ن ــه نف ــه ب ــور جامع ــث شــده ام ــی باع های کارشناس

رغم حفـظ استکبارستیزی و همگرایی در دار  و منافا عمومی و... به پی  رود. یعنی علی
قطعاا دستگاه کارشناسی غرب، جایگاه و توزین امور کارشناسی به نحوی تغییر یافتـه کـه 

کردن برای تروریزه ، به نفا اسالم واقا شده است. لذا قطعاا این دستگاه در عم کارگیریبه
الزم اسـت تـا هـزاران  های بعـدیحضرا امام و پایه قرار دادن آن برای حرکت راه و اندیشه
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ای تخصصی با این موضوع تولید شود که این امر تنها با تکیـه بـر منطـق و فلسـفه نامهپایان
 می را داشته باشد.پذیر است که قدرا تفسیر انقالب اسالامکان

تووه به  دلیلبه. نفی تاجر از اندیشه و مدیریت حضرت ام م و مق م معمم  هبری 1/3

 س خت  ه ی مووود و نقش دستگ ه ک  شن سی د  مدیریت ووامع

ن وجود دارند که در میان اه  تسن هایی مانند طالبان و برری سلفیونگروه در این میان،
دارند و مانده نگه میدند و مردم را در یک زندگی بسیط و عقحبنها میچشم بر این واقعیت

کنند مظاهر آن عی میکشند و سمی مادیرالصه، رط قرمزی بر سارتارهای تکام   طوربه
حیاا اجتماعی حذ  کنند تا مجبور نباشند نسبت به آن پاسخگو باشـند. ایـن  را از صحنه

توانـد درک درسـتی از ابعـاد وجـه نمیارالق که ناشی از فرهنگ مولویـت اسـت، بـه هی 
مدیریت مدرن و عرض و طول آن داشته باشد. اما رهبران نظام جمهـوری اسـالمی بـه ایـن 

طالبـانی  شیوهرغم مخالفت با سبک زندگی غربی، از های عینی توجه داشتند و علیواقعیت
سبک زندگی یابی به و سلفی برای مقابله با آن استفاده نکردند بلکه مسیر دیگری را برای دست

های الهی نظام متجلی شد و گیریبا جهت نخبگانی تدابیر کردنکه در همراهجدید پیمودند 
 ها و سارتارهای موجود گردید.تخصص کارگیریبهموجح تغییرها و تصرفاتی در 



19 
سبک  «نظام موضوعات  »با « های دینیارزش»قبض و بسط بین 

 انقالبرورت قیام برای و ض تاریزندگی غربی در سطح ساخ
 ساختارها نگی و خروج از اضطرار علمی درفره

سبک زندگی غربی  «نم م موضوع تِ»و « ه ی دینیا زش». قبض و بسط بین 1

 د  سطح س خت  ی

بعد از تبیین تروری تولید ثروا، اطـالع و قـدرا در سـبک زنـدگی غربـی و اشـاره بـه 
در  و شـرقی نکته پردارت که کارشناسی غربـی باید به این دنیاشدن آن بر کشورهای حاکم

مدیریت نظام جمهوری اسالمی مورد استفاده قرار گرفت و همزمان با آن رهبران انقالب در 
مقابله کردند و بـه  موجود سبک زندگی ی برآمده از، با اوصا  رذیلهگیری نظامسطح جهت

 ی که حـ مدتهای درازبرنامهلذا  1هایی در سطح سارتارهای نظام پدید آمد.تبا آن، چال 
                                                           

« گفتمان انقالب اسالمی»غیر از موضوعاا چالشی که در این کتاب به آنها اشاره رواهد شد، در کتاب  .1
چـال  بـین فرهنـگ مولویـت و »اسـت: نیز سه محور اساسی در این زمینه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 

جمهوریت در بخ  سیاسی، چال  بین هویت اشتغال و تحصی  با هویت تعبد و تقرب و چال  بـین 
پـذیر نیسـت هـا امکانسپا بیان شد که ح  این چال « متغیر کار و متغیر سرمایه در بخ  اقتصادی.

ادبیاا وحی تولیـد شـود؛ یعنـی نبایـد در  ای برگرفته ازهای انقالب، نسخهکه برای تحقق آرمانمگر آن
هـا از توان برای رفا این ناهنجاریای تسلیم شد و نمیالمللی، منطقهجهانی، بین برابر فشارهای جامعه

مـدا، های دانشگاهی استفاده نمود. لذا سه راهکار کوتاههای متداول در تخصصها و ارزیابیشارصه
 های فوق مطرح گردید.ناهنجاری مدا و بلندمدا برای مقابله بامیان
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طح کرد، توسط رهبران نظام مـورد توجـه قـرار گرفـت و در سـه سـها را دنبال میاین چال 
هایی در ایـن بخـ  بسـتها و بنوبسطگیری شد اما قبضپی «حوزه، دانشگاه و نظام اجرا»

ی در به تبا مدیریت حضرا امام و مقام معظـم رهبـری، مسـائل دیگر عبارابهوجود دارد. 
ی پهلوی به ار  رسیده که از دوره ــموجود و سبک زندگی غربی  تمدنرابطه با سارتارهای 

طـرح آنهـا از سـوی ادبیـاا انقـالب،  دلی بهپدید آمد و موضوعاتی شک  گرفت که  ــبود 
دستگاه کارشناسی کشور مجبور بود با آن موضوعاا مواجه شود و موضا رـود را در قبـال 

کارشناسی، تصـمیماا رهبـران انقـالب موضـوع بحـث و  عرصهلذا در  آنها مشخص کند.
شد تا با ایجاد میدانی، این تصمیماا به نحوی ترجمه می عرصهگرفت و در گفتگو قرار می

عم  فراهم شود امـا  ود، امکان جریان آنها در صحنهکارشناسی موج کارگیریبهتغییراتی در 
جریان ارالق رذیلـه و  سو وای اداره کشور از یکمحور بران یک دستگاه کارشناسی دینفقد

کـه در  ـــ و ادبیـاا کارشناسـی آن گیری مادی در سارتارهای سبک زنـدگی غربـیجهت
 هاییسـطوبها و قبضچال از سوی دیگر، موجح شد تا  ــمباحث گذشته به اثباا رسید 

 .تند تا به امروز تداوم یافته اسکه این رو گیرددر برابر نظام قرار 

 و« ، د ما نی، ا زی، د آماده  و...  عدالت د  موضوع ت علری»، «تعهد و تخص . »1/1

 «فقه و مصلات»

سازی از ابتدای انقالب اسالمی مطرح یکی از مسائلی که در سطح سارتاری و تصمیم
بـرای تعیـین کـارگزاران نظـام بـود. افـرادی ماننـد  تخصـصو  تعهـدنسبت بین  مسألهشد، 

در ایـن زمینـه  تخصصایی همچون سازمان مجاهدین رلق تنها به وجود هصدر و گروهبنی
 مقولهطرح در حاکمیت و مدیریت،  مادیمسیر تکام   طیدانستن با قهریاعتقاد داشتند و 

سیاسی کشور حـذ  شـدند.  از صحنه دالی پذیرفتند و به همین در انتصاباا را نمی تعهد
مـورد توجـه قـرار گرفـت و در ایـن میـان،  تخصصو  تعهداما در میان انقالبیون، ترکیبی از 

ین ارتصاص یافت و به این صورا، نظام مـدرکی در ترـوری تولیـد تعهدجایگاه اصلی به م
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 و بافـت عمـومی مناصح اجتماعی عماًل وزن کمتری پیدا کـرداطالع غربی و تناسح آن با 
نامه ا از قبول قطاجدید شک  گرفت. اما پ گیریاین جهت براساسگانه ین قوای سهمسنول

کید کرد و بـدون حـذ   تخصصبازسازی، دولت وقت بر اولویت  دورهو با آغاز  ، تعهـدتأ
ه و ســایر دو ســیلو و جــا نقــ  اصــلی را بــه متخصصــین محــول کــرد زیــرا ســارت ســد

های توسعه، محتا  تخصص و بهادادن به آن بود. به تبا این روند، الگوی درآمد زیرسارت
برد سازندگی از طریق انگیزش آرمـانی و جهـادی و انقالبـی، تضـعیف پی نیز تغییر کرد و 

بـوده  تخصصو  تعهد حیاا رود تا امروز درگیر مسأله شد. بنابراین نظام اسالمی از ابتدای
توانسـته از منزلـت  تخصـصتعهد بر تخصص در اوائـ  انقـالب، امـروزه  رغم غلبهو علی

تحمی  کند. البته  تعهدضرورا دارد، رود را بر سارتارهای عینی که برای زندگی اجتماعی 
المللـی کـه های جهانی و بینمباحث نظری محقق نشده بلکه شارصه براساساین مطلح 

متخصصـین  کنـد، نظـام فکـریو کّمیـت کنتـرل میرفتار نظاماا را با تکیه بر عدد و رقـم 
و باعـث شـده تـا در تروری تولید ثروا و اطالع و قدرا شک  داده  عرصهدانشگاهی را در 

دسـت  خصص به سهم بیشتری در تعیین قـوانینهای کّمی دینی و انقالبی، تفقدان شارصه
ی و پیچیده اسـت و بـه اظهارنظرهـای فنـ ها امرینظام در تمامی عرصه ادارهپیدا کند؛ زیرا 

 های عینی نیاز دارد.تصمیماا کارشناسی و شارصه
است که تأسیا  نوردانشگاه آزاد و دانشگاه پیام زیاندار همین رابطه، راهی دیگر دمسأله

الت علمی و بلکه با هد  دستیابی به عد افتگی نداشتهیتوسعهتناسح با روند توجیهی م آنها
که در قانون اساسی مورد  ــمندی عموم از تحصیالا عالیه و تأمین بستر برای بهره آموزشی

الی است که در سبک زندگی غربی چنـین محقق شده است. این در ح ــتصریح قرار گرفته 
ی را پیمـود و راصـ فرآینـدافتگی بایـد یتوسـعهروندی معنا ندارد بلکـه بـرای دسـتیابی بـه 

هاست که میزان این مسیر و ایجاد آن زیرسارت طیی را پدید آورد که راصهای زیرسارت
تأمین شوند و کند. بخشی از این متخصصین باید از رار  می معیناحتیا  به متخصص را 



228  سبک زندگی 

این اساس است کـه بـه پـرورش نیـروی بخ  دیگری باید در دار  پرورش یابند و تنها بر 
کـردن شـود. در واقـا فراهمو تأمین شـرایط الزم بـرای تحصـیالا عالیـه اقـدام می انسانی

و  عالیـه بایـد دارای توجیـه اقتصـادیامکاناا آموزشـی مخصوصـًا در سـطح تحصـیالا 
پیـدا ها در سراسر کشور گسـترش  دانشگاهکه ابتدائاً باشد؛ نه این توسعه یبرنامه متناسح با

در همین راسـتا  کردگان در کشور باشند.ی برای اشتغال تحصی حلکنند و سپا به دنبال راه
کردگان انتقـاد شـده و عدم ایجاد شغ  بـرای تحصـی  دلی بههای مختلف همواره از دولت

امـری  ملتو تعمیم سواد و تحصیالا عالیه در میان عموم شود اما اگر عدالت آموزشی می
 برمبنـایتوان به استفاده از نظـام اشـتغال غربـی ادامـه داد کـه صحیح و ارزشی است، نمی

به چنین امری بر عملکـرد  ادی طراحی شده است و نباید با اتکاو توجیه اقتص یافتگیتوسعه
دی را طراحی کرد که با عـدالت آموزشـی ها ُررده گرفت بلکه باید نظام اشتغال جدیدولت

های ها هستند، دانشـگاهورود به دانشگاه امروزه با کاه  جمعیتی که در سن سازگار باشد.
راهکار متداول برای ح  این چال ، جذب  اند کهکشور با هزاران ظرفیت رالی مواجه شده

که ایران به یک کشور  اما تحقق این راهکار نیز وابسته به این است دانشجوی رارجی است.
آرام به تعریف غربِی آن تبدی  شود و همانند کشورهایی از جمله مالزی در برابر مظالم دنیـا 

ود را از فشـارهای نظـامی و برداشتن از سیاسـت ضداسـتکباری، رـسکوا کند و با دست
 های بزرگ برهاند و از این طریق، امنیت رـاطر را بـرای دانشـجویان رـارجیقدرا امنیتی

ی فراهم نماید تا به این صـورا، درآمـد ارزِی قابـ  تـوجهی را بـه دسـت بیـاورد و هزینـه
و در  های رالی را بازگرداند. مشابه همین روند در آموزش و پرورششده برای ظرفیتانجام

کید داشتند  مدارس دولتی ای صرفًا برعدهمطرح شد؛  مدارس غیرانتفاعی موضوع تأسیا تأ
را الزم  ملـیت انقالبـی و مـذهبی و کـان و نوجوانـان توسـط یـک دولـپرورش کود چرا که

اما روشن است که با تأسیا مدارس غیرانتفاعی، پـول و سـرمایه حـر  اول را  دانستند.می
رواهد زد و بخ  رصوصی وارد میدان رواهد شد و در این صورا، ارالق ثروتمندان در 
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های ایـد توجـه داشـت کـه در دنیـا رسـانهرسانه نیز ب عرصهکند. در مدارس جریان پیدا می
های سنگینی دارند و تـأمین ایـن ها هزینهاصلی در ارتیار بخ  رصوصی است زیرا رسانه

شـود. امـا در می میسـری بخـ  رصوصـی طلبانـهو منفعت مـادیها تنها با ارالق هزینه
های منثر ، رسانهکندهای انقالبی و ارزشی را دنبال میکشوری انقالبی که رسانه نشر آرمان

 باید در ارتیار دولت و نظام قرار بگیرند.
ــوع قبض ــن ن ــا ای ــت و در واق ــا، دول ــروز در مجل ــا ام ــالب ت ــدای انق ــط از ابت وبس

رح شده است زیـرا   اجرایی مطئها وجود داشته و هر دو رویکرد در تمامی مسارانهوزارا
ن دمیـده مسـنوالو  ملـتدر استقالل و رودباوری که توسط حضرا امام  سو روحیهاز یک

شده، نظری منفی نسبت به سبک زندگی غربی ایجاد کرده و از سوی دیگر، محاسباا نظام 
داری شک  گرفتـه اسـت. نظام سرمایه برمبنایهای آن همواره کارشناسی و نظراا و بررسی

در ی یا اسـالمی سنتمثال در وزارا بهداشت و درمان، طح  عنوانبهاین فضا باعث شده که 
ین واقا شود و به موضوعی بـرای بحـث و بررسـی مسنولگیری مورد توجه جلساا تصمیم

تبدی  گردد و نظراا دستگاه کارشناسی نیز برای بررسی ابعاد مختلـف ایـن موضـوع مـورد 
بـر  این روند، ترکیبی انضمامی به دست آمـده کـه در آن عـالوه نتیجهاستفاده قرار گیرد. در 

عموم از آن بـا  به رسمیت شنارته شده تا استفادهی سنت برای طحپزشکی مدرن، جایگاهی 
های وزارا آمـوزش و پـرورش، مـدارس گیریمشکالا قانونی مواجه نشود. یا در تصـمیم
دولتی نیـز بـه ایـن ترکیـح اند و مـدارس نمونـهغیرانتفاعی در کنار مدارس دولتی قرار گرفته

گرایی و توجه به مردم دلی بهنرری نشده بلکه اند. در بخ  اقتصادی نیز ارز تکاضافه شده
مستضعفین، کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی رریداری شده و ارز چندنرری پدیـد آمـده 
است. لذا در دستگاه کارشناسی کشور و در تمامی تصمیماا اجرایی، سبک زندگی غربـی 

و  های عینـیهآمـار مشـخص و شارصـ شـده کـهشده و کارشناسیجربهیک مدل ت عنوانبه
انـد، روی میـز آن سـامان داده براسـاسو کشورهای دنیا زندگی رود را  دارد معینکارآمدی 

ها و شـرون مختلـف سـنتهـا و ها و رالقیتن قرار داشته است. از سوی دیگر، ایـدهمسنوال
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نـدگی گرفتـه و اسـتفاده از آنهـا در زدن ایرانی در قب  و بعد از اسالم نیز مورد توجه قرار میتم
شده و این در حالی اسـت کـه چنـین امـوری در دنیـای امـروز، عمومی و اجتماعی تبلیغ می

ها ی بـرای توریسـتتنـوعهای گذشـته، تمدنگردشگری است تا با سیری در  عرصهمربوط به 
کـه سـبک زنـدگی موجـود در معمـاری، هنـر، مسـکن، شـعر، موسـیقی، ایجاد شود؛ نـه آن

های قب  از رنسانا در طراحی زنـدگی امـروز مـورد شود و شیوهونق  و... کنار گذاشته حم 
های پیشـین در کنـار ها و شیوهسنتاستفاده قرار گیرد! اما آنچه در کشور ما اتفاق افتاده، احیاء 

 اسالمی محقق شود. تمدنجدید است تا با ترکیح این دو،  تمدنگیری از ابعاد مختلف بهره
کردنـد ای سـعی میعدهمواره دو رویکرد مطرح بوده است. ه مقننه قوهدر همین راستا، در 
های دینی استفاده کنند امـا گیری در هر مسأله از نگاه فقهی و سایر گزارهبرای بررسی و تصمیم

ابعاد اجتماعی طراحی شده اسـت، مـورد توجـه  همههای غربی را که در دیگری، نسخه هدست
 عنوانبـهکردنـد و موانا تحقق احکـام شـرعی اشـاره میدادند و با تبیین مزایای آن، به قرار می

هـایی بـرای تولیـد ثـروا نصوص فقهی را موجح چال  براساسمثال، تغییراا در قانون کار 
مـردم و ها و نهادهای انقالبی به دنبال منـافا مجریه و امور اجرایی، دستگاه قوهدانستند. در می

تعمیم امکاناا بـه تمـامی نقـاط کشـور پـای  زدایی ومحرومیت محرومین بودند و بر فوریت
هـا طرح های فنـی و اقتصـادیر ضرورا درنظرگرفتن توجیهفشردند و نظراا کارشناسی، بمی

کید می رسانی، گازرسـانی و... برق بر توجه به چگونگی تأمین بودجه مثال، عنوانبهکردند و تأ
های استفاده پایان عمر شبکه و هزینه آن در آینده پا از توسعهو الزاماا نگهداری این شبکه و 

های دینی سال گذشته، آموزه وهشترو در تمامی سیشتند. از ایناز تکنولوژی جدید اصرار دا
و نظراا حضرا امام در برابر دستگاه کارشناسی و محاسباا و الزاماا آن قرار گرفتـه و ایـن 

 یافته است.حقق عم  ت با یکدیگر ترکیح شده و در صحنه دو رویکرد به نحوی

 «مه ورت به شهره »، «الع تی و و سوسیمس ئل اط»، «م لی ت. »2/1

هـای اقتصـادی، ها بود زیرا ارذ مالیاا از بنگاهیکی از این موضوعاا، موضوع مالیاا
های دولت در سبک زندگی غربی اسـت. در مقابـ ، یکی از ارکان تأمین امور مالی و هزینه
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الیاا اسالمی همان رما و زکـاا اسـت و غیـر از ایـن دو شد که ماین مطلح مطرح می
بررـی علمـای  م فقهی، مالیاا دیگری در شرع مقدس ذکر نشده که همین نظر در نامهحک

کیـد  قم به حضرا امام منعکا شد اما ایشان با آن مخالفـت کردنـد و بـر ارـذ مالیـاا تأ
میـدانی نیـز  عرصـه گرفـت و درکارشناسـی در می عرصـهپا چنین مباحثی در  1نمودند.

نین یافـت. در ایـن موضـوع نیـز متـدیمی شد و حرکت نظام ادامـهباالرره راهی انتخاب می
پذیرفتند که عالوه بر ادای رما و زکاا، به دولت نیز مالیاا بپردازند. موضوع دیگر راجا 
به مسائ  اطالعـاتی و جاسوسـی و ضـرورا آن بـرای نظـام اسـالمی بـود کـه گرچـه ایـن 

شـد امـا متـدینین بـا آن می تلقیها در سبک زندگی غربی یک امر متداول و معمول فعالیت
 انـدازیهایی در رصوص راهدانستند و بحثروبرو نشده بودند و بعضًا آن را ضد ارزش می

 چنین دستگاهی مطرح شده بود. البته حضرا امام صریحًا بر نیاز نظام اسالمی به دسـتگاه
کید کردند. مسـألهاطالعاتی و احکام مترتح ب دیگـر، مهـاجرا بـه شـهرها بـود کـه  ر آن تأ

شود. در واقا الگوی طبقاتی برای درآمد در سبک زندگی غربی محسوب می مهمسرفصلی 
شود که مکان زندگی نیز به امری طبقاتی تبدی  گردد. لذا شهر، مکـان و مصر  موجح می

درآمد طبقاتی در شهر زندگی کننـد با الگوی  بتواننداز یک سو زندگی برای کسانی است که 
روابط اجتمـاعی  ی شهر و شهرنشینی، در تولید کاال ونیازها کردنو از سوی دیگر با برطر 

                                                           
آقـا، مـا  !اطالعی چقدرنویسد مالیاا نباید داد. آرر شما ببینید بیآقا می(: »26/9/1362. امام رمینی )1

جنگ مان اسـت. روزی چنـد  ـچیزمان است  ـدانم چند صد میلیون ما االن رر  این امروز روزی نمی
حاال مـا مـی تـوانیم مـردم را همـه را  !  کرد حاال؟صد میلیون رر  جنگ با سهم امام می شود درست

سهم امام حاال به اندازه ای اسـت کـه همـین حـوزه هـا را  !بنشانیم اینجا و به زور از سهم امام بگیریم؟
دهند به دولت. یکدفعـه آدم بگویـد کـه بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می

از کجـا بیـاوریم سـهم امـام  !مالیاا نگیرد، سهم امام بگیرد. چـه جـور؟ نخیر، ما می گوییم که دولت
ما از کجا سهم امام و سهم ساداا پیدا کنیم که دولت را اداره بکنـیم، مملکـت را اداره بکنـیم،  !اینقدر؟

صحیفه نور، جلد « .اند به جان دولت و رر  دارند و چی دارند اداره بکنیمهمه اشخاصی که ریخته این
 .186صفحه ، 18
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جلـوگیری شـود و قدرا مشارکت نمایند. در نتیجه الزم نیست با وضا قـانون از مهـاجرا 
از سرتاسر دنیا به  ــرصوصًا مهاجرا نخبگان  ــبلکه تا قب  از انقالب اسالمی، مو  مهاجرا 

مهاجر های و تکنوکرااشد زیرا قدرا مدیریت بر نخبگان کشورهای غربی به راحتی پذیرفته می
نیـز هـا و تکنوکرااآنان در جهت تأمین نیازهای شهرها فراهم بود و نخبگـان  کارگیریبهو توانایی 

گی رود در شهر را تـأمین های زندتوانستند هزینهرود می راصهای استعدادها و مهارا دلی به
شـد و کسـانی کـه چنـین قـدرتی دیگر، شهر به قدرا هزینه و درآمد تعریف می عبارابهکنند. 

نقـالب در ایـران و پـا از ا 1داشتند، قادر بودند که به شهرها و کشورهای غربی مهاجرا کننـد.
شـود  جلـوگیری شـهرهارا به شهرهایی مانند تهران و برری کالنمهاج اسالمی تالش شد تا از
درصدی روستانشینان از جمعیـت  70مهاجرا، باعث شد تا سهم  مقولهاما ناتوانی در مدیریت 

 30های اریر کاه  پیـدا کنـد و سـهم درصد در سال 30های قب  از انقالب، به کشور در سال
ای  یابـد. ایـن های اریـر افـزدرصـد در سـال 70درصدی شهرنشینان از جمعیت کشـور، بـه 

که در ایران به معادالا سبک یک رطر جدی است رصوصًا با توجه به این دهندهنشانوضعیت 
هد  نظام قرار  عنوانبهافزایی سود تولید ثروا و دائم و شودکام  عم  نمی طوربهزندگی غربی 

 گیرد.نمی

نیا ز باه   »، «آموزش و پرو ش وزا ت مع ونت پرو شی د »، «گذا ی خ  ویسرم یه. »3/1

 «سیر تطو  د  مدیریت دینی»، «متن سب ب  تردن نوین اسالمی ق نون اس سیتدوین 

گذاری رارجی است؛ امری که توجه های این موضوعاا، موضوع سرمایهاز دیگر نمونه
مخالفـت بـا  دلی بـهالله سعیدی را برانگیخت و ایشان به آن در دوران پهلوی، اعتراض آیت

گذاری رـارجی موضـا رژیم برای تسهی  سـرمایه کفر بر مسلمین، نسبت به تصمیم سلطه
پـا از پیـروزی انقـالب نیـز  2گرفت که در نهایت به شهادا آن فقیه مجاهـد منجـر شـد.

                                                           
اند گرچه ایـن رونـد پـا از انقـالب اسـالمی، دچـار تغییراتـی شـده و کشـورهای غربـی ناچـار شـده .1

 هایی را در امر مهاجرا إعمال نمایند.محدودیت

 های رژیم پهلوی به شهادا نائ  گردید.بر اثر شکنجه 20/3/1349سعیدی در  سیدمحمدرضا الله. آیت2
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فشـرد و حضرا امام نیز موکدًا بر استقالل و رودکفایی و عدم وابستگی به اجانح پـای می
و لـذا  1قـرار داشـت ح پـایینهمزمان با آن، انتظاراا عمومی نسبت به مظاهر رفاه در سطو

 ممنـوع باشـد. امـا گذاری رارجی در کشور عمالً این شرایط باعث شد تا سرمایه مجموعه
پا از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی، به علت تغییر نظام کارشناسی حاکم بـر 
کشور به کارشناسی غربی و افزای  انتظاراا عمومی و تصمیم نظـام مبنـی بـر تـأمین رفـاه 

قی برای تمامی نقاط کشور و کمبود پول و بودجـه و سـرمایه بـرای تحقـق ایـن هـد ، منط
ت کـرد و آن را وارد سـبد گذاری رـارجی موافقـمجما تشخیص مصلحت نظام با سـرمایه

گذاری رارجی دچار فراز و فرود بوده سرمایه نمود. لذا نظام اسالمی در مسألهم مصرفی مرد
تعلیم و تربیت نیـز از  عرصهقوله ادامه رواهد یافت. در و چال  جمهوری اسالمی با این م

ابتدای انقالب، معاونت پرورشی در وزارا آموزش و پرورش تأسیا شد تا مسائ  عبادی و 
های ایـن کـه برنامـهآموزان ترویج کنـد امـا بررسـی مقـدار زمـانی ارزشی را در میان دان 

افزای  رشد تحصیلی آنان، باعث شد آن بر کاه  یا  تأثیرگرفت و لین میمعاونت از محص
کیـد بـر عـدههای این معاونت شوند و برری رواستار محدود کردن فعالیت ای دیگـر بـا تأ

آموزان و ایجاد منزلت سازمانی برای ایـن ضرورا منزلت مذهح در تربیت و پرورش دان 
موری بوده که دچار آن را دنبال کنند و لذا این مسأله نیز از ا های گسترده، تداوم فعالیتمهم

 قبض و بسط و چال  شده است.
معتقد بودند که قرآن کریم، قانون  ای از علماعدههمچنین پیرامون تدوین قانون اساسی، 

امام رواستند  اساسی ماست و تدوین قانون اساسی دیگری ضرورا ندارد و لذا از حضرا

                                                           
ادعـا و مخلصـانه درصـدد اسـتقالل و ت و بـازوی همـه کسـانی کـه بیمن دس». حضرا امام رمینی: 1

کنم که به ردا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و بوسم. باز سفارش میرودکفایی کشورند را می
و  «گرایی و یا تحم  سختی و استقالل.یا رفاه و مصر »غرب نروید. مردم باید تصمیم رود را بگیرند: 

ن است چند سالی طول بکشد، ولی مردم ما یقینًا دومین راه را، که اسـتقالل و شـرافت و این مسأله ممک
 .231، ص: 21صحیفه امام،  « .کرامت است، انتخاب رواهند کرد



234  سبک زندگی 

انون اساسـی شـرکت ایشان، در جلساا مربوط بـه مجلـا ربرگـان قـ تا در صورا اجازه
قوانین بـا احکـام اسـالمی  «عدم مخالفِت » برمبناینکنند. اما در هرصورا، قانون اساسی 

همین روند، مجما تشخیص مصلحت نظـام شـک  گرفـت و سـپا  ادامهتدوین شد و در 
های توسعه توسط رهبری مطـرح گردیـد و پـا از آن، سـند های کالن برنامهابالغ سیاست

اکنـون، بحـث الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت و له ابـالغ شـد و همساانداز بیستچشم
ضرورا تدوین آن در دستور کار نظام قرار گرفته است. در این سیر از بلوغ حضور دیـن در 

ــههای مختلفــی وجــود دارد. وبســطجریــان تصــمیماا نیــز قبض ــه در ســند  عنوانب نمون
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنـاوری در با  هیافتتوسعهکشوری » عنوانبهانداز، ایران چشم
معرفی شـده « بخ  در جهان اسالمبا هویت اسالمی و انقالبی و الهام»و همزمان « منطقه

این تفسیر را « افتهیتوسعهکشور »است. در زمان ابالغ سند، کارشناسان با تکیه بر اصطالح 
 یافتگیتوسعه سویبهه کشور باید اند ککردند که رهبری باالرره پذیرفتهاز سند فوق ارائه می

 کـره ژاپن، چـین، ماننده هیافتتوسعهکشورهای تازه  ند و در این مسیر باید از تجربهحرکت ک
جنوبی، مالزی و... استفاده شود. اما مقام معظم رهبـری در دیـدار بـا نماینـدگان آن دوره از 

کشورهای جنوب  ن تجربهانداز به الگو قرار دادسند چشممجلا شورای اسالمی، انصرا  
اولـین نشسـت  طـیهای بعد و و سپا در سال 1کشور نفی کردند توسعهشرق آسیا را برای 

                                                           
هـای اقتصـادی و ی اساسـی، در بحثهستیم؟ این نکته ایما دنبال چه نوع توسعه». مقام معظم رهبری: 1

دنبال این هستند که حرفی را پرتـاب کننـد و ذهـن مـردم را از مسـائ  غیراقتصادی جاری است. کسانی 
اصلی دور نگه دارند: مدل چینی، مدل ژاپنی، مدل فالن. مدل توسعه در جمهوری اسالمی، به اقتضـای 
شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقاداا و ایمان این مردم، یک مدل کاماًل بومی و مختص به رود 

المللی پول، نه از فالن جا نباید تقلید کرد؛ نه از بانک جهانی، نه از صندوق بیناز هی ملت ایران است؛ 
کشور چح، نه از فالن کشور راست؛ هرجا اقتضایی دارد. فرق اسـت بـین اسـتفاده کـردن از تجربیـاا 

ز های تحمیلـی و القـایی و غالبـًا هـم منسـوخ. بنـده میبیـنم گـاهی بعضـی ادیگران، با پیروی از مـدل
فـالن  ـــشود، از دیگران گرفتـه شـده های اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد میهایی که در زمینهشیوه

کـه بـه آیـاا قـرآن اسـتناد مث  اینــ طوری گفته طوری گفته، فالن متفکر کجایی اینمتفکر فرنگی این
و مدل را باید کاماًل بومی و رـودی ها باید استفاده کرد، اما الگو و شیوه ها و دان از تجربه.....شود!می
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جمهوری اسـالمی، مفهـوم توسـعه را دارای بـار ارزشـی دانسـتند و بـر ضـرورا  دیراهبر
کیـد « توسعه»با اصطالح « پیشرفت»جایگزینی تعبیر  و محوریت معنویـت در پیشـرفت تأ

اقا قبض و بسط واضحی بین ادبیاا انقالب و ادبیاا توسعه وجود دارد و این . در و1کردند
نکـار ها قابـ  اقبض و بسط هم از لحاظ نظری، هم از لحاظ عینی و هم از لحاظ شارصـه

رهبری از نخبگان برای ایجاد فضاهای جدید در ایـن عرصـه،  رغم مطالبهنیست. یعنی علی
 ایران به جامعـه کردن جامعهکّمی رود در حال نزدیکهای ماشین توسعه عماًل و با شارصه

شناسـی، در روان ادبیـاا دانشـگاهجهانی است و لذا باید تکلیف آن روشن شود. همچنین 
و از آنجا که نظام جمهوری اسالمی  یت و... دارای علوم کاربردی استشناسی، مدیرجامعه

 زمینهنظر اسالم را در  حوزه علمیه منتسح به اسالم است، نخبگان دانشگاهی انتظار دارند تا
 کاربردی مشخص کند. صورابهاین علوم 

، «د  شبکه ب نکی الاسنهه ی قرضوضعیت صندوق»، «الگوی وذب و استخدام. »4/1

 «طرح پوشش ملی»، «موسیقی»، «طرح تقسیم ا اضی»

 نحـوه آن با رابطهجذب و گزین  و استخدام نیروی انسانی در نظام اسالمی و  عرصهدر 
ها و رفتارهـایی بـرای احـراز صـالحیت داوطلبـان حضور دین در اداراا و نهادها، پرسـ 

 شـ شد که معقول نبود و لذا حضـرا امـام اقـدام بـه صـدور فرمـانی استخدام انجام می
دهد که هنگام ورود به جزئیاا این مسأله، روند فوق نشان می 2ای در این زمینه کردند.ماده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .27/3/83بیاناا در دیدار با نمایندگان مجلا، «. د.انتخاب کر

را به « توسعه» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمدًا نخواستیم کلمه« پیشرفت» لمهک». مقام معظم رهبری: 1
تزاماتی با رودش همراه دارد ی دارد؛ الیتوسعه، یك بار ارزشی و معنا کار ببریم. علت این است که کلمه

ی متعار  رواهیم یك اصطالح جاافتادهیکه احیانًا ما با آن التزاماا همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نم
کار رودمان بکنیم. ما مفهومی را  فهمند، بیاوریم دار  مجموعهیجهانی را که معنای راصی را از آن م

بیانـاا در  «.کنیم؛ این مفهوم عبارا است از پیشـرفتیکه مورد نظر رودمان است، مطرح و عرضه م
 .31/2/90اولین نشست راهبردی نظام، 
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های مـذهبی بـرای اسـتخدام و الگوهـای گـزین  تخصصـی و مهـارا و هبین نگاه و گزار
ها و اداراا، همواره قبض و بسط وجود داشـته و کارآمدی الزم برای افراد شاغ  در کاررانه

الحسنه نیز دچار چالشی از همین جنا بـود زیـرا جایگـاه های قرضدارد. موضوع صندوق
این پدیده پا از انقالب گسترش یابد و از  الحسنه موجح شده بود تاارزشی و مکتبی قرض

های رـود و مـانا ها این روند را ناسازگار بـا سیاسـتسوی دیگر بانک مرکزی و سایر بانک
های ســاالنه و تسـهیالا در چــارچوب بودجـه ارائـهبـانکی و مــانا  شــبکهتمرکـز پـول در 

های د از رشـد صـندوقدانستند. لذا وزارا کشور وقت پا از انتقـاساله میهای پنجبرنامه
ها کرد و آنها را به نظارا بانک مرکزی و قوانین الحسنه، اقدام به بررورد با این صندوققرض

ند که با شـتاب بـاال و تعـداد های رصوصی هستنمود. در مقاب ، امروزه این بانک مقیدآن 
غربی دارند، ای که در سبک زندگی شدهجایگاه تعریف دلی بهدر حال تأسیا هستند و  زیاد
زهای الزم را ارذ کنند. لذا در امور مالی نیز قبض و توانند از بانک مرکزی مجوحتی میبه را

 ها جریان یافته است.بانکالحسنه و های قرضبسط بین صندوق
رو هبـا مخالفـت مراجـا روبـ البتـهکـه ) مصوب شورای انقـالب طرح تقسیم اراضی کشور

موسیقی، طراحی پوش  ملـی، لقـاح  مسأله ،زمین شهری ایجاد محدودیت در سارت(، گردید
های دینی و نظراا کارشناسی آموزه بین های قبض و بسطی است کهو... از دیگر نمونهمصنوعی 

 .سطح سارتارهای نظام تداوم داشتبا طرح موضوعاا مختلف در  و گرفتدر می

ها ی  «یاری گتصاریم »خبگ نی حول اعج ز انقالب اسالمی د  ایج د وحدت ن .2

و « سا زی تصاریم » هبران انقالب، مووب تاقق برخی تغییرات د  سطح  الهی

 ماو  غم فقدان دستگ ه ک  شن سی دینعلی« اورا»

و تردیـدی  هـی  شـک« گیریتصمیم»و « توسعه»س اینها در حالی بود که در مقیا همه
بـرد و   میحضرا امام، نظـام را بـه پـی شت و ایمان و شجاعت و بصیرا دینیوجود ندا

تمامی حوزویان و دانشگاهیان و اصنا  و اقشار مختلف کشور بر محور ایشان جمـا شـده 
ه این رط قرمز را زیرپـا هایی کایشان تردید نداشتند و در برابر گروه رهبری بودند و نسبت به
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های ایستادند و با بذل جان و فداکاری، باعث عبـور نظـام اسـالمی از ایـن عقبـه گذاشتند،
)کـه « گیریتصـمیم»دیگر، رفتار و مواضا رهبران نظـام در سـطح  عبارابهت شدند. سخ

شد( برراسته از فرهنگ قرآنـی گیری الهی انجام میتوحید و حفظ جهت کلمهی برای اقامه
که این تصمیماا در علوم حوزوی یا دانشـگاهی، تـدریا یـا تحصـی  شـده بود؛ بدون آن

و اجتماعی بود که در قرن بیستم  عقالییای عقلی و ، معجزهباشد. لذا این رفتارها و مواضا
را از  «العظمیاللـهآیت»عنـواِن واقا شد و تصمیماا حضرا امام و مقام معظـم رهبـری، 

میدانی در  ردا را در عینیت و صحنه فاتی رار  کرد و بزرگترین نشانهعناوین و القاب تشری
)سـارتارها( نظـام « سازیتصمیم»ا در سطح ام 1ها به نمای  گذاشت.مقاب  تمامی انسان

برد زیرا عمـ  بـه تصـمیماا قرآنـِی رهبـران نظـام، به سر می« اضطرار علمی»اسالمی در 
، مهـمنیازمند آن بود که این تصمیماا به زبان دستگاه کارشناسی ترجمه شود و فقدان ایـن 

سائ  زیادی، راه مشخصی داد که در مآورد و نشان میگفته را پدید میهای پی قبض و بسط
امـام و مقـام در برابر نظام قرار داده نشده است. با این حال، بخشی از تصمیماا حضـرا 

عم  جریـان یافـت کـه تحقـق ایـن موفقیـت بـدون یـک دسـتگاه  معظم رهبری در صحنه
محور، از معجزاا دیگری بود که ردای متعال با جذب قلـوب نخبگـان بـر کارشناسِی دین
« اجـرا»رویکـرد ایشـان، رقـم زد. سـطح  براساسمام و ایجاد وحدا نخبگانی محور حضرا ا

و مقام معظم رهبـری، همراهـی معتقد به حضرا امام  ها( نیز با قاطعیت مدیرانو نظم ها)تعادل
طلبی و مقاومت به پی  رفت و تعداد زیادی از مدیران ی آنان به فرهنگ شهادامردم و تکیه توده

ی زیادی از آنـان هماننـد شـهدای زنـده در حـال عدها در این راه فدا کردند و و مردم، جان رود ر
هـا و انقالب اسالمی در سطح اجرا )مـدیریت تعادل اند تا معجزهاند و باعث شدهفهعم  به وظی

ای المللی و منطقـههای جهانی و بینای بزرگ به جان ابرقدراها( نیز امتداد پیدا کند و زلزلهنظم
البته بحث فوق ناظر به تحلی  از رفتار نظام جمهوری اسالمی است و ربطـی بـه عملکـرد بیفتد. 

                                                           
زرگ الهـی امام بزرگوار)امام رمینی(، یکی از معجزاا دهر بود؛ رود او از آیاا بـ»رهبری:  . مقام معظم1

 .16/12/1395اندرکاران راهیان نور، دیدار با دست« واقعی او بود« العظمِی اللهآیت»بود؛ 
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ها دارای نقـ  و سـهم  . یعنی گرچه عناصر و افـراد و تشـکها و احزاب ندارداشخاص و تشک 
طلبد و ارزیـابی در ای میدر حرکت کشور هستند اما تحلی  از وضعیت آنها بحث جداگانه تأثیر

 این سلسله مباحث است. رار  از غرض اساً اساین زمینه، 

 گیری الهیوهته  و دست و ده ی انقالب ب  تکیه به .موفقیت1/2

سو شعار عدالت و معنویـت بندی باید گفت که پا از انقالب اسالمی، از یکدر جما
عم  شده و پرچمدار آن، حضرا امـام و  فرهنگ قرآنی مطرح بوده که وارد صحنه براساس

هایی عینـی وجـود داشـته کـه ناشـی از اند و از سوی دیگر، واقعیترهبری بوده مقام معظم
افزارهای آن )تروری تولید ثـروا، تولیـد اطـالع و تولیـد افزارها و نرمموجود و سخت تمدن

قدرا( بوده و در زندگی مردم جریان پیدا کرده است. در نتیجـه، ترکیـح شـعار عـدالت بـا 
تا سطوحی از رفاه در سبد مصرفی مردم قرار بگیرد کـه نـه  اقتضائاا کارشناسی باعث شده

شـود؛ ماننـد  تلقـیافتخـار نظـام  و پشیمانی باشد بلکه بایـد مایـه تنها نباید موجح ندامت
ها بـه ها، ورزشگاهآهن، فرودگاهردماتی از قبی  آب، برق، گاز، راه ارائههای عمرانی و طرح

ای تـأمین رفـاه عمـومی صـورا گرفتـه اسـت. با نگـاه مردمـی و بـر اط کشور کهاقصی نق
که کاماًل برآمده از سـبک زنـدگی رغم آنهای برتر علیتکنولوژی عرصهکه ورود به همچنان

ای، هوافضا، نانو، صنایا مادر و...( رفتاری صـحیح و در غربی هستند )مانند صنعت هسته
ری که طیفی بین شـعار شود. وضعیت سایر اموهای نظام ارزیابی میجهت تأمین نیازمندی

دهند و همواره دچـار فـراز و فـرود و فاقـد ثبـاا عدالت و سبک زندگی غربی را تشکی  می
هـایی در رفتـار مـردم شــده و ومر اجتنـاب بـوده و طبعـًا باعـث هر انـد نیـز غیرقاب بوده

ــر  بیناهنجاری ــ  مص ــایی از قبی ــهه ــزین، کمروی ــرق و بن ــاری در اداراا، ی آب و ب ک
 نظـام گریزی و ... را رقـم زده کـه در ناهمـاهنگی بـین سـطح توسـعه و سـطح کـالننقانو
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 1دارد. ریشه

ه ی گذشته و تهدیده ی آینده، ن شی از ادبی ت ک  شن سی و سا خت  ه ی  . ضعد2/2

 مووود د  نم م

در واقا ضعف در ظرفیت موجود فهم از منـابا دینـی کـه نتوانسـته کمـک مناسـبی بـه 
برسـاند، وقـایا تلخـی را  «اسالم در عمـ »م معظم رهبری برای جریان حضرا امام و مقا

غیرعمدی انجام شد و در حال و آینده نیز ادامه رواهد یافت. اولـین  صورابهپدید آورد که 
بود که به تعبیر حضرا امام یک جـام زهـر بـود؛  598 نامهد از این وقایا، پذیرش قطامور

دهد ن نظام نشان میمسنوالنامه و دفاع از تمامی ول قطاقب دربارهگرچه دقت در پیام ایشان 
جام »رسد تعبیر حضرا امام به دادن این حادثه ناشی از عمد نبوده است. به نظر میکه رخ

نامه مالزم با پذیرش حاکمیت سازمان مل  باید بر این اساس تحلی  شود که قبول قطا« زهر
یی است که توسط این سازمان بر «هاو تطبیق هاها و تکلیفتعریف»بر جمهوری اسالمی و 

کنـد. لـذا در ها را تـأمین میگردد و حاکمیت جهـانی ابرقـدراتمامی کشورها تحمی  می
مباحث به این نکته اشاره شد که دوران زعامت مقام معظم رهبری در شرایطی آغاز شـد کـه 

پذیرفتـه بـود کـه  المللـیجهـانی و بین عرصـههای جدیدی را در نظام اسالمی محدودیت
نامـه باعـث شـد تـا نظـام کرد. عالوه بر این، پـذیرش قطامی مقیدعملکرد انقالبِی نظام را 
المللی قرار گیرد که ابزاری بینِ «معاهداا و مذاکراا و مسابقاا» اسالمی در چارچوبی از

مـور کـه موجـح شـد تـا در االمللی هستند. همچنانارتباط بین عرصهبرای ایجاد توازن در 
ر گردد؛ از تکام  رفاه در سطح جهانی متأث  سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور ئ، مساملی

                                                           
های بسیار بزرگی به دسـت آمـده کـه یکـی از آنهـا تـأمین امنیـت در البته همزمان با این روند، موفقیت .1

های اند. عالوه بر آن، پیشرفتشرایطی است که دو ابرقدرا دنیا به دنبال ایجاد ناامنی در این کشور بوده
ها در میان عموم مردم نیـز از دسـتاوردهای مهـم علمی و ترویج معنویاا و عباداا و زیاراا و اعتکا 

 نظام بوده است.
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 یارضـاشود و جریـان نیـاز و دنیا صادر می همهبه  تمدنای که از سوی صاحبان این مقوله
بایـد در « جام زهـر»کند. لذا تحلی  از ها تحمی  میملتاجتماعی را از رار  از مرزها بر 

 های سیاسی متداول صحیح نیست.کردن آن به برری نزاعسی انجام شود و آلودهچنین مقیا
است و شرایط ورود نظام بـه ایـن مسـأله « برجام» ن مورد از این وقایا تلخ، مسألهدومی

ین مسـنولو اغلـح  92جمهوری در سـال زمانی فراهم شد که اکثریت کاندیداهای ریاست
کردنـد و ایـن ذاکره و ارتباط بـا امریکـا جسـتجو میمشکالا کشور را در م نظام، راه چاره

گذاشتند. لذا مقام معظم رهبـری در مقابـ  ایـن رویکرد را علنًا با افکار عمومی در میان می
بـاز کردنـد و  گیـری ایـن پیشـنهادمو  و برای ایجاد وحدا در دارـ ، میـدان را بـرای پی

رار گیرد اما به شدا در برابر تعمیم ایـن ای مورد مذاکره با امریکا قهسته پذیرفتند که مسأله
رفتار به سایر مسائ  و موضوعاا موضا گرفتند. زیرا دشمن بـه شـدا دنبـال ایـن مطلـح 

های آشکار امنیتی و نظـامی در مقابـ  است که نزاع رود با جمهوری اسالمی را از درگیری
ن نظام اسالمی پای میـز ها، به پشت میز مذاکره منتق  کند و با کشاندافکار عمومی و رسانه

ها، جنگ سرد جدیـدی را رقـم بزنـد و از ایـن طریـق، مسائ  و عرصه همهمذاکره پیرامون 
زیرپاگذاشتن شعار صلح و حقوق بشر و دموکراسی و بررورد  دلی بههای زیادی را که هزینه

  شد، کاه  دهد. مهوری اسالمی و طرفداران آن متحمرشن نظامی و امنیتی با قدرا ج
جهانی در شرایط کنونی از دو طر  تشکی  شده که یک طـر ،  مهمهای نزاع همهدر واقا 

داننـد کـه پیمانان او و طر  دیگر جمهوری اسالمی اسـت و هـر دو طـر  میامریکا و هم
 معنوی جمهوری اسالمی و جاذبه های آینده، به درگیری بین جاذبهسرنوشت بشریت در دهه

ها و نخبگـان جهـان بـه ایـن ملتاست. لذا تمامی کشورها و غرب گره رورده  تمدن مادی
 رود هستند. رچوب، در حال انتخاب مسیر آیندهاند و در این چامعرکه چشم دورته

بنابراین نوشیدن جام زهر دوم زمانی رقم رواهد رورد که جمهوری اسالمی مجبـور بـه 
ای تا بـه الله رامنهآیتتمامی موضوعاا شود که حضرا  دربارهحضور در پای میز مذاکره 
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اند. اما در فرضی که این جام زهر نیز نوشـیده شـود، امروز در برابر این رطر ایستادگی کرده
فـراهم رواهـد شـد.  یافتگیتوسـعهفضا برای نوشیدن جام زهر سوم یعنی التـزام بـه قواعـد 

 عرصـههای غربـی در دیگر اکنـون جمهـوری اسـالمی مهندسـی معکـوس مـدل عبارابه
های توسعه( افزاری )برنامهنرم عرصهافرارها را پذیرفته اما به این مهندسی معکوس در ختس

جانبه با غرب انجام شود و سپا عموم مردم تن نداده است ولی در فرضی که مذاکراا همه
و نخبگان برای دستیابی به رفاه باالتر به نظام فشار بیاورند، جمهوری اسالمی در گام بعدی 

افزارهــا بپــذیرد و بــه مشــی کشــورهای اهــد شــد مهندســی معکــوس را در نرممجبــور رو
جنـوبی، برزیـ  ملـزم شـود کـه در ایـن فـرض،  مـالزی، کـرهژاپن، ای همانند هیافتتوسعه

 د.غرب و سازش آن با مستکبرین قطعی رواهد بو تمدناضمحالل انقالب اسالمی در 

را  علرای د  ساطح   خارو  از اضاط   و ت قی م برای انقالب فرهنگای و ضر .3

 تصریر ت ک  شن سی

های آن غربی و کارآمدی ا گرچه جمهوری اسالمی از تجارب برآمده از سبک زندگیپ
شود و به راطر الزاماا آن، تسـلیم را بپـذیرد  ، اما نباید در آن متوقف یا منح استفاده کرده

 جامعـه انبلکه حضور کارشناسی غربی در تصمیماا نظام و زندگی مـردم، موضـوع امتحـ
عبور کرد و به جنگ عقالنیت مـدرن  جدیسخت و رطر  نقالبی ماست و باید از این عقبها
افزارها( رفت و با ایجاد فضا برای عملکردهای ارزشی و مکتبی، افزارها و نرماز سخت اعم)

گفته نجاا داد. لذا حضرا امام و مقام معظم رهبری نیز به های پی آنها را از قبض و بسط
توجـه  آمـد،های بزرگ فرهنگی که پا از انقالب سیاسی پدیـد آمـده و رواهـد چال  این

های ایـن توجـه و ، یکی از بهترین نمونه1361داشتند که این جمالا حضرا امام در سال 
گاهی است:  دانیم اگر انحرافی در دانید و میفرهنگ هر چه گفته شود کم است. می درباره»آ

یم پیدا شود  یمم در رمراط مقمتقیم انقمانی و و همه ارگانفرهنگ یک رژ ها و مقامات آن رژ
الهی پایبند باشند و بر استقالل و آزادی ملت از قیمود شمینانی یقیمده داشمته باشمند و آن را 

های ارزنمده آن پایبنمد باشمند، دیمری تعقیب کنند و ملت نیز به تبعیمت از اسمالو و اواسمته
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نخمواهی بمه انحمراف غلبه کنمد و هممه را اواهی نخواهد کشید که انحراف فرهنگی بر همه
یبا و مقتقیم را راه نجمات بدانمد و هکشاند و نقل آتیه را آن چنان کند که انحراف ب رورت ز

اسالو حقیقی بپذیرد و بمر سمر امود و کشمور آن آورد کمه در طمول  جایبهاسالو انحرافی را 
یعنی اگـر انحـرا  فرهنگـی در  1«شاهی و اصورًا پنجاه سال سیاه بر سر کشور آمد.ستم

به اسالم و ایمان و بـاور آنهـا بـه  ملتین و مسنولجامعه شک  بگیرد، حتی وجدان عمومی 
مبارزه با شیاطین و تعقیح این امور و جریان آنها در عم  نیز اثری نخواهد داشت بلکه ایـن 

گونـه کـه انحرا  فرهنگی باعث ایجاد وضعیتی بدتر از رژیم طـاغوا رواهـد شـد؛ همان
اسـالم  عنوانبهن تا همین امروز مذهح رود را تسندر صدر اسالم باعث شد تا اه انحرا  
کنند و همچنان اعتقاد داشته باشند که سالطین و پادشـاهان و امـرای آنهـا در  تلقیحقیقی 

 االطاعه هستند.اند و واجحجایگاه رالفت نبوی نشسته
دی از قبی  سبک زندگی اسـالمی ارشاا متعدفمقام معظم رهبری نیز در همین راستا س

 ها، حـوزهشدن دانشـگاهه، اسالمیایرانی، الگوی پیشرفت اسالمی، بار ارزشی مفهوم توسع
اسالمی، معرفی  تمدن سویبهدر آموزش و پرورش، نق  مساجد در حرکت  تحولانقالبی، 

اقتصاد مقاومتی و... را  ، جنگ نرم، ناتوی فرهنگی،بصیرا و تقواقرارگاه  عنوانبهنمازجمعه 
بعـدی  مرحلـه سویبهنظام اسالمی  جانبهحاکی از ضرورا حرکت همه اند کهمطرح کرده

شـود. روشـن تعبیر می« ضرورا انقالب فرهنگی»است که در این سلسله مباحث از آن به 
رو بـرای انقـالب نخواهـد شـد و از ایـن میسـراست که چنین حرکتی بدون عزم نخبگـانی 

نظـام »امری ضروری است تا بر این اسـاس بتـوان « دانشگاه»و « حوزه»در  تحول، فرهنگی
مباحـث، بـه  ادامـهگفته رهایی بخشـید. لـذا در های پی وبسطکشور را از قبض« مدیریتی

ایـن  امام و مقـام معظـم رهبـری بـرای حـ  شود که حضرای اشاره میمدتبلندهای برنامه
ها، نهادها و موسساتی پردارته رواهـد شـد و ارزیابی ایدهاند و به نقد چال  در نظر داشته

 طراحـی زمینـهپیشنهاد مختـار در  ارائهاند تا زمینه برای ها بودهکه به دنبال تحقق این برنامه
                                                           

 .316، صفحه 17. صحیفه امام، جلد 1
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 ک زندگی اسالمی فراهم گردد.سب

ق بال  مختا  ؛ د  م  برمبن ی« انقالب فرهنگی»بر « انقالب سی سی» تقدم. ضرو ت 1/3

 ی بودنِ انقالب اسالمیفرهنگ نمریه

شود که اگر چنـین رألهـای علمـی و فرهنگـی البته در اینجا اشکالی متداول مطرح می
وجود داشته چرا قب  از رفا آنها، به قیام و انقالب و تشکی  حکومت مبادرا شده است؟ به 

گـی همین دلی  بود که قب  از پیروزی انقالب نیز برری قائ  بودند تا زمـانی کـه کـار فرهن
گسترده و تربیت نیروهای متناسح با انقالب انجام نشده نباید قیام و نهضتی را برپا کـرد. بـا 
پیروزی انقالب، این نظریه در عم  دچار انفعال شد اما به هر حـال بـرای ایـن سـوال بایـد 

حوزه و منطق نظری  برمبنایپاسخی علمی و استداللی ارائه کرد. در واقا باید پذیرفت که بنا
نظـام  فلسفه» براساسدهد، چنین اشکالی وارد است. اما که اصالت را به عق  و علم میآن 

آیـد کـه انعکـاس آن در حاکم بر ارتیار نیست بلکه به تبا ارتیـار پدیـد می ،علم 1«والیت
« اقتصـاد»بـر « فرهنـگ»م و تقـد« فرهنـگ»بـر « سیاسـت»تقدم  معنایبهشناسی، جامعه

تکمیـ  شـده و « انقالب فرهنگی»در تداوم رود باید با « یاسیانقالب س»رواهد بود و لذا 
دیگر قیام الهـی حضـرا امـام در  عبارابهحرکت کند. « انقالب اقتصادی» سویبهسپا 

 ذیرفته شـود چـرا کـه تنهـا در سـایهتواند توضیح علمی پیدا کند که مبنای فوق پصورتی می
ز موضا عم  و سفارش بـرای رفـا آن های آنان ان نیازمندیعیتشکی  یک نظام سیاسی و ت

ود؛ شـها به دستگاه علمی است که امکان تولید علم و انقالب فرهنگی فـراهم مینیازمندی
 برمبنـایحکومت طاغوا از نظر عینی ممتنا است. همچنـین  که این امر در سایهدر حالی

ر تغییـراا آن توان به تحلی  دقیقی از رنسانا در غرب و سینظام والیت است که می فلسفه
 پردارت که این بحث به مح  رود موکول است.

                                                           
ولیـد الله سـیدمنیرالدین حسـینی ت، با تالش و مجاهدا علمی مرحوم عالمه آیت«فلسفه نظام والیت. » 1

 باره رواهد آمد.شده است و در فص  بعدی توضیحاا بیشتری در این



20 
 های نظام در عرصهشده برای حل چالشهای ارائهبررسی تئوری

بر « فرهنگی کلمهوحدت »ضرورت حفظ  و ساختاری و کارشناسی
 )عج(عصرحضرت ولیعام  نایب های علمیمحور سفارش

حضرت ام م و مقا م معمام    شده از سویه ی علری طرحای به سف  ش. اش  ه1

 ه ی س خت  ی نم م اسالمی هبری برای حل چ لش

، «علوم انسا نی کا  بردی  »، «فرهن  و معه د  منطق حوزه و منطق دانشگ هحضو  دو » .1/1

 «ضرو ت الگو شدن نه ده ی انقالبی»، «مووود برای ادا ه کشو  عدم کف یت فقه»

و « گیریتصـمیم»ظـم رهبـری در سـطح بعد از تبیین مدیریت حضرا امام و مقـام مع
 پیشرفتای و روند رو به ایستادگی نظام جمهوری اسالمی در برابر کفر جهانی و نفاق منطقه

و « سازیتصمیم»های موجود در سطح گیری الهی، به بیان قبض و بسطاین حرکت و جهت
هـا و در نظم هـاییو ایجـاد ناهنجاری« اجـرا»سارتارها پردارته شد و جریان آن در سطح 

 عنوانبههای مرتبط با زندگی مردم اشاره گردید که ناشی از درگیری بین شعار عدالت )تعادل
وضـعیت بـه ار  رسـیده از دوران  عنوانبـهآرمان نظام اسالمی( با سـبک زنـدگی غربـی )

پهلوی( است. لذا رألهایی نسبت به وضعیت آینده وجود دارد که باید در پرتو نظام مبـارک 
هوری اسالمی مورد رسیدگی قرار گیرد و حضرا امام و مقام معظم رهبری توجه شایانی جم



 245 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

این چال  در حوزه و  های متعددی را برای ح  ، برنامهها داشتند و به همین دلیبه این رأل
 دانشگاه و نظام مدیریتی کشور مطرح کردند.

کید میاز جمله، حضرا امام در یکی از پیام که منطـق حـوزه، منطـق  کنندهای رود تأ
نظری و منطق دانشگاه، منطق کاربردی است و این دو منطق باید در هم ذوب شوند تـا گـره 

ی است که با صورتبهای ها و مراکز غیر حوزهفرهنگ دانشگاه»بسیاری از مشکالا باز شود: 
تلفیـق ها بیشتر عادا کرده است، تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید بـا تجربه و لما واقعیت

ها، حـوزه و دانشـگاه در هـم ذوب شـوند، تـا میـدان بـرای کردن فاصلهاین دو فرهنگ و کم
زمان انقالب فرهنگی، ضرورا همچنین در  1«تر گردد.گسترش و بسط معار  اسالم وسیا

نظـام اسـالمی از علـوم و    قـرآن را مطـرح کردنـد و اسـتفادهعلوم انسانی بر معـار یابتنا
حتـی پـا از انقـالب  2پـذیرش دانسـتند.اسـت، غیرقاب  مـادیاه آنها ادراکاتی که راستگ

های پزشکی و مهندسی و علـوم پایـه دوبـاره ها، رشتهفرهنگی و در زمان بازگشایی دانشگاه
های علـوم انسـانی راضـی نبودنـد و لـذا دایر شدند اما حضـرا امـام بـه دایرشـدِن رشـته

ها بازگشـایی شـدند. در حـوزه، بـر سایر بخ  های علوم انسانی با تأریر نسبت بهدپارتمان
کید میسنتهای فقه حفظ مسیر سلف صالح و چارچوب کردند و همزمان فقه موجود و ی تأ

                                                           
؛ صـحیفه 29/4/67، 598ی هسالگرد کشتار رـونین مکـه و قبـول قطعنامـ. پیام امام رمینی به مناسبت 1

 .74، صفحه 21امام، جلد 

 هـم کنیم؛می عریفت کنیم؛می تمجید هم آن از ما ـ علوم که معنا این باید(: »13/4/1358. امام رمینی)2
. نیست ربری آن از غرب در رواهدمی اینها از اسالم که راصیتی آن لکن مادی؛ علوم هم طبیعی، علوم

 کـه معنایی آن و رواهیممی ما هادانشگاه علوم از که معنایی آن ـ است نازلی چیز یک فقط باشد هم اگر
 مـا متفکـرین و هسـت اآلن ظـاهر سطح رد که نیست معنا همین رواهیم،می ما قدیمه مدارس علوم از

 اسـالم آنکـه لکن کارهایشان؛ است ارجمند هم بسیار و کنندمی [کار]آن  در دارند را ظاهر سطح همان
 غیرطبیعـی علـوم چه و باشد طبیعی علوم چه علوم، تمام رواهدمی اسالم که آنی .نیست این رواهدمی

 بـه بشـود مهـار اینهـا تمـام که است این دارد، اسالم که مقصدی آن رواهد،می اسالم آن از آنکه باشد،
 .433، صفحه 8صحیفه امام، جلد « بکند. توحید برگشت به و الهی علوم
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دانستند و همگان را به ضرورا فقه پویا توجه کشور کافی نمی ادارهاجتهاد مصطلح را برای 
در  1ه در اجتهاد معرفی نمودنـد.کننددو عنصر تعیین عنوانبهدادند و لذا زمان و مکان را می

کید مداوم بر ایـن مسـائ ،  ظرفیـت حـوزه بـرای حضـور در  ارتقـایواقا حضرا امام با تأ
های دینی در این زمینه را تحلی  ارائهدرگیری با کفر جهانی و قدرا مدیریت در این عرصه و 

ام تأسـیا در هنگـ ا و در سـطح اجرایـی نیـز حضـرا امـامکردند. در همین راستدنبال می
ای را به وجـود بیـاورد کـه رانهوزارا سپاه پاسداران، از اولین وزیر سپاه رواستند تا وزارا

 2ها متفاوا باشد و الگوی آنها قرار گیرد.رانهماهیت آن با سایر وزارا

                                                           
 آن از تخلف و هستم جواهری اجتهاد و سنتی فقه به معتقد اینجانح(: »3/12/1367. امام رمینی)1

یا اسالم فقه که نیست معنا بدان ینا ولی است صحیح سبک همان به اجتهاد .دانم نمی جایز را  پو
 بوده حکمی دارای قدیم در که ایمسرله. اجتهادند در کننده تعیین عنصر دو مکان و زمان نیست،

 اسـت ممکـن نظام یک اقتصاد و اجتماع و سیاست بر حاکم روابط در مسرله همان ظاهر به است
 همان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روابط دقیق تشنار با که معنا بدان کند، پیدا جدیدی حکم

 قهـراً  کـه است شده جدیدی موضوع واقعاً  است، نکرده فرقی قدیم با ظاهر نظر از که اول موضوع
 تمـامی در فقـه تمـامی عملی یفلسفه واقعی مجتهد نظر در ...حکومت.طلبد می جدیدی حکم

 تمـامی بـا بررـورد در فقـه عملـی یجنبـه یندهده نشان حکومت است، بشریت زندگی زوایای
 از انسـان اداره کام  و واقعی تروری فقه، است، فرهنگی و نظامی و سیاسی و اجتماعی معضالا

 عمـ  در را فقه محکم اصول رواهیممی چگونه ما که است این اساسی هد  .است تاگور گهواره
 همین از استکبار ترس همه و باشیم داشته جواب معضالا یبرا بتوانیم و کنیم پیاده جامعه و فرد

مسلمانان به وجـود  در بررورد قدرا و کند پیدا عملی و عینی جنبه اجتهاد و فقه که است مسرله
 .288، صفحه 21صحیفه امام، جلد « آورد...

 در کـه وضـعی اول از کنیـد مواظبـت بایـد. اسـت شده متولد تازه سپاه وزارتخانه(: »19/5/62امام رمینی،) . 2

 وزارتخانـه ایـن ولـی دارد، الزم وقت ریلی سابق هایوزارتخانه زدن هم به. نیاید پی  بود سابق هایوزارتخانه
 در اول از کـه کنید سعی باید ....شما.کنید رعایت روب را اسالمی جهاا کنید سعی. است آقایان رود دست

 هسـتند؛ مسـاوی مـردم همـه. بداننـد رودشان منزل را وزارتخانه باید مردم. نشود پیدا یباز کاغذ تانوزارتخانه
 .45، صفحه 18صحیفه امام، جلد « ...دارند حق بیشتر ما بر مستمند طبقه البته
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چا لش  »، «خطر تارید اندیشاه اما م خرینای   »، «ووود فقر و تبعیض و فس د. »2/1

، «وضعیت مووود د  آموزش و پارو ش » ،«ت د   س نهن  غرب ب  فرهن  مق ومفره

 « مع علری کشو نقشه و»

شود کـه در های زیادی از همین جنا در بیاناا مقام معظم رهبری نیز دیده میدغدغه
مبحث گذشته تا حدودی به آنها اشاره شد. اما محورهای دیگری نیز در این رابطه قاب  توجه 

یک شعار  عنوانبهرا « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»گی است: ایشان در پایان دولت سازند
آمده را رود به دست گرفتند های پی مهم مورد توجه قرار دادند و پرچم مقابله با ناهنجاری

های رود تصریح کردند که عدالت دینی باید در جمهـوری اسـالمی و در یکی از سخنرانی
های بادآورده ثروا مسأله کههمچنانرواهند زد. و اال مردم، حتی رهبری را کنار  1پیاده شود

                                                           
. اسـت باارزشـتر و بـاالتر چیزهـا همـه از عـدل اجتماعی، نظام یک در(: »18/12/75. مقام معظم رهبری )1

 و فقـر و تبعـیض رفـتن بـین از عـدالت،. رداست پیامبران وفرستادن الهی نظامهای کی تش هد  عدالت،
 کشـور، کنـار و گوشـه در مـردم از بخشـی اذهـان در کـرده رسـوب و نفـوذ نادانیهای و محرومیت و جه 

 از و عـدالت استقرار جهت در اما ببریم، پی  هم باز را سازندگی اگر ما. گیرد انجام باید که است چیزهایی
 دست به موفقیتی نکنیم، فّعالیتی مسلمان مرد و زن کرامت احیای و حقوق برابری ایجاد و تبعیض بردن بین

 و سـواد و معرفـت و عـدالت و ارـالق و دیـن و معنویـت بتـوانیم کـه اسـت وقتی آن موفقیت،. ایمنیاورده
 داشـتن ثـروا امـروز(: »1/1/76مقام معظـم رهبـری)« .کنیم مستقر جامعه میان در را گوناگون تواناییهای
 آن رانه باشد، داشته منالی و مال باشد، ثروتی دارای مسنوالن از یکی اگر. است منفی جنبه یک مسنوالن،

ـه مـردم نظـر از هـم. اسـت منفی امر یک این باشد، داشته چنانی آن وضعیت باشد، داشته چنانی  بحمداللَّ
. اسـت منفـی نقطـه یک که دانندمی دارند، که کسانی آن هم است، منفی مسنوالن نظر از هم است، منفی
 اسـت.... عـدالت سـمت به حرکت همان این،. است یمهم ریلی مسأله اسالمی، جمهوری نظام در این،
 ثروتهـا بازسـازی، دوران در. اسـت همیشـه از بیشـتر دنیاطلبی رطر بازسازی، دوران در که است نکته این

 هـایفّعالیت افزای  دوران ثروتها، انباشت دوران کارها، تراکم دوران ی،بازساز دوران چون شود؛می انباشته
. اسـت بـاز او برای راه بکند، اقتصادی حرکتی و بکند تالشی تواندمی کسی اگر که است دورانی و اقتصادی

 کـه یهایآدم است، دنیوی زرار  بند در دلشان که هاییآدم هستند، دنیا اه  که هاییآدم دورانی، چنین در
 بـرای اسـت، بـاز دستشـان میدهند، ترجیح انقالب مصالح و ملت و کشور منافا بر را رود شخصی منافا

 اما ....بروند سوءاستفاده و منال و مال جما و زراندوزی و گریاشرافی سمت به نکرده ردای بتوانند که این
 «.است عدالت رالِ   این،. رواهدنمی اسالم را این. کنند درست ایافسانه ثروتهای ایعده
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 ن هشدار دادند.مسنوالرا مطرح کردند و نسبت به وقوع این مسائ  در نظام اسالمی به 
ای که با انقالب اسالمی در برابـر مـردم حضرا امام و تداوم تجربه البته عم  به اندیشه

این بزرگتـرین تهدیـد بـه شـمار  دنیا قرار گرفته، قائم به شخِص مقام معظم رهبری است که
گیـرد. انقالبی ایران قرار می ن، امتحان بزرگی در برابر جامعهرود و در صورا فقدان ایشامی

 مسـأله حـ طور که فقدان حضرا امام شرایط بسیار سختی را برای نظام پدید آورد و همان
ق گردید و اال در اعجازآمیز و با دست هدایت و قدرا الهی محق صورابهجانشینی ایشان، 

یت بزرگ چگونه و به دست چه کسی تـداوم مسنولکرد که این کا تصور نمیآن زمان هی 
حضــرا امــام، منحصــر بــه  بنــدی از راه و اندیشــهراســتا جمارواهــد یافــت. در همــین 

های مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد حضرا امام است و متاسـفانه نخبگـان سخنرانی
شـدن انقـالب اسـالمی فـراهم اند و شرایط را برای بیمهنپردارته مهماین  به تحلی  و تعمیق

تر ها منوط به شخص ایشان است که هر سال به شکلی دقیقبندیاند. یعنی این جمانیاورده
هـا بـه شود و همزمان با اشاره به بلوغ و رشد نظام و امتناع دستیابی جناحتر ارائه میو جاما

 دربارهتری امام، هشدارهای صریح ی رطمی بدون تکیه به شعارهاقدرا در جمهوری اسال
گـردد. همچنـین رهبـری بـرای ایران و... مطرح می ملتروردن رطر تحریف امام و سیلی

ادبیـاا  براسـاسها های کالن نظام در تمامی بخ تداوم راه حضرا امام به ابالغ سیاست
متوقف شده و ادغام  ــتدای انقالب آغاز شد که از اب ــپردازند؛ گرچه نهادسازی انقالب می

های انقالبی به کندی انجام نهادهای انقالبی در سارتارهای موجود باعث شده تا مأموریت
داشـتن بـرای زنـده نگه ملـیی های رهبران انقالب بـه رسـانهرسانه، توصیه عرصهگیرد. در 

گفتگومحور تولید شود تا یاد و  هاییفرهنگ مقاومتی و دینی موجح شده تا مستندها و برنامه
کـه بازتـاب اربـار انقـالب و مقاومـت، حافظـه و هـوش شهدا زنده بمانـد همچنان راطره

هایی اسـت، ق حفظ کرده و این عملکرد گرچه دچار ضـعفیاجتماعی را نسبت به این حقا
ایـران در  ملی های جهان شده است. زیرا رسانههبا دیگر رسان ملیی اما موجح تمایز رسانه
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هنوز در ارتیار نظام و دولت است و به بخ  رصوصی سـپرده نشـده تـا اهـداِ  ناشـی از 
مالک و معیار عم  در آن قرار گیرد. در  عنوانبهسبک زندگی غربی همانند تولید ثروا و... 

هنـر  فلسـفهدر  تحولتغییر و  سویبهاند های انقالبی و دینی هنوز نتوانستهعین حال، رسانه
های متداول در شورای فرهنـگ عمـومی کشـور در جهـت که فعالیتنند. همچنانحرکت ک

افزارها و... برای حفظ فرهنگ کشـور در برابـر سـبک زنـدگی غربـی ها، نوشتتولید کتاب
 کند.کفایت نمی
باید توجه داشت که مقام معظم رهبری در بیاناا « در آموزش و پرورش تحول»پیرامون 

گیری آموزش و ، به این نکته اشاره کردند که راستگاه شک تحولرود پیرامون ضرورا این 
 براسـاسگردد و لـذا بایـد پرورش نوین در ایران، به کشورهای غربی و فرهنگ غرب باز می

و سـندی در ایـن رابطـه تـدوین  1در این نهاد مبادرا شود تحولرویکرد دینی و مذهبی به 
هـا پیرامـون هنگی تصویح شد. امـا گزارشگردد که این سند توسط شورای عالی انقالب فر

دهـد کـه تنهـا بخشـی از نظـام آمـوزش و پـرورش کـه بایـد از اجرای ایـن سـند نشـان می
یابد، مورد توجه واقا شده و قابلیت تبـدی  بـه نیـروی  ارتقامحوری محوری به هوشحافظه

بخشی که مربوط به  تدابیر الزم برای انسانی و بودجه و تغییر سارتاری را پیدا کرده است اما
جاما علمی کشور نیز  است. در نقشه بینی نشدهرورش و تعلیم است، پی حضور دین در پ

                                                           
ای است. نظام آموزشی نظام آموزشی ما نظام فرسوده و قدیمی و کهنه(: »13/12/95. مقام معظم رهبری )1

ای مقـدس کـه جور نگه  داشتیم، مث  یک چیز مـوزهها گرفتیم، همینکهنه است؛ این را ما از اروپایی
ای ی کـم و زیـاد کـردیم؛ نظـام، نظـام کهنـهکنارش را یک کمباری گوشهیک هرگاه !دست به آن نخوَرد

وپرورش، ما باز نگاه نکنیم بـه دسـت دیگـران، برای نوسازی نظام آموزش... است؛ باید نوسازی بشود.
نه آقا، صاحبان فکـر  .ببینیم حاال در فالن کشور اروپایی چه اتفاقی افتاده، ما هم همان را رونویسی کنیم

رودشـان طراحـی کننـد، نظـام نـوین را طراحـی ـ  ب است استفاده کنندها روالبته از تجربهـ بنشینند 
 هایهـد  سـمت بـه را مـا باید پرورش و آموزش تحول سند(: »18/2/92مقام معظم رهبری )« کنند.

 مـا در بتوانـد بایـد ببـرد؛ پـی  اسـالمی حقیقتـاً  زنـدگِی  سـبک به را جامعه باید دهد؛ حرکت اسالمی
 «.بیاورد وجود به را انسانی واالی هایرصلت
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همین وضعیت برقرار است و تفکیک حکـم از موضـوع و دیـن از سیاسـت در آن مشـاهده 
ای برای مجموعه علومی کـه طبـق اسـتانداردهای سـبک زنـدگی غربـی شود. لذا نقشهمی

انضمامی در کنـار بخـ   صورابههای دینی و حوزوی شده و دان  ضرورا دارد، تدوین
تر بـین ارتباط وثیق دربارهاول قرار گرفته است. در واقا در این سندها رواست امام و رهبری 

نشـده  کشور دیـده ادارهتر دین در عمیقاعتقاداا و عم  در نظام اسالمی و حضور بیشتر و 
های های دینی و توصیهه که بر تألیف و انضمام گزارهت سال گذشتوهشبلکه همان رونِد سی

گفتـه را در پـی هـای پی کارشناسی استوار بوده، در این اسناد تکرار شده کـه طبعـًا چال 
سـبک زنـدگی غربـی شـک   براسـاسها ها و تعادلرواهد داشت. در نتیجه، مدیریت نظم

های رواهـد زد و در آینـدهبه مدیریت در سطح توسعه ضـربه  مدارواهد گرفت و در دراز
مادی پی  رواهد برد و هشدارهای حضـرا  تمدنانحالل در  سویبهدور، نظام اسالمی را 

 امام و مقام معظم رهبری نیز ناظر به همین مسأله است.

ه  و موسس ت حوزوی د  حال  لیل و ا زی بی از عرلکرد دانشگ هضرو ت تا .2

 موضوع ت چ لشی نم م

 علمـی و نخبگـانی و بـا پدیدآمـدن عرصـهامور اجرایی بود امـا در مسائ  فوق ناظر به 
موضا اسالم در برابر علوم کاربردی و چیستِی اقتصاد اسالمی، مدیریت  دربارههایی پرس 

ها شناسی اسالمی و...، مراکزی دانشگاهی تأسـیا شـد تـا بـه ایـن سـوالاسالمی، جامعه
ه جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مـدرس، پاسخ داده شود و این رأل مرتفا گردد؛ از جمل

و... . )ع( ، دانشگاه مفیـد، دانشـگاه رضـوی، دانشـگاه بـاقرالعلوم )ع(دانشگاه امام صادق 
ها تغییری در علوم انسـانی رخ نـداد و بـا دعـوا از اسـاتید دانشـگاه و رغم این تالشعلی

ایـن زمینـه حاصـ  نشـد. تدریا علوم متداول دانشگاهی در این مراکز، عماًل موفقیتی در 
حتی متونی که در این مراکز پیرامون تحلی  انقالب اسالمی و دفـاع از والیـت فقیـه منتشـر 

هـای شناسِی غرب هماوردی کند و با دپارتمانعلوم سیاسی و جامعه فلسفهشده، نتوانسته با 
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حـوزه نیـز  دانشگاهی در این علوم، رقابتی علمی شک  دهد و تغییری در آنها ایجاد کند. در
تـوان بـه آنها می ا چال  فوق تأسیا شد که از جملهها مرکز علمی و تحقیقاتی برای رف ده

اسـالمی،  یغاا و پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـهاسراء، دفتر تبل امام رمینی، موسسه موسسه
 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و... اشاره کرد.

از علاوم    شاته خا     د  یاک  حوزوی ب  مد ک دکتری اوته د شدن. ورع3

ه  و موسس ت حوزوی برای اندازی دانشگ هترو ی پ یه د   اه عنوانبه ،ک  بردی

 بست آنی علری نم م و بنه حل چ لش

گرفت که همزمان با ارذ دکتـری راه و روش غالح در این مراکز از این تروری نشأا می
دارتـه شـود و بـا تـألیف و تجـّزی پر اجتهـاد در حـد کهدر علوم دانشگاهی، به تحصی  مل

بسـِت انضمام این دو نوع معرفت، به پاالی  و پردازش علوم انسانی مبادرا گـردد. امـا بن
ین وقـت از مسـنولآشکار شـد و دررواسـت  )دولت نهم( در دوران دولت سابق ح این راه

نظـام  هادارهای عملی نوین در جهت نسخه ارائهیافته در این مراکز برای پژوهشگراِن پرورش
این واقعیت زمانی در برابر افکار عمومی قـرار گرفـت کـه ایـن  پاسخی دریافت نکرد. نشانه

تبدی  گردیـد و عمـاًل ایـن « پایداری جبهه»حرکت فرهنگی به یک تشّک  سیاسی در قالح 
مشکالا نظام در صـورتی ممکـن اسـت کـه قـدرا سیاسـی در  ح را عنوان کرد که  ادعا

هـای علمـی و راه و روش قرار گیرد. این در حـالی اسـت کـه حرکت ارتیار معتقدین به این
که در قدرا و روند سیاسی مستقیمًا مشارکت کننـد، قـادر فرهنگِی موفق و کارآمد بدون آن

ها و نظاماا جهت دهند. به همین دلی  است سازی دولتگیری و تصمیمهستند به تصمیم
 عرصـهنیستی از رهبری و مـردم ایـران در رغم شکست سیاسِی امریکا و رژیم صهیوکه علی

های اساسی به نظام اسالمی امیدوار هستند قدرا، آنان همچنان به نفوذ و وارد کردن ضربه
ها و گیریایران حضـور دارد و درالـت در تصـمیم دانند که فرهنگ غربی در جامعهیزیرا م

کارشناسـی غربـی های دارلی کشور از طریق علوم دانشـگاهی و محاسـباا سازیتصمیم
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غرب باالتر از دستگاه سیاسی آن اسـت و  است. در واقا قدرا دستگاه فرهنگیپذیر امکان
بیت بـه کشـورهای غربـی مهـاجرا ین اه کند که امروزه شیعیان و محب  میبه نحوی عم

اند! لذا کسانی که به کفر مشغول های علمی جامعهنخبه، به رفا نیازمندی عنوانبهکنند و می
نوین اسالمی هستند باید به سمتی حرکت کنند و بـه سـطحی از قـدرا  تمدنق نبال تحقد

تی در هـر کجـای ملیافزاری برسند که در آینده، هر کسی با هر مذهح و افزاری و نرمسخت
الهی باشد و بتوانـد بـه رفـا  تمدنجهان در فضایی فعالیت کند که برآمده از نظام سرواالِا 

صـحیح اسـت کـه یـک  ،هاییبپردازد. حال آیا با وجود چنین آرمان نتمدهای آن نیازمندی
راهکـار،  ارائـهبینِی آینـده و پی  جایبهحرکت فرهنگی به یک تشّک  سیاسی تبدی  شود و 

ها را به حضور در قدرا مشروط کند؟! پا تروری انضمام ناهنجاری ح کارآمدی رود در 
های نظام اسالمی، در عینیت و فارغ از چال  بین علوم حوزوی و علوم دانشگاهی برای رفا

 بست رسیده است.بحث نظری پیرامون آن به بن

« قبض و بسط شریعت»و  «داد و ستد عقل و نقل»ه ی اور لیِ ترو ی بر سی .4

 ه ی علری نم مه  د  حل چ لشاین ترو یبست و بن

ئـه شـده، ترـوری رألهای علمی نظام جمهوری اسالمی ارا ح تروری دیگری که برای 
اعتقاد دارد « نه شرقی؛ نه غربی»است که از نظر سیاسی به شعار  1«داد و ستِد عق  و نق »

ی این تروری به این نکته پایه 2است.« هم شرقی؛ هم غربی»علم قائ  به شعار  عرصهاما در 
در پـی مباحث فقهی را نیـز  توسعهتواند می لوژی امری عقلی باشد،گردد که اگر متدباز می

، با تالش عقالنی به ابعاد «التنقض الیقین بالشک»بیاورد. یعنی هنگامی که روایتی از قبی  
                                                           

 الله جوادی آملی.. نظریه داد و ستد عق  و نق ؛ حضرا آیت1

گوییم نه شرقی نه غربی و یک حر  هم ما یک حر  داریم که می(: »22/9/94الله جوادی آملی ). آیت2
در زمینه سیاست ما نباید از هی  گروهـی تبعیـت کنـیم و بایـد  .گوییم چه شرقی چه غربیداریم که می

گوید چه از شـرق و چـه از غـرب بایـد علـم را ولی در عرصه علم، دین ما می ؛تق  و با عزا باشیممس
 «.مبیاموزیم و با تمام دنیا تعام  علمی داشته باشی
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وسیعی از مباحث اصولی و فقهی تبدی  شده و حجم زیـادی از کتـح حـوزوی را بـه رـود 
توانـد بـه بسـط و گسـترِش دیگـر ارتصاص داده، حاکی از این واقعیت است کـه عقـ  می

کند و نق  نیز نسبت به عق  دارای همین جایگاه است. بر این اساس، های دینی کمک گزاره
دادوسـتد داشـته  معـار  دینـی تواند بـانشگاهی نیز میعقالنیت بشری در علوم مختلف دا

دیگر، عقالنیت به فقاهت در حوزه محدود نیست و به عقالنیت دانشگاهی  عبارابهو  باشد
این نظریه، علـوم دانشـگاهی نـه تنهـا  نتیجهند. در کدر یک نظام اسالمی نیز تعمیم پیدا می

شـوند و تمـامی دسـتاوردهای دانـ  علومی الهی معرفی می عنوانبهدار نیستند بلکه جهت
نیـز تکامـ   البتـه فقهـا 1گردنـد.خیر آن باز میبشری به کشف قوانین الهی در طبیعت و تس

دانند و عماًل استفاده از عی میو کیفیت تأمین معاش را موضوعًا رار  از رطاباا شر مادی
کنند و از نظر نتیجه، بـا ترـوری فـوق بـه اشـتراک می وم دانشگاهی در این عرصه را امضاعل

های غربـی و شـرقی را از سـنخ علـوم دان  همهرسند اما تروری داد و ستِد عق  و نق ، می
 داند.الهی و دینی می

شنارتی و فلسـفی اسـت کـه بـه معرفتهای دقیق البته بررسی این تروری نیازمند بحث
رالصه باید توجه داشت که هر رویکردی که قائـ  بـه  طوربهاما  2؛مح  رود موکول است

های علمی )چـه در عمـ  و چـه در نظـر( های دینی و گزارهارتباط بین گزاره مالحظهامکان 
و سـنخ از و الجـرم ایـن د باشـدمی، در واقا در حال بررسی ربط بین ایـن دو وعـاء 3است

                                                           
منزلـت »( و کتـاب 83الله جوادی آملی در همای  حکمت مطهر )اردیبهشت . برگرفته از سخنرانی آیت1

 «.عق  در هندسه معرفت دینی

 ، چاپ دارلی.1384، حسینیه اندیشه، «تروری داد و ستد عق  و نق »ع به کتاب نقد و نقض . رجو2

ای در صـدد گذشته و با ورود دستاوردهای تمدن مدرن به زندگی مسلمین، عده که در چند دهه. همچنان3
عنـوان  های دینی بر کشفیاا علمـی، علـوم دانشـگاهی را تحـتاند که با تطبیق گزارهاین مطلح برآمده

ها و دانشمندان آن را همانند ــ که در قرآن و روایاا از آن تجلی  شده ــ مندر  کنند و این دان « علم»
 علوم دینی و علمای آن دارای قداست بدانند و به همان صورا محترم بشمارند.
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نگری بایـد منطـق مجموعـه کند. لذا به حکـمی واحد لحاظ میها را در یک مجموعهگزاره
شود که متغیر اصلی در این مجموعه چیست؛ زیرا هر مجموعـه گرچـه از متغیرهـای  معین

تواند یک متغیر اصلی داشـته باشـد کـه دیگـر متغیرهـا در مختلفی تشکی  شده اما تنها می
قــبض و بســط تروریــک »ی شــوند. نظریــهبــا محوریــت آن، هماهنــگ میارتبــاط بــا آن و 

نیز بر همین مبنا استوار شده اما صریحًا متغیر اصلی در این مجموعـه را معـار   1«شریعت
مسـتحکم در علـوم پایـه و  ه زعم رود، این ادعـا را بـه مبـانیکند و بدانشگاهی معرفی می

های مدرن که علوم پایه و مبانی دان به این سازد رصوصًا با توجهدل  میریاضیاا جدید م
است که در نظر ا علم کالم، علم اصول و علم فقه از نظر استحکام و اتقان، غیرقاب  مقایسه ب

شوند. واضح اسـت کـه چنـین رویکـردی قطعـًا ادبیاا حوزه از امور اعتباری محسوب می
و ستِد عقـ  و نقـ ، متغیـر به شارع مقدس است. اما در تروری داد  تعبدبررال  مقتضای 

هماننـد  ـــصـاحح ایـن ترـوری  ست و حتی بنا به برری لوازم کـالماصلی معرفی نشده ا
 ــ2دادن نق  به روایاا و اربار ظّنی لحکام عقلی با اصول اعتقادی و تنزهمسان انگاشتن ا

یـه البته ممکن است صاحح ایـن نظر 3شود.عق  در این مجموعه به متغیر اصلی تبدی  می

                                                           
 ؛ عبدالکریم سروش.«قبض و بسط تروریک شریعت»ی نظریه. 1

 یمحض که در فلسفه و کالم براهین نظـر یه مباحث، رصوص عق  تجریدمقصود از عق  در این سلسل». 2
یابـد یظهور مـ یو انسان یرا که در علوم تجرب« یعق  تجرب»دهد، نیست، بلکه گستره آن یرود را نشان م

آید نیـز یبر م یرا که از عهده عرفان نظر« عق  ناب»دار ریاضیاا است و را که عهده« یعق  نیمه تجرید»
، یوحـ ینقـ  اسـت نـه همتـا یشود این است که عقـ  همتـایآنچه بر این مبنا مترتح م.... گیردیدربرم

 یو کالم )در بخشـهای ی؛ نظیر فلسفه و عرفان نظری؛ نظیر تفسیر و فقه در برابر علوم عقلیبنابراین علوم نقل
نارواست،  ی، به کلّ ینظر و عرفان یو فلسفه یا وح یگیرند و اساسًا سخن گفتن از نسبت وحیاز آن( قرار م

و  یسلطان علوم اسـت و صـاحبان علـوم عقلـ یندارد. وح یبه عین وح یدسترس یزیرا هی  دانشمند عاد
هـر دو همـراه بـا اشـتباهاا و  یو نقلـ یعلـوم عقلـ نیسـت. ی)حکیمان و فقیهان( را به حریم آن راه ینقل

 .1386الله جوادی آملی، تکتاب منزلت عق  در هندسه معرفت دینی، آی« .هستند یرطاهای

گیـری شنارتی تنها در سه نظریه قابـ  پیای و از منظر معرفتصورا ریشهباید توجه داشت که طرح این بحث به. 3
 الهاشمی.الله جوادی آملی، نظریه دکتر سروش و نظریه مرحوم عالمه سیدمنیرالدین حسینیاست: نظریه آیت
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ماند که متغیـر اصـلی در ایـن ای را انکار کند اما به هر حال این اشکال باقی میچنین الزمه
مجموعه معرفی نشده است. لذا این تروری تنها در صورتی قاب  پـذیرش اسـت کـه نقـ  را 

 متغیر اصلی بداند و آن را بر عق  حاکم کند و به لوازم آن ملتزم شود. عنوانبه
گفته باید توجه داشت که حضرا امام و مقام معظـم رهبـری پی  عالوه بر بحث نظری

ایـن  ی تولید علـوم جدیـد بـرای رفـادهندههای فوق و سفارشچال  کنندهمطرح عنوانبه
علوم دانشگاهی اعتقاد ندارند بلکه مبنای سـفارش و استنصـار  بودنچال ، نه تنها به الهی

و بـر ایـن اسـاس دررواسـت  1اندقرار داده علمی رود، مسمومیت ذاتِی علوم انسانی غربی
کشور ارائه گردد کـه  ادارههایی برای اند که تغییراتی در علوم انسانی ایجاد شود و نسخهکرده

دیگـر  عبارابـهمّتَخذ از اقیانوس معار  دینی و وحیانی و منتسح به مکتح اسـالم باشـد. 
و حتی  2پذیردها نمیلوم و دان ع عرصهرا در « هم شرقی؛ هم غربی»ادبیاا انقالب شعار 

رو از ایـن 3کند.کشور مخالفت می توسعهبا الگو قراردادن کشورهای جنوب شرق آسیا برای 

                                                           
 هشـدار مسـموم ذاتـاً  هـایدان  این رطر و هادانشگاه در انسانی علوم درباره بنده». مقام معظم رهبری: 1

 حرکـت با مخالف و معارض ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ایانسانی علوم این... دادم
. دارد دیگری هد  دارد، دیگری حر  است؛ دیگری بینیجهان بر متکی است؛ اسالمی نظام و اسالمی

 در دانشـگاه، رآس در آیندمی مدیران همین شوند؛می تربیت هاآن براساس مدیران شد، رایج هااین وقتی
 دیـدار «.گیرندمی قرار غیره و غیره امنیت، رارجی، دارلی، سیاسی مسائ  رآس در کشور، اقتصاد رآس

 .29/7/1389 ؛ قم علمیه حوزه اساتید و فضال طالب، با

ست که مبنای علوم انسانی غربی، مبنای غیرالهی است، مبنـای مـاّدی حر  این ا». مقام معظم رهبری : 2
« است، مبنای غیر توحیدی است؛ این با مبانی اسالمی سازگار نیست، بـا مبـانی دینـی سـازگار نیسـت

 .11/4/1393دیدار با اساتید دانشگاها؛ 

 آنهـا کـه راهـی همان یعنی بود؛ غربی نگاه پیشرفت، به نگاه زمان، از ایبرهه یک». مقام معظم رهبری: 3
 هـم آلمـان و فرانسـه و انگلـیا حـِد  در را رودشـان. بـود ایـن تصورشـان بروند؛ باید هم اینها رفتند،

 فکـر و ذهـن در امروز. شد رد هم این. دیدندمی جنوبی یکره مث  کشورهائی همین حد در دیدند؛نمی
رد  کشـور غربی پیشرفت ینقشه انگان،فرز و نخبگان ذهن در عمومی گفتمان یک صورابه و نمسنوال

 .14/2/1387شیراز؛ هایدانشگاه دانشجویان و اساتید دیدار با« .است درآمده آب از غلط است؛ شده
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کید این بزرگواران بر استضائه از ادبیـاا وحـی بـرای  طرح موضوع توسط امام و رهبری و تأ
یمـان و علـم معضالا اجتماعی به نحوی است کـه مبـاحثی ماننـد همراهـی ا ح راه ارائه

که پی  از پیـروزی انقـالب توسـط بزرگـان مطـرح  ــدو بال برای پیشرفت جامعه  عنوانبه
کشـور حضـور دارد کفایـت  ادارهرود و در شرایطی که روحانیت در به حاشیه می ــشد می

 هایی بوده است.کند؛ گرچه این مباحث در زمان رود دارای کارآمدینمی

پیشانه دی برخ ساته از تراو ی     عنوانبه« ةايالحمف تیح »کت ب  . بر سی اور لی1/4

 برای تبیین سبک زندگی اسالمی« داد و ستد عقل و نقل»

ــهدر  ــاب  زمین ــه در کت ــده ک ــرح ش ــز مط ــری نی ــده دیگ ــالمی، ای ــدگی اس ــبک زن س
بـین  رابطـهفقـه کـه  موعـهگیری است. در این ایده، عالوه بـر مجقاب  پی 1«ةالحیامفاتیح»

دهد، باید انسان با ردا را نشان می رابطهالجنان که کیفیت کند و مفاتیحمی عینمها را انسان
دین تشریح شود که کتاب فـوق، بـا ایـن هـد   براساسانسان با طبیعت و حیاا نیز  رابطه

ی این کتاب، تروری داد و ستِد عق  و نق  مطرح شده که مقدمهنگاشته شده است. البته در 
هـای به آن پردارته شد و تفصی  در ایـن زمینـه، موکـول بـه بحث در مبحث گذشته اجماالً 
کادمیک است. اما در سطح فرهنگ عمومی، این کتاب ابتدائًا با تکیه به دو آیـه از  2عمیق و آ

اواًل غرض از رلقت انسان و جـّن، عبـادا  ؛کندی رود را مطرح میکریم، ایدهآیاا قرآن 
ُت  َوَما»است:  ِجَنّ  َرَلق  ِ  ال 

َا َوال  ُبُدون ِإاَلّ  ن  و ثانیًا رداوند دستور داده تا بشر به عمران و  3«ِلَیع 
ُکم   ُهَو »آبادانی زمین بپردازد:  َشَأ ِض  ِمَن  َآن  ر 

َ َمَرُکم   اْل  َتع  ی اسالم به تعلیم و و توصیه 4«ِفیَها َواس 
ر دین به کار که دستوتعّلم و دستیابی به علم نافا و سودمند نیز در همین راستاست. همچنان

                                                           
 .1391الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، . منلف: آیت1

 دارلی. ، چاپ1384، حسینیه اندیشه، «تروری داد و ستد عق  و نق »نقد و نقض  ی. رجوع به جزوه2

 .56. سوره ذاریاا، آیه 3

 .61. سوره هود، آیه 4
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سو، و توجه به حفظ سالمتی، تفریحاا سالم و بهداشت روان از سوی دیگر، و تالش از یک
هـای قرآنـی و روایـی، سـبک بر همین اساس است. در واقا با تمّسک به مجموع ایـن گزاره

شود و آنچه که در تروری زندگی غربی در هویت تحصی  و اشتغال عماًل مورد تأیید واقا می
گـردد. زیـرا علـوم پایـه، می دهد، امضاو کارگری را تشکی  می ثروا غربی، نظام کار تولید

شـوند و از می تلقـیمهندسی، پزشکی، انسانی و... همگی در زندگی امروز سودمند و نافا 
المال نهـی به سهم رود از بیت اکتفاسوی دیگر، تمرکز بر عبادا و دوری از کار و تالش و 

د برای نی  به سالمتی و تفریحاا سالم و بهداشـت روان ضـرورا شده است و کسح درآم
 شود.الهی نسبت داده می یانبیادارد و فرهنگ کار و تالش به 

در ادامه، به روابط فردی و رانوادگی و همسایگی و احکامی کـه در ایـن زمینـه تشـریا 
رنشـینی جوامـا شـهری و زنـدگی شه که به وضعیت فعلـیشود؛ بدون آنیشده، پردارته م

توجهی شود و موانا تحقق این احکام مورد توجه قرار گیرد و راهکـاری بـرای عبـور از ایـن 
یادگیری علم نـافا و  عنوانبهکه از آن  ــموانا ارائه گردد. زیرا دسترسی به تحصیالا جدید 

هـا شود تا روستاییان بـه شـهرها و شهرنشـینان بـه پایتختباعث می ــشود سودمند یاد می
زنـد و جرا کنند و در مقطا تحصیالا تکمیلی، اقامت در رار  از کشـور را رقـم میمها

شهرها، گستردگی مساحت نکند. یا در کالرابطه با پدر و مادر و ارحام را موضوعًا منتفی می
رحم  صله زمینهوآمد و ترافیک سنگین و طوالنی و ساعاا کاری باال، شرایط و رفت و هزینه

به ذکر احکام تشریعی در این موضوعاا و عدم  اکتفا. این در حالی است که بردرا از بین می
ای جز تأیید روابط موجود نـدارد زیـرا سـبک زنـدگی توجه به موانا تحقق آنها، عماًل نتیجه

 کند.غربی در عینیت، برای روابط فردی و رانوادگی و همسایگی مانا ایجاد می
شود که مربوط بـه تکیه می« محوریقانون»ی سپا در موضوع نظام و حاکمیت، به مبنا

ها به دنبال تأمین نظم عمومی هسـتند و تحقـق دوران قب  از رنسانا است؛ یعنی حکومت
مطـرح  نسـبیتنظم نیز محتا  قانون است. این در حالی است که پا از رنسـانا، بحـث 
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 براسـاس هـا«نظـم»شـود بلکـه توجـه نمی« نظـم»شده و لذا در مدیریت کشورها تنها بـه 
شوند که تعیین می« توسعه»های استراتژی برمبنایها «تعادل»گیرند و ها شک  می«تعادل»

در مباحث گذشته پیرامون تبیین سـبک زنـدگی غربـی گذشـت. همچنـین  مهمتفصی  این 
ی مشـارکت سیاسـی، صـرفًا بـر گردد و در مسـألهمی مقیدآزادی در این کتاب به فقه  مقوله

کید می حضور در انتخاباا که به این واقعیت توجـه شـود کـه انتخابـاا و شود؛ بدون آنتأ
چه تبعاا  تحزبشود و فرهنگ مشارکت سیاسی در دنیای امروز، از طریق احزاب واقا می

دًا به ذکر روایاا وارده در ایـن . در بحث شهرسازی و شهرداری، مجدارالقی را در پی دارد
ها و نسبت آن با وضا موجوِد روابـط ین مطلوبیتشود و چگونگی تحقق امی اکتفاموضوع 

گیرد. در مبحث روابط مالی سازی در این زمینه، مورد توجه قرار نمیشهری و ضرورا نظام
آن در حفظ یا  تأثیرهایی دینی در این کتاب ذکر شده اما به نق  سارتارهای مالی و نیز گزاره

تصـادی، بـر اهمیـت تولیـد و توزیـا و شود. در بخـ  اقالمال اشاره نمیحیف و می  بیت
کید می شود امـا از ایـن نکتـه غفلـت مصر  و رعایت واجباا و محرماا در این عرصه تأ

فین )مانند مخّیر بـودن افـراد در رریـد کلشده که سپردن تشخیص مصلحت اقتصادی به م
، در ی آن( و وابستگی این مصالح به میـزان علـم و قـدرا و هوشـمندی آنـانمنزل یا اجاره

تر )یا انسان اکونومیک در تعبیر غربی آن( در محـیط های حریصشود انسانعم  باعث می
اقتصادی موجود، به موفقیت بیشتری دست پیدا کننـد و اشخاصـی کـه اطالعـی از روابـط 

ها، ندارند، ورشکسته یا متضرر شوند. در موضوع راه مادیاداری و روابط بازار و سایر قواعد 
زیست، گردشگری و... نیز روال موجـود در جهـان تأییـد تا، حیواناا، محیطها، مراجنگ 
ها مورد عم  قرار گرفته، در منـابا شود که روندهایی که امروزه در این عرصهمی ادعاشده و 

ها، شـح ام، هفتـهبه برری امور فرهنگی از قبی  ای دینی نیز وجود دارد. در پایان این کتاب،
 شود.ها اشاره میین مقولهیلدا و موضا دین در ا

مشــحون از آیــاا و روایــاا و احادیــث و بیــان احکــام  ةالحیــادر واقــا کتــاب مفاتیح
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پردازد و شده است ولی به چگونگی تحقق این احکام در زندگی امروز و موانا آن نمیتشریا
 مضـایت سـبک زنـدگی غربـی را اکلهای دینی، در بعضی مواضا با تمّسک به برری گزاره

های مختلف بدون توجـه بـه های دینی در عرصهنماید. این در حالی است که ذکر آموزهیم
ناشی شود که التزام یا عدم التزام به آن، های ارالقی میالزاماا تحققِی آن، تبدی  به توصیه

شود. حال آیا با چنین رویکردی بـه سـبک می تلقیشهروندان  از حسن سریره یا سوء سریره
های مـدرن و مقابلـه بـا سـبک ان به رهبران انقالب اسالمی که با شکستن بتتوزندگی می

 دلی بـهانـد و از سـوی دیگـر به همـراه آورده جامعه دینیزندگی غربی، برکاا زیادی برای 
اند، هـایی روبـرو شـدهسازی با ناهنجاریگیری با سطح تصمیمفرسای  بین سطح تصمیم

دراکی که سبک زندگی غربی را به رعایت احکـام فقهـی دیگر، هم ا عبارابهیاری رساند؟! 
بر آن استوار شده، باید به ایـن واقعیـت  ةالحیاکند و هم ادراکی که کتاب مفاتیحمشروط می

توجه کنند که امروزه دین و مکتح و روحانیت به قدرا رسیده و در حاکمیت حضور دارد و 
های توسعه اسـت های کالن و برنامهستانداز و سیادارای ارتیار و بسط ید در تدوین چشم

سازی و ایجـاد بسـتر تکیه به ارتیار فرد در انتخاب راه حق یا باط ، باید در شرایط جایبهو 
راهکار بـرای ترسـیم سـبک زنـدگی  ارائهپرورش اجتماعی مشارکت نماید و از این منظر به 

ود آورده کـه رجـال اسالمی مبادرا کند. یعنی نظام جمهوری اسـالمی فضـایی را بـه وجـ
قـدرا طـرد  عرصـهجامعه ندارنـد، از  ادارهی سیاسی که اعتقادی به حضور دین در صحنه

رواهنـد تـا هـا میمردان در این نظام، از مراجا و روحانیـت و حوزهاند و تمامی دولتشده
 ای عملی برای تحقق دین به آنها ارائه کنند و برای عم  به آن، آمادگی دارند.نسخه

ها ی  ه ی مض ف برای حال چا لش  بست فلسفه صد ایی د  تولید فلسفهبن .5

 نم معلری 

های مضـا  گفته مطرح شده، تولید فلسفههایی که برای رفا چال  پی ح یکی از راه
هـای بخ  همهصدرایی است تا از این طریق بتوان در تمامی ابعاد جامعه و  فلسفه برمبنای
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ست یافت. اما باید توجه داشت که مبنای اصالت وجـود بـا هایی برای عم  دنظام به نسخه
غرب قرار دارد و بـدون پاسـخ بـه  و نفی ترّکح در مقاب  علوم پایهتکیه به وحدا تشکیکی 

در علوم کاربردی قرار بگیرد  تحولتواند مبنایی برای در فیزیک عماًل نمی« نسبیت»موضوع 
ایی معنادار نخواهد بود. البته مبنای اصالت چنین مبن براساسهای مضا  و لذا تولید فلسفه

های مضاِ  متناسح با رود را ارسطویی( در دوران پی  از رنسانا، فلسفه فلسفهماهیت )
های تولید کرده اما حقیقت آن است که اگر مبنای اصالت وجود، ظرفیتی برای تولید فلسـفه

داد و بـه تناسح با رـود نشـان مـیمضا  داشت ابتدائًا باید این توانایی را در تولید منطق م
اصالت ماهیت استوار شـده  براساسکرد که ی منطق صوری اقدام میدر حدود اولیه تصر 

ی همچنان از مفاهیم و تعاریفی مانند علم و یقین یصدرا فلسفهاست. این در حالی است که 
وحـدا وجـود،  کند که از منطق صوری وام گرفته شده زیرا با تکیـه بـهو برهان استفاده می

داند و لذا نه تنهـا توانـایی االعم( را یک امر اضطراری میعملیاا عقلی )اعتباراا بالمعنی
ی یصـدرا فلسـفهی دهـد بلکـه موجـح مصـادرهبرای تولید یک منطق جدید را از دست می

های مضا  از مبنای اصالت وجود شود. بنابراین استخرا  فلسفهتوسط منطق ارسطویی می
 پذیر نیست.اسالمی، از نظر اقتضائاا علمی و قواعد تخصصی امکان جامعه رهادابرای 

 نم معلری ه ی د  حل چ لش« مووود دن فقهشتخصصی»بست بن .6

کردن فقه موجود است امـا بایـد های مطرح در این زمینه، تخصصیح یکی دیگر از راه
اند بـر ه و حـال توانسـتهتوجه داشت که بزرگانی با تکیه بـه ظرفیـت عقلـی رـود در گذشـت

شدن شوند؛ یعنی معار  موجود حوزه قابلیت جما مسلطی معار  موجود حوزه مجموعه
هـا کردن ایـن دان در یک فرد را دارد و در ایـن صـورا بـه چـه دلیـ  بایـد بـه تخصصـی

سـپردن  جایبـهشـود و ای عمـاًل موجـح تضـعیف اجتهـاد نمیرویـهپردارت؟! آیا چنین 
گذارد که تر وانمیی علمیت پایینبه نهاد مرجعیت، آن را به فضالیی با درجه ی فقهسررشته

ممکن است در برابر موضوعاا جدید منفع  شوند و فتـاوای غیردقیقـی صـادر کننـد؟! در 
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شوند ابواب فقهی، به راحتی دچار انفعال نمی همهواقا هنگامی که مراجا عظام با تسّلط بر 
اند که بـه گویان متبّحری پرورش یافتهکنند و حتی مسألها ارائه میو پاسخ هر نوع استفتائی ر

تواند داشته باشد ای میکردن فقه چه ثمرههای فقهی پاسخگو هستند، تخصصیانواع پرس 
جز این که امکان انفعال فقه در برابر تمدن موجود را افزای  دهد؟! در واقا این پیشـنهاد بـا 

ی معـار  حـوزه بایـد بـه میه ناسـازگار اسـت زیـرا سررشـتههای علروند متداول در حوزه
کردن معار  حـوزوی بـه یـک مرجعیت باز گردد و به این نهاد وابسته باشد. البته تخصصی

فقـه »ف بـه کلـمعنا صحیح است؛ یعنی هنگامی که ظرفیت فقه از پاسخگویی به مسائ  م
دار شـود، تقسـیم بی را عهـدهیت علمِی درگیری با سبک زندگی غرمسنولیابد و  ارتقا« فر 

کردِن یابد. اما به هرحـال تخصصـیکار و تفّقه سازمانی و اموری از این دست ضرورا می
 رسد.صحیحی به نظر نمی ح فقه موجود با ظرفیت فعلی آن راه

 نم م علری ه یحل چ لش« فقهی تشکیل شو اه ی»بست بن .7

اسالم  رابطههای موجود پیرامون ه پرس دیگری که برای پاسخ ب ح در همین راستا، راه
نظـام از بانـک  ادارهکشور مطرح شده، تشکی  شورای فقهی در تمـامی موضـوعاا  ادارهبا 

مـورد  نتیجـهها و... است. اما این مسیر نیز به مرکزی و بورس تا نیروی انتظامی و شهرداری
گردد ه همین مقوله باز میتأسیا شورای نگهبان ب فلسفهنظر منتهی نخواهد شد زیرا اساسًا 

و از آنجا که قوانین مجلا ناظر به تمامی مسائ  جامعه است، ش  فقیه مبرز و مورد توجه 
نظـام را برعهـده  ادارهیت تطبیق فقه بر تمامی موضوعاا مسنولها و رهبری، مراجا و حوزه

ایر امور مربـوط بـه دیگر اساسنامه و قوانین و نیروی انسانی و بودجه و س عبارابهاند. گرفته
ها و... در ها و نهادها از بورس و بانک مرکزی تا نیروی انتظامی و شـهرداریتمامی سازمان

شود و پا از تصویح در ارتیار شورای نگهبان قـرار قالح طرح و الیحه به مجلا ارائه می
کـه ایـن  ها و لوایح با قانون اساسی و احکام فقهی احراز شودگیرد تا عدم مخالفت طرحمی

گیرد. بنابراین تفصـی  و تعمـیم مهم با قدرا و قّوا توسط فقهای شورای نگهبان انجام می
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ها و اداراا و نهادها تنها در صورتی مفید فایده است که حاصـ  شوراهای فقهی به سازمان
در  رویهکشور باشد و اال این  ادارههای نوینی در نسبت بین فقه و آن، سواالا جدید و پاسخ

وهفت سال گذشته با اتقان و استحکام الزم توسط شورای نگهبان و سایر نهادهایی ول سیط
ها، ها، دانشـگاهفقیـه در اسـتاناند )مانند دفـاتر نماینـدگی ولیکه با این هد  تأسیا شده

 ی در بر ندارد.راص نتیجهارت ، سپاه، جهاد و...( تحقق یافته است و تکرار آن 
رالصـه و  صـورابهفوق و نقد و بررسی آنها در این مباحـث کـه  هایح البته ذکر راه

دادن کند بلکه غرض از طرح آنها توجهوار انجام شد، حق مطلح را ادا نمیفشرده و فهرست
بود که رفتارها و عملکردهای گذشته و حـال در ایـن موضـوع، بایـد مـورد  مهم نکتهبه این 

توان صرفًا به برگزاری چند همـای  در د و نمیبررسی و ارزیابی و قضاوا علمی قرار بگیرن
هـای شده بـرای حـ  چال طیکرد بلکه بحث و بررسی پیرامون روندهای  اکتفااین زمینه 
انجام شود تا با اصالح و تکمی  آنها،  جدیجانبه و عمیق و دقیق و همه صورابهفوق، باید 

 اهم گردد.امکان پشتیبانی علمی مناسح از نظام اسالمی در آینده فر

شاده  ه ی علری طرحه  بر سف  شپردازیه  و ترو یضرو ت تررکز پژوهش .8

 ماو  حجیت د  عصر غیبت عنوانبه )عج عصرع م حضرت ولی ن یباز سوی 

گفته، بر ایـن مبنـا اسـتوار های پی ها و قبض و بسطاما پیشنهاد ما برای رفا ناهنجاری
ایی قاب  قبول نیست گرپلورالیسم و کثرا )عج( عصراست که در دوران غیبت حضرا ولی

آن امام غائح است و لذا تمـام ظرفیـت و تـوان  عام نایحیت در این دوران، بلکه محور حج
های حضرا امام و مقام معظـم رهبـری ها و مدیران اجرایی نظام بر گزارهها و دانشگاهحوزه

شـیعه، مسـیری غیـر از تبعیـت  هشک  بگیرد که برای سعادا جامع متمرکز شود و این باور
را این بزرگواران هستند که در رط عصر وجود ندارد. زیحضرا ولی عاماب ه نونسبت به تفّق 

اند و استنصـارهای آنـان نیـز بـا شکنی در این زمان را بر عهده گرفتهم مبارزه با کفر، بتمقد
ی امـام هراصـاا هپذیرد و توجمی صورابهجاندینی در این درگیری همه امتهد  حفظ 
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و سـفارش علمـِی  زمان نیز متوجه به همین معرکه است. لذا باید مالحظه کـرد کـه مطالبـه
حضرا امام رمینی از ابتدای نهضت چه بوده است؟ ایشان در درس رار  رـود پیرامـون 

کننـد و جریان فقـه در زنـدگی مـردم ترسـیم می براساسحکومت اسالمی، این حکومت را 
کید میهمزمان بر این ن های عملیـه کنند که فقه همان احکـامی اسـت کـه در رسـالهکته تأ

های رارجی، تغییری در آن حاص  شود مگـر منعکا شده و نباید برای همراهی با واقعیت
اجتهاد باشد. سپا از آنجا که حق تشریا مختص به رـدای متعـال اسـت،  برمبنایکه این

گذاری ندارد بلکه نظام اسالمی می حق قانوندر حکومت اسال مقننه قوهکنند که تصریح می
بنابراین باید مالحظه  1ریزی برای تحقق قوانین الهی )احکام فقهی( را دنبال کند.باید برنامه

 ؟تی داردکرد که این دررواست و استنصار فکری حضرا امام چه لوازم و الزاما

 مطلقه صل والیتشدن او ترو یزه« منطق انطب ق»دن فقه ب  تولید شترو یزه .9

؛  اه «منطاق نما م والیات   »با  تولیاد    فقیه )پرستش اوتر عیِ خدای متع ل 

 نم معلری ه ی پیشنه دی برای حل چ لش

 حضرا امـام ی نورانیالهاشمی این مطالبهالله سیدمنیرالدین حسینیمرحوم عالمه آیت
را کـافی ندانسـته  2«الفراغةمنطقـ»ی نظریهبه  اتکاکرده و برای تحقق آن، نه تنها گیری را پی

                                                           
فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همـین اسـت: در اینکـه . »1

پردازند؛ در صـورتی کـه قـدرا مقننـه و ها به قانونگذاری مینمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم
رداوند متعال ارتصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه قـدرا مقننـه  ارتیار تشریا در اسالم به

توان به مورد اجرا گذاشت. است. هی  کا حق قانونگذاری ندارد؛ و هی  قانونی جز حکم شارع را نمی
به همین سبح، در حکومت اسالمی به جـای مجلـا قانونگـذاری، کـه یکـی از سـه دسـته حکومـت 

هـای مختلـف در پرتـو ریزی وجود دارد کـه بـرای وزارتخانـهمجلا برنامه دهد،کنندگان را تشکی  می
ها کیفیت انجام ردماا عمومی را در سراسـر کشـور دهد؛ و با این برنامهاحکام اسالم برنامه ترتیح می

 .1348کتاب حکومت اسالمی )والیت فقیه(؛ امام رمینی، « کند.تعیین می

 .مطرح کرده است« اقتصادنا»در کتاب سید محمدباقر صدر الله آیترا شهید « منطقة الفراغ» ینظریه. 2
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( پـای مـادی)تکامـ  « موضوع»)تکام  معنوی( از « حکم»بلکه بر ضرورا عدم تفکیک 
مبادرا نمـوده تـا جریـان  «شناسیموضوع»فشرده و بر این اساس به تولید یک منطق برای 

منـد علمـی و قاعده صـورابهصحیح و بدون انحراِ  احکام فقهی بـر موضـوعاا جدیـد 
ی تنها موضوعاا عرفی )مانند رـون، سـگ کلد. زیرا موضوعاا متعّلِق احکام تضمین شو

و...( یا موضوعاا مختَرع شارع )مانند صاله و صوم و...( نیستند بلکه برای جریـان فقـه در 
ها، گمرکـاا و...( زندگی مردم با موضوعاا کارشناسی نیز )همانند بانـک، بیمـه، شـرکت

شـود بدیهی و عرفـی حاصـ  نمی صورابهم بر آنها روبرو هستیم که تشخیص جریان حک
بلکه رطا و انحرا  در آن راه دارد و لذا نیازمند یک منطق است. گرچـه مجاهـداِا علمـی 

الهاشمی نیز تنها یک احتمال از سایر احتماالا موجود بـرای الله حسینیمرحوم عالمه آیت
توجهی شود بلکه باید مورد بررسی کمک به نظام اسالمی است اما به هرحال نباید به آن بی

شناسی بـه وضـا موجـود و نقد ارزیابی قرار گیرد تا حداق  و در گام اول، امر رطیر موضوع
 فلسـفهگرفتار نشود و به احکام فقهی ُررد منحصر نگردد بلکه به نحـوی مطـرح شـود کـه 

تـه مباحـِث آن تـأمین کنـد. الب ــسازی احکام در عم  اجتماعی بود که پیاده ــحکومت را 
کردِن ترـوریزه»شناسی و جریان فقه محدود نشده بلکـه بـه فقید سعید تنها به منطق موضوع

از طریق تبیـین  مهمیافته که این  ارتقا)پرست  اجتماعی ردای متعال(  «مطلقه فقیهوالیت 
های چگونگی جریان اعتقاداا حکومتی در معادالا کاربردی دانشگاه و تبدی  آن به مدل»
ی ظهور رسـیده به منّصه« مدل»و « معادله»، «یتحج»انجام شده و در سه منطق  «جراییا

غربـی برآمده از سبک زندگی « تولید ثروا، اطالع و قدرِا »های است تا درگیری با تروری
کادمیک تبدتروریزه شود. زیرا اگر منوی ی  نشـود، اا امام و رهبری به ادراکاا تخصصی و آ

از  مدا، در بلندیافتگیتوسعهبه اقتضائاا کارشناسی غربی در امر  بتالانقالب اسالمی با ا
بین رواهد رفت که این مطلح، تفسـیر نخبگـانی از هشـدار رهبـری پیرامـون رطـر تغییـر 



 265 غربی زندگی سبک نقض و نقد 

 

و اال روشـن اسـت کـه تغییـر محاسـباا  1ین نظام توسـط دشـمن اسـتمسنولمحاسباا 
شـود. در واقـا اضـطرار نظـام نمیین از طریق ارتباط مستقیم دشمن با آنان حاصـ  مسنول

ها تدریا شود و اسالمی در بخ  فرهنگ باعث شده تا فرهنگ غربی در مدارس و دانشگاه
قرار دهد و  تأثیرغیرعمدی تحت  صورابهین نظام را مسنولسبک زندگی غربی، تصمیماا 

نسـبت  هاگیرِی این طرحجهت مالحظه معنایبهکه  ــها و اقداماا مهندسی فرهنگی طرح
های گـی، شارصـهزدگی و روزمرو با انفعـال و عمـ  به حاشیه رود ــبه اسالم و کفر است 

، پیوسـتن بـه هیافتتوسعهماندگی از کشورهای جهانی مبنای عم  قرار گیرد و برای رفا عقح
 با سرعت باال دنبال شود. تمدنی قافله

یااز از هاا ی فااوق و پرهپیرامااون ترااو ی هاا قضاا وت . ضاارو ت تعریااق10

 اق مه کلره توحید زدگی ب  هدف دف   و پشتیب نی علری ازشخصیت

بنابراین احترام بزرگان همواره باید محفوظ باشد اما برای دفاع از اسـالم و انجـام وظیفـه 
میزان کارآمدی  براساسزدگی شد بلکه باید افکار و عناصر و نهادها را نباید دچار شخصیت

او ارزیابی کرد و یاری به رهبری  حوایجرفا  عصر وولیضراح عام نایحآنها در ردمت به 

                                                           
ن آمـا  ایـن مسـنوالنند؛ آمـا  دّوم مردمنـد. مسـنوالهای این نفـوذ یکی از آما ». مقام معظم رهبری: 1

ن را عوض کنند و تغییر بدهند؛ مسنوالنفوذند؛ برای چه؟ هد  چیست؟ هد  این است که محاسباا 
ی هزینه و فایده احساس کند کـه بایـد سالمی به این نتیجه برسد که با مالحظهجمهوری ا مسنولیعنی 

این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه برسد که فالن رابطه را قطـا کنـد، 
وقـت، ین عوض بشود. آنمسنولفالن رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسباا در ذهن 

ین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر الزم نیسـت مسنولی ین و ارادهمسنولوقتی نتیجه این بشود که فکر 
رواهـد. وقتـی گیرد که او میکشور همان تصمیمی را می مسنولدشمن بیاید درالت مستقیم بکند؛ نه، 

اری را کـه او رواهـد؛ مـن همـان کـگیـرم کـه او میی این حقیر عـوض شـد، تصـمیمی را میمحاسبه
یعنی اغلح بدون اینکه رـودم ـ دهم؛ گاهی بدون اینکه رودم بدانم رواهد مفت و مّجانی انجام میمی

بـا  دیـدار« .ین را عوض کنندمسنولکنند محاسباا دهم. ]بنابراین[ سعی میاین کار را انجام می ـ بدانم
 .20/12/1394رهبری؛  ربرگان مجلا اعضای و رئیا
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را محور همکاری نخبگان حوزوی و دانشگاهی قرار داد و از وهن به روحانیت و دیـن جلـوگیری 
شود که اسالمی که توسط فقهای عظام شیعه به دست ما رسیده توانایی نمود. زیرا امروزه ادعا می

د رگ تنهـا در ابتـدا بـه روحانیـت و مرجعیـت و رهبـری محـدوکشور را ندارد. این وهن بـز اداره
اجمعین را علیهماللهاکرم و حضراا معصـومین صـلوااشود اما در ادامه، وجود مقدس نبیمی

سال پـی  منحصـر رواهـد  1400هد  قرار رواهد داد و در جسارتی بزرگ، اص  تشریا را به 
 وز دم رواهد زد.کرد و از ناکارآمدی آن برای راهبری بشریِت امر

زدگی شـد و تحقیقـاا و عمـ  گرایی یـازدگی، عق علم در مقاب  این وهن نباید دچار
مـدتی  طـیها دقت و بررسی هستند، در های عمیق در این زمینه را که نیازمند سالپژوه 

انگارانه مطـرح کـرد زیـرا مشکالا نظام را به نحوی ساده ح کوتاه به پایان رساند و ادعای 
آن حضـرا  عـام نایـحو )عـج( عصـر ن برروردی، وفـای بـه اسـالم و حضـرا ولیچنی

شود و حق بزرگوارانی را که برای تحقق اسالم و در دوران زعامت رود، تن بـه محسوب نمی
ها بار ُمرده و ایران، میلیون ملتاند و زیر بار مصائح جهان اسالم و فشارهای سهمگین داده

بنابراین بررورد با این موضوع باید در سطحی باشد که حضـرا  کند.اند، ادا نمیزنده شده
های بندیکننـد و بـا کنارگذاشـتن صـفامام و مقام معظم رهبری در آن سـطح حرکـت می

مبنای فعالیت و همکاری قرار گیرد. در این مسیر، ارزیابی و  عنوانبهمتداول، دفاع از اسالم 
پشتیبانی علمی از نظام اسـالمی و تـالش بـرای شده برای های ارائهقضاوا نسبت به تروری

ص و تکمی  آنها هی  اشکالی نـدارد زیـرا در دوران غیبـت، دسترسـی مسـتقیم بـه یرفا نقا
آنها پردارـت و  دربارههای مختلف را شنید و به دقت ح معصوم امکان ندارد و لذا باید راه

عیار این قضاوا را میزان کارآمدی زمینه را برای قضاوا علمی پیرامون آنها را فراهم کرد و م
 مشکالا نظام و پاسخ عملی به استنصارهای امام و رهبری قرار داد. ح در 

البته این واقعیت هم قاب  پذیرش است که بخشی از حرکِت غیرمعصومین بـرای حفـظ 
گفته نیز از های فرهنگِی پی شود و حرکتاسالم و دفاع از دین دچار آزمون و رطا می کلمه

 مین نمونه است.ه
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های علمیه برای پاسخگویی به مسیر تحول در حوزه کنندهترسیم
 های علمی نظام اسالمیچالش

نی زها ی  حوزه برای پ سخگویی به  تخصصی ادبی ت ضرو ت بر سی ظرفیت .1

 نم م اسالمی علری

ح  پیشنهادی پیرامون سبک زندگی اسالمی پردارته شود، بایـد تبیین راهکه به قب  از آن
نخبگانی برای اندیشه و عملکرد حضرا امام و مقام معظم  ه این نکته توجه کرد که پشتوانهب

ای اندیشه عنوانبهرو باید مشخص شود که این نهاد های علمیه هستند و از اینرهبری، حوزه
م حضور دارد، توانسته طرحی برای سبک زندگی اسالمی ارائه کنـد نخبگانی که در فرهنگ نظا

ا و پاسخگوی سفارش مقام معظم رهبری در این زمینه باشد؟ البته ادبیاا انقالب، مفـاهیمی ر
است همانند تروری حضرا امام برای حکومت اسـالمی  از ادبیاا تخصصی حوزه ارذ کرده

ظرفیـت موجـود  نباید ردم بود. امای در زندگی ممحوری و تحقق احکام فقهکه مبتنی بر قانون
بلکـه بـرای درک صـحیح از  در ادبیاا انقالب را با ادبیاا تخصصی حوزه یکسـان انگاشـت

ی هـا و طراحـی برنامـهتحلی  جایگاه هر بحث و دوری از سردرگمی در میان انبوه اطالعاا و
 است. ضروریهایی الزم و ، مراعاا چنین تفکیکهامتناسح با آرمان
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و « فقهاای».بر ساای ظرفیاات ادبیاا ت تخصصاای حااوزه د  دو سااطح     2

 ه ی آنو چ لش« شن سیمعرفت»

که در بی  از هزار سال گذشته تا امروز حیاا داشـته  ــها ی حوزهسنتبخ   لذا ادبیاا
فقه موجود است. در  ــدار بوده عهده و در قالح نهاد مرجعیت، سرپرستی فرهنگ مذهح را

فـین کلی مجامعـه یـافتن در رفتـار مـردم، بـاشود که فقه بـرای جریانمی صورتاین ادبیاا 
 مادیروبروست؛ یعنی حالل و حرام باید در زندگی مردم جاری شود. عالوه بر این، تکام  

و موضوعًا رار  از رطاباا شـارع  عقالییو کیفیت تأمین نیازهای زندگی روزمره نیز امری 
شـد و محـ  اتـراق در گذشته، سفرها بـا درشـکه انجـام میشود. مثاًل اگر در محسوب می

کنند و استراحت در بـین ی راه، کاروانسراها بود، امروزه مردم با اتومبی  و قطار سفر میمیانه
، ربطی به دین و رطاباا شـارع و رویهدهند و هی  یک از این دو ها انجام میراه را در هت 

این است که استفاده از کاالهـا و طبیعـت و نیـروی  تکام  معنوی ندارد. آنچه اهمیت دارد
وچند باب فقهی انجـام شـود کـه تکلیـف انسانی باید در چارچوب احکام موجود در پنجاه

فین در آنها مشخص شده است. پا سبک زندگِی قاب  استنباط از ادبیاا تخصصـی و کلم
 عنوانبـهآن ) موجـود و دسـتاوردهای تمـدنشـدن هـای علمیـه، مشروطنخبگانی در حوزه

فقهی است که عماًل مالزم مردم( به رعایت واجباا و محرماا  مادیی نیازهای کنندهتأمین
هایی است که عناوین مخـالف بـا احکـام شدن سبک زندگی غربی در تمامی بخ با امضا

شود. یعنی غیر از مقـوالتی کـه رـال  شـرع بـّین هسـتند، اهـّم شرعی بر آنها منطبق نمی
توانند از آنها استفاده کنند. کند و مردم مییت پیدا میحلن سبک زندگی، حکم های ایبخ 

البته چنین برروردی نسبت به سبک زندگی غربی، نـاظر بـه امـور حـاکمیتی نیسـت بلکـه 
مربوط به مقوالتی است که در متن زندگی عموم جریان دارد. با توضـیحاتی کـه در مباحـث 

گیری حضرا امـام و فراوانی با موضا ویکرد، فاصلهروشن است که این ر گذشته ذکر شد،
مقام معظم رهبری در بررورد با سبک زندگی غربی دارد زیـرا رفتـار رهبـران انقـالب نشـان 

جانبه با سـبک زنـدگی غربـی در وارد یک درگیری همه از منزلت حاکمیت، دهد که آنانمی
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پرستی بت عنوانبهسبک زندگی، اند و در مقاب  این امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شده
 اند.مدرن که مبدآ ارالق رذیله است، ایستاده

چنـین تفـاوا آشـکاری، ادبیـاا علمـی و تخصصـِی موجـود در  علترسد به نظر می
اند. و اعتباراا و جزئیاا از یکدیگر تفکیک شده حقایقهای علمیه است که طبق آن، حوزه

تی شـود و مقـوالشود، به فلسفه و کالم واگذار میای که تحت عّلیت مندر  یعنی هر مقوله
ازاء هسـتند کـه شوند: یا در رار  دارای مابـهکه تحت عّلیت نیستند، به دو دسته تقسیم می

مـردم را تـأمین  مـادیگیرنـد کـه زنـدگی ی علوم جـای میجزئیاا نام دارند و در محدوده
دارند و اوامر و نواهِی شارع مقدس در ایـن ازاء نیستند که اعتباراا نام کنند. یا دارای مابهمی

گیرند. همچنین امور روحی، امور عقلی و امور جسمِی انسان نیز در این مبنا بخ  جای می
)کـه امـروز  مـادیشـوند و امـور جسـمی از طریـق جریـان تکامـ  از یکدیگر تفکیک می

فقهـی در آن  کـه احکـامشود مشروط بـه ایناست( تأمین می مادیی سبک زندگی عهدهبه
که انسان دارای اشتراکاتی با حیـوان اسـت و ایـن اشـتراکاا زیسـتی رعایت شود. همچنان

عقـ  اسـت و  قـوهشود. اما ارتال  انسان با حیوان در جبری و فطری تعریف می صورابه
گردد. در امور روحی، لذا در امور عقلی، اعتقاداا فرد با تکیه به استدالل و برهان اثباا می

شـود و در صـورا تبعیـت از آنهـا، ف به اوامر و نواهی شـارع میکلپا از سّن بلوغ م فرد
گردد. در این میان، اموری وجود دارد که حکم آنهـا اباحـه تهذیح روح به تدریج محقق می

شناسـی در ادبیـاا آورد. این تعاریف، انسانفین در پی میکلالفراغ را برای مةاست و منطق
سبک زندگی غربی در سطح زندگی عموم مـردم  هد و حاص  آن، امضادرا تشکی  میحوزه 

ازاء رـارجی است. اما جامعه در منظر ادبیاا تخصصی حوزه، امری اعتبـاری و فاقـد مابـه
ای است که از جما کّمی افراد پدید آمده است. البته اعتبـاراا در شود و مقولهمحسوب می

رد توجـه قـرار نیـز در ایـن ادبیـاا مـو رـاصچارچوب جع  قانون در تناسح با مقصدی 
کنند. برای دستیابی به اهدا  رود در جامعه به وضا قانون مبادرا می گیرد؛ یعنی عقالمی
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یابند و لـذا قـوانین اجتمـاعی از امـور اما اگر قوانین موجح نی  به مقاصد نشوند، تغییر می
باشند. در نتیجه جامعه نیـز از ر میاالمریه نیستند بلکه تابا اعتبار معتِبر و در حال تغیینفا
 ی و ثابت نیست بلکه متغیر است.کلامور 

رو، کیفیـت حضـوِر ایـن درک نخبگـانی در موضـوع حاکمیـت، در احـراز عـدم از این
شود که امروزه شـورای نگهبـان مخالفت قوانین مصّوب مجلا با احکام فقهی منعکا می

بر قوانین در دوران مشـروطه  به نظارا فقها ن ایده در اص  روددار آن است؛ گرچه ایعهده
الله نوری مطرح شده بود. البتـه ایـن امـر در تحلیـ  مقـام گردد که توسط شیخ فض باز می

ی شـود امـا مطالبـهی حـداقلی محسـوب میمعظم رهبری از نهضت مشروطه، یک مطالبه
توسـط شـورای کنونی حوزه نیز همین مطلح است که امروزه در نظام جمهوری اسـالمی و 

تر، بـه قانون اساسی در سطحی عمیـق موادنگهبان تأمین شده است. این در حالی است که 
این درک  رسد مجموعهاست. لذا به نظر می نظام پردارته ادارهکیفیت حضور دین در  مقوله

تواند به پشتیبانی علمی و تخصصی از نظام شناسی، نمیشناسی و جامعهنخبگانی در انسان
ثروا، اطالع و »های تولید درگیری با تروری د رهبران آن بپردازد و به معرکهی و عملکراسالم
یاری برساند. زیـرا ادبیـاا « اجراسازی و گیری و تصمیمتصمیم»در سطوح  مادی« قدرِا 

ای داند و برای رود وظیفـهف میکلپاسخگویی به مسائ  م مسنولتخصصی حوزه رود را 
مسـائ  حکـومتی و  رتارهای آن قائ  نیست و به حیطـهظام و سادر جهت پاسخ به مسائ  ن

هایی دارد و کارآمدیها، آثار ظرفیت حوزه علمیهشود. البته روشن است که ی وارد نمیتمدن
آن، نشر اعتقاداا و ارالق و احکام دینی از طریق منابر و مساجد است. پا از  که از جمله

بزارهای نوین نیـز در رـدمت ایـن فرهنـگ قـرار انقالب اسالمی نیز مقدوراا حکومتی و ا
 گرفته و سرعت نشر و ترویج دین را افزای  داده است.
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. کرک به اق مه دین از منزلت ح کریت د  مواوهه ب  ک  آمدی سبک زنادگی  3

 ه ی علریهحوزه موضو  امتا نِ ادبی ت نخبگ نی عنوانبهغربی؛ 

منظر ادبیـاا تخصصـی حـوزه مطـرح  مباحثی که پیرامون سبک زندگی از برمبنایپا 
ی اسـالم در شد، باید به این نکته توجه شود که احکامی همچون نفی سبی  و دفاع از بیضه

شناسـی غربـی، سکوالریسـم و... های نظری مانند نقد انسانبه بحث اکتفاهر شرایطی، با 
مـردم جریـان شود. زیرا تهاجم بر اسالم از طریق سبک زندگی غربـی، در زنـدگی واقا نمی

ه وانیِن ناشی از آن در حیاا روزمرها و قو نظم مادیپیدا کرده و انگیزش و پرورش و گزین  
 کند.است که زمینه را برای تضعیف ایمان و ابتالء به کفر فراهم می

کننـد رسند، والدین تالش میمثال، هنگامی که فرزندان رانواده به سّن بلوغ می عنوانبه
بر آنان، از عم  فرزندان رود به احکام شرعی مطمـرن شـوند  راص نظمی کردِن تا با حاکم

کنند. این در حـالی اسـت کـه که در موارد متعّددی به موفقیتی در این زمینه دست پیدا نمی
شـوند و در مدرسه حاضـر می معینو رآس ساعتی  راصها کودک هر روز با نظمی میلیون

ها به این روند ادامـه شارهای ناشی از این نظم، تا سالرغم قرار داشتن در سّن پایین و فعلی
رورد و والـدین نیـز بـا وجـود دهند و تخّلف قاب  توجهی نیز در میان آنان به چشم نمیمی

های رـود، آنـان را در جهـت وشـه  رفاه و راحتی بـرای جگرگیتالش برای تأمین انواع وسا
درن در تمامی ابعاد زندگی وجـود دارد های مکنند. این نظمها تشویق می  این سختیتحم

و مردم در سراسر جهان به آنها ملتزم هستند که این رفتار هماهنگ در این وسعت و مقیاس، 
غربی اسـت.  تمدنو مسحور شدن مردم توسط  مادیی انقطاع نسبت به زندگی دهندهنشان

هـا نظـم و ه در میلیونگیـرد، ریشـدر واقا اگر امروزه موجی از شبهاا در برابر دین قرار می
التزایـد شـک  تعّلـق بـه دنیـا و رفـاه دائم برمبنایدارد که بستر پرورش عموم را  مادیتعادل 

داری های کمونیستی در بررورد مستقیم با مظاهر دین و دیندهد. یعنی نه تنها رفتار نظاممی
امریکـا نیـز منسوخ شده است بلکه برای تأسیا مسجد و مراکز اسـالمی در قلـح اروپـا و 

گیرد اما همزمـان شود و با عم  به احکام فردی غالبًا مخالفتی صورا نمیمجّوز صادر می
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گردد. بر ایـن بر بشریت تحمی  می مادی توسعهو تعادل و  با آن، مظالم مدرن در قالح نظم
سبک زندگی اسالمی بایـد بـه کیفیـت  ارائههای علمیه برای حفاظت از دین و اساس، حوزه

توجه کننـد و تحلیلـی عینـی و دقیقـی از آن داشـته  جامعه دینیسبک زندگی غربی در  نفوذ
کتاب  های تخصصی است که بخشی از آنها، درباشند. البته تبیین این مقوله، نیازمند بحث

 ذکر شده است. 1«ی پیشرفتنقد الگوی پایه»

 ؛ریاه ها ی عل برخو د سی سی ب  ادبی ت موواود د  حاوزه   از پرهیزضرو ت  .4

 بیت)  به فرهن  اهل تقوم نه د حوزه دلیلبه

سبک زندگی و اشـاره  های علمیه از مسألهخبگانی حوزهگفته نسبت به ادراک ننقد پی 
و عمـِ  حضـرا امـام و مقـام معظـم  زیاد این ادراک با ادبیاا انقـالب )اندیشـه به فاصله

های یت حوزهکلارزیابی منفی از  نایمعبهرا ایجاد کند که این نقدها  تصوررهبری( نباید این 
هـا موجـح جـدال و نـزاع در میـان علمیه است یا این گمان را پدید آورد که ذکر این تفاوا

تـوان می «تـاریخ فلسـفه»به یک  عه رواهد شد. زیرا در صورا اّتکانهادهای مختلف جام
بیـین کـرد و سـپا اکرم بـا دوران پـا از آن را تمنمنین در قب  از بعثت نبی وظایفتفاوا 
را تشریح نمـود و کیفیـت پرچمـداری فقهـای عظـام  )عج(عصرغیبت حضرا ولی فلسفه
اسـاس، رویکـرد  پرچمداران توحید در عصر غیبـت را توضـیح داد و بـر ایـن عنوانبهشیعه 

های نادرسـت اا و گمانتصورمطرح کرد که « تکام  معرفت دینی»جدیدی را در موضوع 
 فلسـفهپـا در صـورا توجـه بـه  کند.علمی و استداللی مرتفا می الذکر را به شکلیفوق

غیبت و الزاماا این دوران، فقاهت حتمًا باید در چنین چارچوبی تبیـین گـردد و امـوری از 
نزاع بر » برمبنای ون و اصولیون یا ارتال  بین عرفا و فالسفه و فقهاقبی  ارتال  بین ارباری

 تحلی  نخواهد شد. «سر قدرا

                                                           
، «شده از سوی مرکز الگوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفتو نقض سند الگوی پایه پیشرفِت ارائهنقد ». کتاب 1

 .1394مسعود صدوق؛ حسینیه اندیشه، چاپ دارلی، 
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ها ی علریاه د  عصار غیبات     د  حوزه« تفقه»تبیین مراحل  شد  ت ضرو .5

 پذیری د  اد اک ت غیرمعصومینتک مل دلیلبهکبری؛ 

بــه بیــان دیگــر توجــه بــه پرچمــداری توحیــد در عصــر غیبــت توســط غیرمعصــومین، 
سازد و به این سوال متداول رهنمون می« سیِر تطّور تفّقه»پژوهشگران منصف را به تحلی  از 

گفته، تنهـا بـه ذهـن توان پذیرفت که نقدها و اشکاالا پی چگونه می»دهد که: سخ میپا
رغم درجاا ی آنها رسیده و علمای بزرگ شیعه در طول سالیان دراز گذشته و علیکنندهبیان

زیرا گرچـه شـیعیان در « اند؟!جی نرسیدهیباالی ایمان و علم و هوشمندی رود، به چنین نتا
اند کــه مســتقیمًا توســط حضــرا ارتبــاط داشــته رــاص نــوابی، بــا دوران غیبــت صــغر

از سوی معصوم  عام نایحشدند اما در دوران غیبت کبری، تعیین انتخاب می )عج(عصرولی
را  عام نایحشود بلکه عموم مردم و نخبگان با تکیه به عقالنیت رود باید به مردم اعالم نمی

ای را ی عبور کند و ضوابط ویژهراصامتحاناا نیز باید از  عام نایحتشخیص دهند. شخص 
رعایت کند تا مورد توجه امام زمان قرار گیرد و شایستگی الزم برای تصّدی این منصح را به 

 دست آورد.
« عقـ  غیرمعصـوم»دینـی در دوران غیبـت، بـه  امـتداری و سرپرستی در نتیجه، دین

ای سـیر تطـّور و مراحـ  رشـد و )تفّقه( واگذار شده و واضح است که عق  غیرمعصـوم دار
در طول هزار و صد سـال گذشـته،  عامتوان ادعا کرد که تمامی نواب است و ابدًا نمی تقرب

ی اثناعشـریه، اند. در واقـا طبـق اعتقـاداا مـذهح حّقـهفهمی برابر با علم معصوم داشته
اند و فهـم نرسیدهی علمِی چهارده معصوم اولوالعزم نیز به مرتبه یانبیارسوالن الهی و حتی 

برابر نیست و حسـح روایـاا،  اجمعین علیهم الله صلواامعصومین  ائمهاین بزرگواران با 
و منحصر به این ذواا مقّدس اسـت.  اسم الهی، مختص 73اسم از  72  در عالم با تصر

شـود، بـه اولوالعزم محقق نمی یانبیاهدی برای  ائمهیعنی هنگامی که برابری با فهم و علم 
توان چنین ادعایی را در مورد عق  غیرمعصوم مطرح کرد. پا با نفی برابرِی یق اولی نمیطر
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علم غیرمعصوم با علم معصوم، بیان یک سیر تطّور و تکام  تاریخی برای تفّقه ضرورا پیدا 
یـک موجـود زنـده، چـه زمـانی در  عنوانبـهدیگر باید تبیین شود که تفّقه  عبارابهکند. می

کـودکی رـود را چگونـه  و در چه زمانی متولد شده و دورهبرده اد نطفه به سر میی انعقدوره
 در چه هنگامی بـا رسـیدن بـه مرحلـهرسد و ای به بلوغ و جوانی میکرده و در چه دوره طی

 کند.تقدیم می )عج(عصردًا به حضرا ولیداری را مجد، پرچم دینو تکام  کهنسالی

د  زما ن   حفظ منا بع »: انبی فلسفه ت  یخ  سبراس ن مراحل  شد تفقه یتبی .6

و « اصاولیون  عقلیِ کالم توسط لوازم مالحمهتعریق فهم از دین ب  »، «اخب  یون

 «مت دینی، حکومت اسالمی، تردن الهیمنزلت ا د فهم از دین  ا تق ی»

حضـرا  عـاماب کـه بـا آغـاز دوران غیبـت کبـری، نـو در این رابطه باید توجه داشـت
ا و منـابا آوری و حفظ اسناد و روایـااند تا به جماف بودهکلقرن م تا چند )عج(عصرولی

هـا و... در ایـن راه، ناشـی از ها و کلینیصـدوقشـیخ ت و فـداکارِی بپردازند و ایثار و همـ
ی امام زمان بوده است. این بزرگواران با تحّم  ریاضـاا شـدید بـه ضـبط و هراصعنایاا 

کردنـد و بـا تکیـه بـه محفوظـاا رـود، ارتکـازی از ا میحفظ چندین هزار روایت مبادر
دادنـد. فین را پاسخ میکلآن ارتکاز، مسائ  م براساسآوردند و فرهنگ روایاا به دست می

رداوند متعال نیز متناسح با این مرحله از تاریخ تفّقـه، رلقـت عقـ  و ظرفیـت حافظـه را 
 شده است.عطا میا راصهای قوی به عناصر کرده و لذا حافظهتدبیر می

های شدن احادیث و انتشار آن در سراسر عالم تشیا، دیگر نیازی به حافظهاما با مکتوب
رو، علم اصـول گرفت و از اینهای عقالنی قرار میقوی نبود بلکه روایاا باید موضوع دقت

فت که و مبّوب مورد توجه قرار گر یک دان  مستق  عنوانبهبه تدریج از علم فقه جدا شده و 
ی حفـظ منـابا تـداوم در این دوره نیز همانند دوره)عج( عصر یاری و هدایت حضرا ولی
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و  لذا برای ررو  از فهم عرفی و ارتکازی نسبت به روایاا و ورود به فهم عقالنی 1پیدا کرد.
اجـازه داشـتند تـا از عقالنیـت روز )عقالنیـت  عـاماب تخصصی از آن کلماا نورانی، نـو

و  عقالیـیطونی که ترجمه شده و به دنیای اسالم وارد شده بود( و ادراکاا ارسطویی و افال
تمدن ایران و روم منعکا شده بـود( اسـتفاده  لغوی متداول )که در روابط علمی و مدیریتِی 

رغم مشکالا موجود کنند و به این وسیله، شک  و نسقی به علم اصول ببخشند. یعنی علی
منطـق موجـود  کارگیریبـهموجـود در آن دوران،  عقالیی در عقالنیت ارسطویی و ادراکاا

کودکی به سـر  ر سیر حرکت رود، در دورهاشکال بود زیرا آن دوران، زمانی بود که تفّقه دبی
ُبرد و روشن است که احکاِم مترّتح بر یک کودک، تفاوا زیادی با احکاِم مترّتح بر یک می

عدم رعایت احکام نجاساا،  دلی بهک کودک را توان یمثال نمی عنوانبهشخص بالغ دارد و 
 موارذه و مجازاا کرد.

یا پاسخگویی  «فرد»رو کالم و فلسفه و علم اصولی که به دنبال تصحیح اعتقاداا از این
یـا یـک  «نظـام»قرارگرفتن شیعه در اقّلیـت، مسـائ  یـک  دلی بهبود و  «فکلم»به مسائ  

قالنیت موجـود در دنیـا مـورد گیری از عبهره دلی بهید دید، نبارا در برابر رود نمی «تمدن»
ی ایمـانی را حفـظ کنـد و بـا روشـنفکری و شماتت قرار گیرد به شرطی که سالمت جامعه

                                                           
البته ممکن است این سیر تدریجی مح  سوال و اشکال قرار گیرد و ایـن پرسـ  مطـرح شـود کـه چـرا  .1

مراح  اعالی تفّقه تعلق نگرفت اما باید توجـه داشـت عنایاا امام زمان از همان ابتدای غیبت کبری به 
شـود و ایـن که در صورا صحت این سوال، اشکاِل ناشی از آن بر روند تدریجی بعثت انبیا نیز وارد می

عنوان دین راتم، چرا بـه حضـرا کند که دین اسالم با همه تفاصی  آن بهپرس  نیز موضوعیت پیدا می
ی تـاریخ دارد. یعنـی پاسـخ دقیـق ایـن شی ریشه در عدم درک از فلسـفهآدم اعطا نشد؟! ولی چنین پرس

سواالا بر این نکته استوار است که تشریا دین و مناسک الهی به تدریج تکام  پیدا کرده و ایـن تکامـ  
و مدیریت ردای متعال بر این درگیری رقـم « کفر، نفاق، ایمان»به تبا وضعیت درگیری بین سه دستگاه 

واقا نزول صحف الهی و ارسال پیامبران اولوالعزم و تشریا مناسک راص برای هر یـک از  رورد. درمی
گیرد که برای منمنین در مبـارزه بـا حکمت نیست بلکه با توجه به نیازهایی صورا میدلی  و بیآنها، بی

 آید.منافقین و کفار در هر مرحله از تاریخ پدید می
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انحرافاا اه  تسّنن در فهم از رطاباا بررورد نماید و با اعتقاداا باط  و کفرآمیز درگیـر 
رغم استفاده شرط عم  کردند و علیشود. روشن است که تمامی علمای بزرگ شیعه به این 

گیری از مباحث فلسفی یونان، آن را در مقابله با اعتقاداا فاسد بکارگرفتند و همزمان با بهره
از برری قواعد متـداول در علـم اصـول، در مقابـ  انحرافـاتی ماننـد قیـاس و استحسـان و 

به همین دلی ، از میان  ن ایستادگی کردند.های اه  تسنها و تحریفیر تأوی استصالح و سا
 یناجیـه تنهـا فرقـه 1پیـامبر ایجـاد شـده، امـتای که بر حسح روایاا در هفتادوسه شعبه

پرچمـدار  عنوانبـه شـیعه های علمیهی را حفظ کرده و حوزهداثناعشریه است که دین محم
بـه انـد و هستند که شریعت را در فراز و فرودهای تاریخ به سالمت عبـور داده مذهح تشیا

موجود باعث شد تـا  عقالییاند. بنابراین تکیه به قواعد عرفی، عقلی و های بعد رساندهنس 
بـه  تعبـدفهم از دین عمق پیدا کند و فروعاا جدیدی قابلیت پاسخگویی بیابد و همزمـان 

شارع مقدس حفظ شود و انحرافی در فهم از قرآن و روایاا پدید نیاید و در مقاب  شـبهاا 
رو عقالنیت سالم به آیندگان منتق  گردد. از این صورابهآرایی شود و دین صفکفر و نفاق 

در قالح علومی مانند فلسفه، کالم، منطق و اصـول رشـد پیـدا کـرد و والیـت و سرپرسـتی 
 های علمیه به دست اصولیون افتاد.حوزه

و  مـدنتمدیریت ردای متعال بـر سـیر تـاریخ،  براساسکه این روند تداوم داشت تا این
قدرا جهانی از شرق به غرب منتق  شد و مقیاس شهواا توسعه یافت و کشورهای غربـی 

ور شدند کـه حاصـ  آن، فروپاشـی با استعمار علنی و استعمار پنهان به جهان اسالم حمله

                                                           
از رسول ردا )ص( شنیدم که فرمودند: به درستی که امت موسی »: فرماید. حضرا علی علیه السالم می1

هفتاد و یک فرقه گردیدند که از آنها یک فرقه اه  نجاتند و هفتاد فرقه دیگر در دوزرنـد و  بعد از موسی،
امت حضرا عیسی بعد از عیسی به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که یک فرقه آنها اه  نجاا و هفتاد و 

در دوزرند و بدرستی که امت من بعد از من زود باشد که بر هفتاد و سه فرقه تقسـیم شـوند  یک فرقه آن
پا گفتم: آن فرقه نجاا یافته کیانند،  .که یک فرقه از آنها نجاا یافته و هفتاد و دو فرقه آنها در دوزرند

سـفینة « .جاتنـددامان تو زنند و اصحاب تـو باشـند اهـ  نه فرمودند: آنها که چنگ ب« ص»رسول اکرم 
 .360، صفحه 2البحار، جلد 
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و  مراقا اُ ی امپراطوری عثمانی به پنجاه کشور بود. در واتجزیه در نهایت، های نفاق ودولت
کـه از  ــسّنن، پرچم دفاع از توحید و مرزبانی از بالد اسالمی در برابر کفار را علمای اه  ت

بر زمین گذاشتند و با کنارگذاشتن فرهنگ بعثت که بر  ــدار آن شده بودند صدر اسالم عهده
قیـام در  . در نتیجه، وظیفـهتسلیم شدند مادی تمدنبر جهاد و کفرستیزی استوار بود، در برا

اکـرم، بـر دوش علمـا و دینی به شرایط قب  از بعثت نبی امتمانعت از ارتجاع برابر کفر و م
سخت و سنگین در حالی آغاز شـد کـه عقالنیـِت  عظام شیعه قرار گرفت. این معرکهفقهای 

دار که راه قیام و مبارزه با جهت عقالیِی عصر به قواعد عرفی، عقلی و حضرا ولی عام نواب
ی نافذ ربـوبی و توسـ  بـه سـاحت ح نبود. اما با اّتکا به ارادهن کند، مسلّ کفر مدرن را روش

هـای گونـه کـه تالش، حرکت رـود را آغـاز کردنـد؛ همان)عج(س و نورانی امام زمانمقد
ی حضـرا هراصـعلمای شـیعه از ابتـدای غیبـت کبـری تـا آن زمـان، ناشـی از عنایـاا 

امـر قیـام و تشـکی  حکومـت  بود. پا گرچه شیعه تا آن مقطا از تاریخ به )عج(عصرولی
ــرا  ــا حض ــت، ام ــار نداش ــا آن را در ارتی ــح ب ــِی متناس ــزار علم ــالتبا اب ــود و ب ــتال نب مب

با انتخاب ابرمردی چون امام رمینی که از امتحاناا مختلف سربلند بیرون  )عج(عصرولی
یشـان آمده بود، علم الزم برای راهبری قیام و مدیریت حکومت و برپایی نظام اسالمی را به ا

کادمیک دانشـگاهی در اعطا فرمود؛ بدون آن علـوم سیاسـی و  زمینـهکه ایشان تحصیالا آ
از فقـه و فلسـفه و  اعـمشناسی و... داشته باشد یا قرارگرفتن او در او  معار  حـوزه جامعه

 ای عملی برای درگیری با کفر و نفاق در ارتیار او گذارده باشد.عرفان، نسخه
ری و نزاع با ظرفیت گذشته پردارـت و توّقـا ورود بـه مسـائلی را از حال آیا باید به درگی

که قرار است ظرفیـت ی تاریخی آن فرا نرسیده بوده یا باید از اینگذشتگان داشت که مرحله
پیـدا کنـد،  ارتقـاس معصـومین میه برای ردمتگزاری بـه آسـتان مقـدهای علعقالنی حوزه

جدال و تنازع بین بزرگان و علمای شیعه در این مسرور شد و در این جهت حرکت کرد؟! آیا 
امور را در چارچوب  همهمسائ ، یک واقعیت است یا ریشه در القائاا روشنفکرانی دارد که 
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ی بزرگـان و ریشه هویتکنند؟! واقعیت این است که تحلی  می مادیبازی قدرا و مطاما 
 ری از دنیا و اشک بر سیدالشهداوق دینی و دیاز فقیه و فیلسو  و عار ( به حقا اعمشیعه )
بزرگواران مرزوق نور حضـرا گردد و تمامی این و وابستگی به فرهنگ عاشورا باز می)عج( 
و هستند. با تکیه به نگاه تاریخی فوق و توجه به سیر تطّور  معصومه علیهاالسالم بوده فاطمه

رای پشـتیبانی از هـای علمیـه بـرغم نـاتوانی عقالنیـت موجـود در حوزهفقه است که علـی
ح در جایگاه درسـتی قـرار الهی، رفتار سلف صال تمدن سویبهحاکمیت اسالمی و حرکت 

چون در یک بیان تمثیلی، شیر مادر بهترین غذا برای یک کودک محسوب شده و به ؛ گیردمی
مناسبی برای یک  شود اما به هی  عنوان تغذیهمی مهمترین عام  برای حفظ حیاا او تبدی 

توان سیر تکام  و رشد دیگر نمی عبارابهرود. ان که به سّن بلوغ رسیده، به شمار نمینوجو
مالحظـه کـرد و از آن  مـادیرا نادیده گرفت و تفـاوا رفتارهـا را بـا عینـک ترـوری قـدرا 

گـاه متوقـف دستاویزی برای جدال و نزاع فراهم آورد. گرچه روشن است که کید ابلیا هی 
شدن اند، از طریق امتحانمانند بلعم باعورا را که دارای اسم اعظم بودهنشده و حتی عالمانی 

و  و علما انبیابه والیت حضرا موسی گرفتار رود کرده؛ اما این بدان معنا نیست که فرهنگ 
 یت آن، حرکت نورانی رود را تداوم نبخشیده و تکام  نیافته باشد.کلمنمنین در 

ت آن، دارای سـیر تطـّور بـوده و هسـت و اسـتفاده از های علمیه و عقالنیبنابراین حوزه
ی کودکی و تمییـز مربـوط عقالنیت ارسطویی در علم اصول و فهم رطاباا شارع، به دوره

حفاظت از فرهنگ بعثت، موفـق بـه  دلی بهشیعه  امروز زمانی است که جامعه اما شود.می
پاسخگویی به  مسنولّقه تنها تشکی  حکومت شده و به سّن بلوغ رسیده است. لذا امروزه تف

بگیرد و نسبت به استنباط احکام حکومت  عهدهبهرا  امتف نیست بلکه باید سرپرستی کلم
از رـدمتگزاران )عـج( عصـر گیرِی حضـرا ولیپاسخگو باشد که این مهم از طریق دست

 شود.محقق می «تولید منطق و عقالنیت جدید»رود در جهت 
 



 فصل دوم
 بک زندگی اسالمیمبادی  طراحی س

 





1 
زیرساخت استنباط   عنوانبه؛ «نظام والیت یمنطق و فلسفه»تولید 
 برای طراحی سبک زندگی اسالمی« اعتقادات حکومتی»

مبن ی سبک زندگی غربای و ضارو ت    عنوانبهتالیل م دی از وه ن خلقت  .1

 ا ائه تالیل الهی از وه ن خلقت

کـه هـم در دوران قبـ  از  می باید توجه داشـتبرای ورود به بحث از سبک زندگی اسال
نظام رلقت و از رنسانا و هم در آغاز رنسانا تاکنون، یک رّط سیر عقالنی برای تعریف 

نمونه، دانشمندان یونانی همچـون افالطـون و  عنوانبهوجود داشته و دارد. و حیاا آفرین  
اند و در این زمینه مبـاحثی جهان پردارته« چیستی»و « چرایی»ارسطو و سقراط به بحث از 

ی دستیابی به منطق و فلسـفه اند. اما پا از رنسانا و بااز قبی  عاَلم ُمُث  و... را طرح کرده
گیرد بلکه با تکیه به سیر حرکت و انفجار ، چیستی و چرایی عاَلم بحث قرار نمی«چگونگی»

ا آن توضیح داده شده که ها و...، چگونگی پدید آمدن زمین و حیابزرگ و بررورد کهکشان
گردد. سپا به سـیر ها به علومی همچون نجوم، فیزیک، شیمی و ریاضی باز میاین تحلی 

شناسـی، آغـاز آن از حیـاا شود که بر اساس علم زیستحیاا انسان بر زمین پردارته می
است و تکثیر و تبدی  آن به انواع موجـوداا، جمـاداا و گیاهـان و حیوانـاا و  سلولیتک

یابـد و ها را پدید آورده است. همین رونـد در علـم پزشـکی و بیولوژیـک جریـان میانسان
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کند. سپا بررسـی حیـاا رـانوادگی و تولیـد تشریح می مادی صورابهزیست انسانی را 
شناسی آغاز شده و تفاوا زندگی روستایی با حیاا شـهری در علـوم نس  در علم جمعیت

هـا در علـم اقتصـاد، گیرد و امور مربوط به حاکمیتر میانسانی و اجتماعی مورد بحث قرا
ها، به مباحثی از قبی  تکنولوژی، تمدنشود و در سطح ریزی و... تحلی  میمدیریت، برنامه

شناسی، مراکز تحقیقـاتی و ثروا، رفاه، امنیت جهانی، فرهنگ جهانی، رسانه، هنر، باستان
ی زمـین بـر ی  تاریخی از زندگی بر روی کرهشود. همچنین تحلدانشگاهی و... پردارته می

ها به یک روایت، در تاریخ تمدن وی  دورانت ارائـه شـده و روایـت تمدناساس سیر تکّون 
دیگر بر مبنای کمون اولیه توسط مارکا و انگلا مطرح گشته که یکی، آیین دنیاپرسـتی در 

 دهد.غرب و دیگری، آیین دنیاپرستی در شرق را شک  می
های عقالنی زنی عق  و حاص  تالشت که تمامی این مباحث، ناشی از گمانهروشن اس

شده اما استاتیک مالحظه می صورابهاست با این تفاوا که قب  از رنسانا، امور و اشیاء 
ی گیرد و فلسفهمتغیر و در حرکت، مورد مطالعه قرار می صورابهها بعد از رنسانا، پدیده

تبـدی  شـده و « علـوم پایـه، علـوم پزشـکی، علـوم اجتمـاعی»چگونگی، به مبنـایی بـرای 
دهد. لذا برای بحث از سـبک زنـدگی و طـّی رونـد بندی علوم و نظام آنها را شک  میطبقه

صحیح در دستیابی به سبک زندگی اسالمی نباید در اموری همانند آداب پوش  و رـوراک 
در مسند حاکمیت، باید مدلی بـرای  قرارگرفتن دلی بهو روابط ُررد در فقه متوقف شد بلکه 

هایی مبـادرا نمـود کـه در همـاوردی بـا ی زندگی اجتماعی ارائه کرد و به طرح بحثاداره
 انبیـاای از جهان رلقت و زندگی در آن را ارائه کند و با فرهنـگ مباحث فوق، تحلیلی ریشه
انـد سـه ترـوری تولیـد های فرهنگی دینی را مطرح کـرد کـه بتوسازگار باشد. یعنی باید پایه

 ا با تکیه بر دین استنباط نماید.ثروا، تولید اطالع و تولید قدرا ر
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 «مناد نم م»و  «نگرمجروعه»، «انتزاعی»شن سی سه مبن ی معرفت اش  ه به. 2

 عناوان باه  آنه   سیدنِوحدتهضرو ت ب و از نم م خلقت پ یگ ه تالیل مث بهبه

 فهم از دین ا تق ی ظرفیتبستر 

سـبک زنـدگی  نقد سبک زندگی غربی و طرح در این مباحث پیرامون نتیجه آنچه که در
 در طی چند دهـه گذشـته حاص  یک فعالیت تخصصی، و رواهد شد اسالمی مطرح شده

ها و عقالنیت های موجود در حوزه و درگیری با تخصصاست که از دقت عمیق در تخصص
، بنـا بـر آن سلسـله بحـثاست. البته در این  همدرنیته و نقد و بعضًا نقض آنها به دست آمد

گزارشـی کوتـاه از  ته شود اماهای تخصصی پردارتمام و کمال به بحث صورابهنیست که 
 اید توجه داشت کهضرورا دارد. لذا بدستاوردهای این حرکت علمی برای فرهنگ عمومی 

بـاز بسـاطت  و اول بـه ثبـااشناسـی ی معرفتدارد: پایـه شناسـی وجـودسه نـوع معرفت
شناسی دهد و معرفتاصالت ذاا )ماهیت( شک  می منطق صوری رامبنای زیرا  ؛گرددمی

نگری شده است. امـا دارد و باعث تولید منطق مجموعه «ربط و ترّکح تغییر،» دوم ریشه در
تواند مبنای تولید سبک زنـدگی اسـالمی قـرار گیـرد یک از این دو نمیهی بر مبنای مختار 

« منـدنظام»صـورا به ی حرکـتشناسی جدیدی بهره برد که مالحظـهید از معرفتبلکه با
 .شودنسبت بین والیت و توّلی اثباا میو در دار( )جهت

متناسـح بـا سـه « منـدنگری و نظامانتزاعـی، مجموعـه»که سه منطِق  باید توجه داشت
ع و قـدرا بـه آنهـا است که در تروری تولیـد ثـروا و اطـال« نظم، تعادل و توسعه»مفهوِم 

کفـر  زیـرا شـود منـد ارائـهپردارته شد. یعنی احکام توسعه و تکام  باید توسط منطـق نظام
نگری کـه پـا از رنسـانا پدیـد قدرا توصیف تکام  را ندارد. همچنین منطق مجموعـه

شـود. گرچـه آمده، متکف  احکام تعادل است و احکام نظم نیز به منطق انتزاعی مربـوط می
ی زنی عق  است و غیرمعصوم برای پرچمـداری توحیـد در دورهنطق حاص  گمانهاین سه م

بـه تغییراتـی در منطـق  ،منـدباید بر مبنای منطق نظام ی آنها نیازمند است، اماغیبت به همه
نگری و منطق انتزاعی مبادرا کرد تـا ایـن سـه منطـق ابتـدائًا زمینـه را بـرای فهـم مجموعه
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باط احکام توسعه، تعادل و نظم از رطاباا فراهم کنند و سپا برای مند از دین و استنقاعده
احکام »سازی تبدی  شوند. بر این اساس، ی عم ، به ابزاری برای نظامتحقق دین در صحنه

هـای وحـی را بـر شود و در سطح توسعه نیز عق  و منطق، گزارهمی معینتوسط فقه  «تعادل
 شود.آن ملزم می کند و به تعّبد در برابررود حاکم می

قبل و بعد از  د «  وش فهم» نقد و نقضِ از طریق« نم م والیت منطق»تولید  .3

 زیرس خت استنب ط اعتق دات حکومتی عنوانبه؛  نس نس

بر این اساس ضرورا دارد تا با یک فعالیت عظیم اجتهـادی بـرای اسـتنباط اعتقـاداا 
 مثابـهبهضوعاا مختلف دست یافت کـه ی جدید در موی علمیهحکومتی، به هزاران رساله

ریشـه در لطـف رـدای متعـال و عنایـت  ورزق معرفتِی فقهای شیعه محسوب رواهد شد 
که ظرفیت تفقه به چنان تفّقه دارد. اما قب  از آن ارتقای ظرفیتبرای  )عج(عصرحضرا ولی

ندگی غربی ی سبک زوضعیت مطلوبی برسد، باید ابتدائًا از وضا موجود که ناشی از سلطه
بر جهان و انفعال منمنین در برابر آن است، رار  شد. در ایـن راسـتا یـک فعالیـت علمـی 

ــال  ــاله از س ــاه س ــدودًا پنج ــوم آیت 1348ح ــط مرح ــیدمنیرالدین توس ــه س ــه عالم الل
های عقالنـِی الهاشمی آغاز شده و تاکنون تداوم یافته که منجر به رـرو  از منظومـهحسینی

های علمیه شده است. گرچه گزارش دستاوردهای نیت موجود در حوزهعقال غربی و شرقی و
شـود امـا اطـالع عمـوم این حرکت علمی باعث ررو  بحث از سطح فرهنگ عمـومی می

هـا کـه تسـخیر و تسـلط بـر مبـانی بیت عصمت و طهارا از نتایج این فعالیتمحّبین اه 
رسد داشته، الزم و ضروری به نظر میها و علوِم پی  از رنسانا و پا از آن را در پی فلسفه

بیـت های موجود دچـار انفعـال نشـوند. البتـه روایـاا و احادیـث اه تا در برابر عقالنیت
تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیـرد زیـرا مباحثـاا و ی است که میحقایقمشحون از 

که با حمایـت رلفـای  ی معصومین با عقالنیت ارسطویی و افالطونی ـدرگیری علمِی ائّمه
عباسی ترجمه شده و وارد جهان اسالم شده بود ـ اقیانوسـی از معـار  الهـی را در ارتیـار 
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ارتقای ی عظیم وابسته به شیعه قرار داده است اما باید توجه داشت که استفاده از این سرمایه
های علمیـه هعلمی در حوز تحولاجتهاد و دستیابی به سازمان تفّقه است که باید با  ظرفیت

صورا پذیرد. لذا تا فرارسـیدن آن دوره، بایـد از عقـ  متعّبـدی بهـره گرفـت کـه تواضـا و 
بیت را مبنای حرکت رود قرار داده که گـزارش دسـتاوردهای راکساری در برابر معار  اه 

 1:شوداین عقالنیت متعّبد ذیاًل ارائه می

د ک از  و وووب و امک ن حضرت حق «ذات»د ک از  منع.حکم شرعی و عقلی د  1/3

 ی متع لخدا «فعل»

بایـد دیـد عقـ  متعّبـد ـ کـه از  باشـد،« رالقیت» اولین وصِف فع  ردای متعال اگر
ـ چه حکمی در این زمینه دارد؟ اولین حکـم در  و طغیان دوری کرده و ایمان آوردهشیطنت 

لجهـاا نـدارد و نامحدود و بسیط مـن جمیـا ا ذااره آن است که عق  هی  درکی از بااین
، ورود و ررو  عق  در موجودی که هی  نحـوه تغـایر و تغییـر و ارتالفـی در آن راه نـدارد

تواند بـه ردای متعال، درکی تنزیهی است و عق  تنها می ذااممتنا است. بنابراین درک از 
 ی درک اثبـاتی از مشـّیت رـدای متعـالنفِی اوصا  مخلوق از رالق بپردازد و قادر بر ارائه

توان عقاًل وجود ردا را اثبـاا شود که در این صورا چگونه می تصورنیست. ممکن است 
ی عـدم درک عقلـی از آن، کرد؟ اما باید توجه داشت که عدم اعتقاد به ردای متعال به بهانه

ی از آن مـرتبط حسـپرستان است که عدم ایمان به رـدا را بـه عـدم درک ی بتهمانند بهانه
و تصـدیق  تصوری حّق ندارد تصدیق وجود رالق را به درک اثباتِی عق  و کردند. لذا کسمی

کـه ایـن  استوار کرد و معجزاا ردای متعال را باید بر جریان آیاا اعتقاد بهمنوط کند بلکه 
 .تا حدودی تبیین شده است« گفتمان انقالب اسالمی»مبحث در کتاب 

معناسـت ی متعال نیـز لغـو و بیبر همین اساس، رلِق بسیط من جمیا الجهاا توسط ردا

                                                           
آنها بـه  های موجود است که بیاننقد عقالنیتی باید توجه داشت که بخشی از این دستاوردها در مرحله 1

 گیرد، ناظر به مباحث اثباتی است.مح  رود موکول است و آنچه در اینجا مورد اشاره قرار می
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ی زیرا بسیط مطلق، نه اثرگذار است و نه اثرپذیر. در این صورا، ارتباط چنین مخلـوقی بـا همـه
تواند ارتباطی با فعِ  رالق برقرار کند. در واقا اگر هـی  حرکـت و شود و حتی نمیامور قطا می

آن، مـالزم بـا لغویـت در فعـ   نباشد، آفرین  و حفـظ تصوررشد و فاعلیتی برای این مخلوق م
 شود.است و روشن است که هی  فع  ارتیاری لغوًا و بدون غرض واقا نمی

 دف   از اعتق دات حقه الهی رایب توسط علر ی شیعه« منطق ا سطویی» بک  گیری اسالمیِ .2/3

پا فرِض مخلوقی که بسیط و مجّرد باشد، عقاًل قاب  پذیرش نیست و اگر علمای شیعه 
اند؛ یعنی اسالمی و الهی بکارگرفته صورابهاند، در واقا آن را چنین مباحثی مطرح کردهنیز 

تکیه به عقالنیت ارسطویی و صدرایی و... با این هد  بوده کـه بـا صـاحبان اعتقـاد باطـ  
جدل کنند و با آنان بجنگند و از اعتقاداا حّقه دفاع نمایند. اما هنگامی که شیعه در منزلت 

ریزِی اعتقاداا صحیح و سبک زندگی اسالمی و والیت قرار گرفته و به دنبال پیحکومت و 
مهندسی تمدن الهی است، نباید اقتباس کند و از ابزاری استفاده نماید که برای جدل با کفار 
و منافقین مناسح بوده بلکه باید از عقالنیت جدیدی بهـره بگیـرد. لـذا اولـین حکـم عقـ  

ی رو همـهاست. از این« ترّکح»جایگزینِی آن با نقیض رود یعنی  و« بساطت»متعّبد، نفی 
ای تواننـد پـذیرای ربوبیـت و اعطـای رـدمخلوقاا مرّکح، اثرگذار و اثرپذیر هستند و می

 1متعال برای حرکت و رشد باشند.

 «اصا لت ف علیات  »و اثب ت  شرق و غربد  مبن ی فلسفه  «اص لت الکیفیه»نفی  .3/3

 الیت د  توصید از حرکتد  فلسفه نم م و

ی در فلسـفه شود که تشابهاتی بـا مبـانی غـربمی منجر« اصالت ربط»در ادامه به « حترکّ »
« تعلـق»به « ربط»موجود بر آن استوار شده ـ دارد. اما در تکام  این مباحث،  تمدنفیزیک ـ که 

                                                           
نبایـد دسـتگاه البتـه ین مباحث مربوط به عق  غیرمعصوم اسـت و ی ادر اینجا باید توجه داشت که همه. 1

اولین حکم در دسـتگاه الهـی، نـزول آیـاا و  گونه که اشاره شد،همان الهی را به این سطح تنّزل داد زیرا
 شود.معجزاا است که باعث هدایت بندگان از طریق به عجز درآوردِن دستگاه طغیان می
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ای اشـاره به جاذبه شود بلکهمبنای ربط، به اجزاء سیستم منحصر نمی بررال شود که تبدی  می
نیز بـه جبـر منتهـی رواهـد  تعلق که مبنایاثباا اینی مقصد است و پا از آن با کند که دارامی

کند. یعنـی فـاعلی یابد که بستر حرکت ارتیار را بیان میمی ارتقا« فاعلیت»مبنای مختار به  شد،
مـادون محقـق شـود. در ایـن  ی فاعلیتاست که به فاع  باالتر تعّلق دارد تا با تصر  او، توسعه

. در کنـدتغییـر می «ارتیـار و علـم»و  «وحدا و کثـرا»و  «زمان و مکان»صورا، تعریف از 
تمامی مخلوقاا حتی جماداا دارای فاعلیت هستند و از ردای متعال طلح دارنـد و بـا  نتیجه،

کرده، رهسـپار  ینمعکنند تا به جهتی که او تعّلق به مشیت او، دررواست تصر  او در رود را می
 1.شوند

تک مخلوقاا در عرض یکدیگر و مستقیمًا با ردای بر این اساس نباید پنداشت که تک
تواند از متعال ارتباط دارند بلکه رلقت و آفرین  دارای نظام است و ربط بین مخلوقاا نمی

ر ی آنها باید بر محـوِر مخلـوق اول )کـه حسـح روایـاا، نـویکدیگر قطا باشد بلکه همه
است( به وحدا برسند. البته یک فرض این است که ردا پا از آفرینِ  مخلـوق  اکرمنبی

اول، چیز دیگری رلق نکند اما باید توجه داشت که رشد مخلوق منوط به کثرا ارتبـاط بـا 
مشیت الهی است و کثرا ارتباط، مالزم با آن است که مخلوقاا دیگری آفریده شـوند کـه 

شته باشند و مخلوق اول این روند را بپذیرد و با فاعلیت رـود، دیگـر تعّلق به مخلوق اول دا
مخلوقاا را به عضوی از رود تبدی  نماید. یعنی مخلوق دوم، زبان دومی برای پیامبر اکـرم 
در جهت پرست  ردای متعال است و مخلوق سـوم، زبـان سـومی در ایـن جهـت و هلـّم 

مخلوقاا، به مشـیت حضـرا حـق جلـت عظمتـه ی تمامی به اندازه اکرمنبیجّرًا... . لذا 
کنـد و پیـدا می« اشـتداد»شود و به عبارا دیگر، آن وجود مقّدس از ایـن طریـق متعّلق می

                                                           
که زمینه سازگاری بیشتری دارد همچنان« ک  شیء یسبح بحمده»هایی همچون لذا این عقالنیت با گزاره .1

کند. آزادی در سبک زندگی غربی نیز صـرفًا یـک را برای توصیف آزادی در تروری تولید قدرا فراهم می
جریان عینی و غیرنظری نیست بلکه علوم اجتماعی غربی، ریشه در مفاهیم فیزیکی و سـایر علـوم پایـه 

 ثباا آن به مح  رود موکول است.دارد که ا
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 شود.طریق پرست  برای تمامی مراتح رلقت می

 . اش  ه به سه مبن ی فلسفی د  تالیل از نم م خلقت4

د  سابک   از نما م خلقات  تالیال   مبن ی عنوانبه «فلسفه نسبیت» بودنِم دی .1/4

 زندگی غربی

حال باید به گزارش از سه مبنای فلسفی پردارت که هر یک، تصـویر متفـاوتی از نظـام 
ای در اعتقـاداا، نکردن تکلیِف مباحث ریشهدهند زیرا در صورا تعیینرلقت را ارائه می

بـه  قائـ  مـادیی فلسـفه .می دچار مشک  و انحرا  رواهد شدطراحی سبک زندگی اسال
رلقت و رالقیت ردای متعال نیست بلکه برای تحلی  جهان، به علومی همچون فیزیـک، 

کند کـه ایـن بـه شناسی و... تکیه میشناسی، زیستشناسی، زمین، کیهاننسبیتریاضیاا 
معنای قراردادن علوم پایه در جایگاه اعتقاداا و جریان آن در علوم پزشکی و علـوم اجتمـاعی 

علوم، حرکت و حیاا و نظام آفرین  را بر اسـاس قـانون و علـ  و معالیـ   است. این نظام از
نمایـد و بـدون قـانون و مـدار توصـیف میامری قانون عنوانبهکند و جهان را نسبی تحلی  می

کردن علـ  و معالیـ  بـا حـاکم مادیی شمارد. لذا فلسفهعّلیت، هر گونه تبدیلی را ممتنا می
دهـد و دیـن را نیـز امـری تلّقـی را در جایگاه والیت مطلقه قرار مینسبی بر تمامی امور، رود 

فشرد. البته مباحث فـوق ی جامعه است و بر نفی وحی و عوالم دیگر پای میکند که زاییدهمی
اسـت ولـی ی چگونگی طرح شده که بشر پا از رنسـانا بـه آن دسـت یافتهاز پایگاه فلسفه

ز رنسانا و توسط ارسطو و افالطون بیان شده که امروز ی چرایی و چیستِی جهان، قب  افلسفه
 ها قرار گرفته است.مباهاا غربی ح ون در امر فلسفه، ممادیی پیشتازی سابقه عنوانبه

علت  د  فرهن  مذهب،« صد اییفلسفه »و  «ا سطویی منطق» دا  نبودنِوهت .2/4

 نم منفوذ فلسفه غرب د  فرهن  

ی شیعه شک  گرفته و گرچه های علمیهود دارد که در حوزهدستگاه فلسفی دیگری نیز وج
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قب  از رنسانا استفاده شده اما این عقالنیت در جهت دفـاع از اسـالم و  در آن از عقالنیِت 
مبنا  عنوانبه ی موجود حوزهعّلیت در فلسفه پاسخ به شبهاا کفار بکار رفته است. لذا بحث

اضـافه گردد اما این نکتـه االمریه باز میوانین نفاگیرد و حرکت و حیاا جهان به ققرار می
 صـورابهاند. البته عّلیت در ایـن مبنـا شود که این قوانین توسط ردای متعال رلق شدهمی

دینامیک و بر  صورابهی غرب و شرق شود اما عّلیت در فلسفهمطلق و استاتیک مطرح می
اص  حرکت تکوینی و طبیعـِی انسـان بـر  گردد. در رابطه با انسان نیزبیان می نسبیتاساس 

االمر و یک نظاِم شبه عّلی و معلـولی بازگردانـده اساس فطرا و غرائز تحلی  شده و به نفا
ی ششـم از شود که بهترین بیان در این موضوع توسط مرحوم عالمه طباطبـایی در مقالـهمی

ی  انسـان نیـز در دایـرهافعال ارتیارِی  1کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است.
گیرد که دارای دو بخ  است: یـک بخـ ، اوامـر و نـواهِی قرار می عقالییامور اعتباری و 

شـود و بخـ  دیگـر، شرعی که عم  به آنها موجح سعادا ارروی و تهـذیح روحـی می
و  مسـائ وفتـق مـرتبط بـوده و امـراء و سـالطین بـرای رتق مـادیاموری است که با تکام  

به اغراض رود، به وضا قانون و انجـام تـوبیخ و تشـویق در ایـن عرصـه مبـادرا دستیابی 
، جهان آفرین  و همچنین افعال طبیعی و مادیی کنند. پا این فلسفه نیز همانند فلسفهمی

ی فـوق دهـد امـا افعـال ارتیـاری را از عرصـهتکوینِی انسان را بر اساس عّلیت توضیح می
شناسد و آن را در قالح جع  قوانین از سـوی ا به رسمیت میکند و در آن، شرع رتفکیک می

دهـد کـه از قـرار می عقالیـیکند و آن را در عرض اوامر ردا برای تکام  معنوی تحلی  می
 شود.جع  می مادیبرای نظم در امور  سوی عقال

                                                           
پذیرند مین، جریان شبه عّلیت بر افعال انسان )اعتباراا بعداالجتماع( را نمیکلو مت فقهاالبته بسیاری از  .1

ی عالمه پا از انقالب، مورد استقبال فضالی جوانی قرار گرفته که به دنبال پایگـاهی فلسـفی اما نظریه
 ها هستند.رکسیستی مابرای پاسخ به شبهاا فلسفه
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زی  ات و ظرفیت ب   متن سب ،ف الهیمع   ازبستر استض ئه  «فلسفه نم م والیت» .3/4

 عیه معصومیناد

اما مبنای سوم در فلسفه، مبنای مختار است که از نقد و نقِض دو مبنای فـوق بـه دسـت 
پذیرد. این فلسفه بررال  دو مبنای قبلـی آمده و تفکیک هی  بخشی از بخ  دیگر را نمی

و  ها را به اراده و مشـیتدانند، پایگاه تمامی پدیدهی امور میکه عّلیت و قانون را پایگاه همه
جلـت ی ردا و فع  حضـرا حـق گرداند و رداشناسی را به جریان ارادهفع  الهی باز می

کند. بنابراین رداشناسِی متداول که بر مبنای توجه به ذاا بنا شده، قابـ  عظمته تعریف می
بسـیط مـن جمیـا »طور که گفته شد عق  قـدرا ورود و رـرو  در قبول نیست زیرا همان

ای که هی  نحوه تغایر و تغییر و ارتالفی در آن راه رک عقالنی از مقولهرا ندارد و د« الجهاا
ندارد، به اقرار روِد عق  ممتنا است. عالوه بر این، در روایاا نیز از تفکر در ذاا ردا نهی 
شده و نسبت به تأّم  در اموری که باالتر از معار  موجود در قرآن کریم است، هشدار داده 

در موضـوع کـار رـود  معناسـت کـه عقـ  ماننـد سـایر مخلوقـاا، این بدان 1شده است.
کـه دارای مناسک شرعی است و باید از اوامر الهی تبعیت کند کمـا این ی نسبت()مالحظه

گوش و چشم و سایر جوارح نیز نباید به هر چیزی نگاه کنند یـا هـر چیـزی را بشـنوند و اال 
 دچار مفاسد و مضاّر متعددی رواهند شد.

مکن است با طرح این بحث، برری گمان کنند که ایمـان بـه رـدا بـدون اثبـاا البته م
پرسـتان در سرفصـ  اول تـاریخ بت تصـوری همانند تصورعقالنِی آن معنا ندارد اما چنین 

آوردن بـه پرسـتی و رویبـرای کنارگذاشـتن بت انبیـای الهـیاست که در مواجهه با دعوا 
کـه توسـط حـواّس ظـاهری درک نشـود، ممکـن  پرست  ردای متعال، ایمان به رـدایی را

پذیرفتند که محسوس باشد. درست است که پرست  سنگ دانستند و تنها معبودی را مینمی
                                                           

َر في ذاِا الّله ِ آلَحَد » (:ع) یإمام عل. 1 إیاکم والتفکر في الله »: باقر )ع(. امام 8487غررالحکم، « َمن َتَفکَّ
 .7ح  ،93فحهصـ ،1لـدج ،کـافياصول «. ولکن إذا آردتم آن تنظروا إلی عظمته فانظروا إلی عظیم رلقه

روا في ذاِا الّله»پیامبر اکرم)ص(:  روا في ُک ِّ َشيء  ، َو ال َتَفکَّ  .5704کنز العمال، « َتَفکَّ

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/24012423
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/24012423
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رسد اما موضوع اند، مضحک به نظر میو چوب برای کسانی که هزاران سال بعد به دنیا آمده
برداشتن از پرستِ  تهای گذشته، ررو  از همین ادراک باط  و کفرآمیز و دسامتامتحان 

هـای عقالنـی و که موضوع امتحان در دوران حاضر، نفـی بتامور محسوس بوده؛ کما این
ی اا امـروزین دربـارهتصوردوری از پرست  ادراکاا عق  است و آیندگان با شنیدن برری 

کـه رطابـاا رداشناسی تعجح رواهند کرد. رصوصًا با توجـه بـه اینمباحث موجود در 
ی معصومین پیرامون رداپرستی، همگان را به توجه به جریان آیاا الهی یاناا ائّمهقرآنی و ب

توانند از آن بهـره ببرنـد زیـرا ها نیز میترین عقالنیتکنند به نحوی که حتی پاییندعوا می
شوند و به عدالت و عامالِن به آن تمامی آحاد بشر در مواجهه با ظلم از عامالِن آن متنفر می

ی الهی است. لذا یکـی ند که این به معنای توجه فطرِی همه به دررش  و نوِر ارادهمی  دار
های مذکور برای قرائت قرآن و حتی نگاه کردن بـه رطـوط مصـحف، های ثواباز حکمت

ایجاد این فرهنگ در میان مسلمین است که معرفت الهی تنها از قـرآن و مترجمـان آن قابـ  
موضوع رداشناسی، مبتنی بر بیان برنامه و مدیریت و ربوبیت ارذ است. زیرا آیاا قرآن در 

 کند.ذاا، به جریان فع  الهی دعوا می و هدایت الهی است و به جای اشاره به
شـود و در ی هدی تعریـف میی ائّمهبنابراین نظام رلقت به جریان مشّیت الهی و اراده

داده شده  تأثیری کفار و منافقین نیز اجازه ی ابلیا وی منمنین و ارادهدار دنیا، به جریان اراده
شـود و است. در این صـورا، عّلیـت و نسـبت و تناسـح بـر اسـاس فاعلیـت تحلیـ  می

گـردد. البتـه در معـار  موجـود باز می اکرمنبیی الهی و استحکام و قوام قانون نیز به اراده
ی و معلولی تبیین شود امـا در قالح قوانین علّ  انبیاتالش شده تا به هر نحو ممکن، معجزاا 

االمریـه ی الهی، منوط و مشروط به عّلیت و محکوِم قوانین نفاباید دانست که جریان اراده
ارتیار تحت علیت تفسـیر ی موجود در حوزه، نبوده و نیست و نخواهد بود. گرچه در فلسفه

در معلـول لـت جریـان جبـری ع ،که علیتشود؛ غاف  از ایندانسته می «العلةجزء»شده و 
اما در مبنای مختـار در  و این تعریف، با ارتیار قاب  جما نبوده و نقیضین هم هستند. است
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سوزاند تا زمانی کـه رـدای گیرند: لذا آت  میاین دو مفهوم در یک دستگاه واحد جای می
ردا  اراده کنند و اال نخواهد سوزاند یا زمین مستقّر است تا زمانی که )ص(اکرمنبیمتعال و 

اراده کند و اال قارون را رواهد بلعید. پا بـا نفـی درک از ذاا، مخلـوق بـرای پرسـت  بـا 
کنـد و  تصـر ی الهـی در او ی ردا مواجه است و به آن تعّلـق و کشـ  دارد تـا ارادهاراده

ی ابلـیا در رـود باشـد، در حـال اراده تصـر ظرفیت او را ارتقاء بخشد اما اگر مای  بـه 
کننـد، است. در این صورا، روایاتی که دین را به حّح و بغـض تعریـف میپرست  ابلیا 

یـافتن بـر ردا در ظرفیـت رـود و تکام  تصر کند زیرا کسی که به توضیح دقیقی پیدا می
اساس مشّیت او عالقه دارد، در حال پرست  رداسـت. البتـه ایـن عالقـه و کشـ ، دارای 

 1الی دارد.مناسکی است که ریشه در امر و نهی ردای تع

ه ی اصلیِ افع ل خدای متع ل سرفصل عنوانبه« خ لقیت،  بوبیت و هدایت» .5

 نم م والیت هبر اس س فلسف و تالیل آنه 

و به  با نفی درک از ذاا الهی، باید به بحث از درک نسبت به فع  حضرا حق پردارت
اسـت. « ایترالقیـت، ربوبیـت و هـد»مهمترین اوصاِ  فع  ردای متعال،  رسدنظر می

 . البتـهکنـداست و عدم را به وجود تبـدی  می« رالق»اواًل  عظمتهیعنی حضرا حق جلت

                                                           
، بطالن ادعاهای مسلک منحر  وهابیت در مورد توحید و پرسـت  رـالص و اتهـام ا توضیحاا فوقب. 1

ای تاّم از پرست  رـدای فعلی مانند نماز که نمونهشود زیرا بیت نیز روشن میشرک و کفر به محّبین اه 
ی رـدا( مانند ایستادن بر روی زمین، رو کردن به سوی سنگ )رانه مادیمتعال است، وابسته به اموری 

های کـردن اسـتخوانبر زبان آوردن ذکر از طریق ترکیح صدای حنجره با هوا، پوشیدن لباس سـاتر، رم
ن در سجده و... است. پا حتی برای عبـادا و پرسـت  رـالص نیـز بدن در رکوع، گذاشتن سر بر زمی

اند که حضرا از طر  ردا به ما ربر داده انبیاالجرم باید زمین، هوا، جسم و... را واسطه قرار داد چون 
بـدن یـک انسـان و فعـ  و  مادیهای حق جلت عظمته این افعال را از ما رواسته است. حال آیا حرکت

وا و... ارزش بیشتری دارد تا برای پرست  ردا واسطه شود یـا ذواا پـاک و مقـّدس انفعاالا زمین و ه
اند و بـرای رضـای الهـی، اجمعین که از سوی ردای تعالی انتخـاب شـدهعلیهماللهمعصومین صلواا

 اند؟!باالترین سطح از فداکاری و ایثار را محقق کرده
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، درکی از تبدی  عدم به وجود توسط ردای تعـالی نـدارد )ص(اکرمنبیهی  مخلوقی حتی 
ثانیًا از آنجا کـه مخلـوق، امـری  ت و فعِ  رالقیت، منحصر به اوست.زیرا رالق، واحد اس

است؛ یعنی مخلوق را در جهت رشد و تکام ، پـرورش « رّب »بسیط نیست، مرّکح بوده و 
پذیرش عهد توسط انسان و جّن و امکان ایمـان  دلی بهکند. ثالثًا دهد و آن را ربوبیت میمی

کنـد تـا هـدایت می است؛ یعنی بندگان رود را« هادی»یا طغیان در این دنیا، ردای متعال 
ا جدا و منفّک از یکدیگر نیستند بلکه در یـک مجموعـه و لبته مخلوقا. اوارد بهشت شوند

( می  اکرمنبیگیرند. لذا مخلوق دوم )امیرالمنمنین( باید به مخلوق اول )نظام واحد قرار می
کـه مخلـوق اول و کش  و تعّلق داشته باشد و اال مجموعه شک  نخواهد گرفـت؛ همچنان

فاعلیت کند و همین رونـد در مخلوقـاا بعـدی  کشِ  مخلوق دوم را بپذیرد و در آنباید می  و 
 عنوانبـه اکـرمنبییابد. پا رلق توسط ردای متعال و تعلق مخلوقاا به محور نظـام )تداوم می

مخلوق اول( و فاعلیِت محور نظام در مخلوقاا، سه فعلـی هسـتند کـه نظـام رلقـت را شـک  
هم فع  ردای متعال الزم اسـت و  ماندن مخلوقاا در نظام رلقت،دهند. در واقا برای باقیمی

ی بعد، تمامی مخلوقاا بر اساس مناسکی ضرورا دارد تا در مرحله )ص(اکرمنبیهم فاعلیت 
 یـتعلاکند، به رشد و تکام  برسند. در نتیجه، تمامی امـور در نظـام فمی معینکه ردای متعال 

 زنی بپردازد.نهتواند رار  از این فضا به گماشود و عق  غیرمعصوم نمیتحلی  می
ی حال که نور پیامبر اکرم در مجرای جریان ربوبیِت حضـرا حـق حضـور دارد و اراده

ان ظرفیـت تواند بر اساس همـنورانی او در تمامی مخلوقاا جاری است، این فاعلیت نمی
ی ایشان در هر مخلوقی که به عـاَلم د بلکه برای حضور ارادهکن فاعلیتاولیه که رلق شده، 

شود، ظرفیت آن نور مطهر باید ارتقاء پیدا کند که این مطلـح، تبیینـی فلسـفی از میاضافه 
دهـد کـه چـرا در کند و نشان میارائه می محمدو آل محمدصلواا دائمی ردای متعال بر 

حّد و حصر بیان شده ـ صلواا ای بیمقوله عنوانبهادعیه، همانند تسبیح ردای متعال ـ که 
ار  از عدد و اندازه معرفی شده است. بنـابراین در جریـان ربوبیـت بر حضرا رسول نیز ر
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بـه  متقـوماست و حضـور ایشـان در ایـن عرصـه،  اکرمنبیی ی ردا مقّدم بر ارادهنیز، اراده
ترین عاقـ کـه ی معصـومین مشّیت الهی و مجرایی برای آن است. در واقـا پیـامبر و ائّمـه

ی رـود را در اراده اما اند،ها قرار گرفتهترین ظرفیتکه در باالرغم آنعلی ،مخلوقاا هستند
کننـد و رواسـت و شـاء انگارند و مرّتبًا از ارتیار رود رفا ید میبرابر مشّیت الهی هی  می

 ی هــدیکــه حضــرا رســول و امیرالمــنمنین و ائّمــهنماینــد. کمــا اینالهــی را طلــح می
التـاّمین فـی »تعـابیری ماننـد ند و لـذا ، مظهر تاّم عشق به ردای متعـال هسـتالسالمعلیهم

ی در زیارا جامعه کبیره هستند کـه بایـد ریشـه« الله، ارکانًا لتوحیدهةالله، محاّل مشیةمحبّ 
اعتقاداا حّقه را شک  دهند و عقالنیت غیرمعصوم شأن و جایگاهی برای ادعای اشرا  بر 

، فلسـفه، اصـول و... زمـانی دستگاه الهی و اثباا آن را ندارد. بلکه علومی هماننـد منطـق
 باشند. )ع(ری به آستان مقدس معصومینگزاای برای نوکری و ردمتد که وسیلهمحترم هستن

فلسفه غرب و اثب ت اناالل مراتب  ، مبن ی تالیل م دی از حی ت د «تن ز  بق ء». 1/5

 د  فلسفه نم م والیت مخلوق ا تق ی ظرفیتخلقت د  طبق ت ب التر برای 

راتـح در طبقـاا و سلسـله م توان توضیح جدیدی پیرامـوننچه گذشت، میبر اساس آ
اصـ  در حیـاا شـنارته  عنوانبـه. در مبانی غربی، تنازع بـرای بقـاء ارائه کردنظام رلقت 

گردد. لذا در ایـن ی آن از نظر زیستی و طبیعی، به رفتار حیواناا مستند میشود و ریشهمی
روی پی شود که تنها راه ی جبری تلّقی مییک جامعه نوانعبهی انسانی نیز رویکرد، جامعه

الهی نیست. یعنی  حقایقنفی ارتیار و دین و  زی آن، چیزی جآن، تنازع برای بقاست که نتیجه
ها در یکـدیگر از ها و انحـالل انسـانانحالل گیاهان در حیواناا و انحالل حیواناا در انسان

گی و تجاوز و حرص و تکالح بر سر دنیاست که همواره بـا ، به معنای تنازع و درندمادیمنظر 
شود. این در حالی است کـه در درد و رنج همراه شده و یک روند جبری و محتوم محسوب می

دوران مطلوب حیاا بشری، هی  اثری از تنازع و تجاوز و قتـ  و کشـتار  عنوانبهعاَلم رجعت 
. اما رواهد گرفتدلی و برادری و صلح شک  بر مبنای تعاون و هم جامعه دینینخواهد بود و 
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هـای زیـادی در آن در این دنیا که زندگی با هوای نفا و ظلم اه  طغیان همراه شده و جنایت
 کنند.گونه نیست که کفار ادعا میرخ داده نیز، حقیقت آن

هـای پـی  ای که عق  متعّبد به آن دست یافته، تحلی  دیگـری از انحاللدر واقا فلسفه
مثـال، یـک فـرض ایـن اسـت کـه  عنوانبهداند. می لذاته دارد و آن را در جهت رشد و گف

که ذبح شود و به روراک انسان تبدی  گردد، عمری جاودان پیدا کند و از گوسفند به جای آن
ببرد و در این منزلت باقی بماند؛ اما فرض دیگـر آن اسـت کـه بـا  لذازندگی حیوانی رود 

شدن آن توسط منمن و تبدی  شدن به سلولی برای انسان، گوسـفند از ذبح گوسفند و رورده
را از منزلـت  لـذاجزئـی از یـک انسـان، بهجـت و  عنوانبـهمنزلت حیوانی رار  شده و 

انسانی رواهد چشید. یعنی در سیر تبدی  رود در بـدن انسـان، بـه نیرویـی جسـمی بـرای 
لت، به زرواهد شد و از این منتبدی  )ع( ردمت انسان منمن به ساحت مقدس معصومین 

معرفت واالتری از آن بزرگواران دست رواهد یافت. پا گوسفندی کـه هـزاران سـال عمـر 
را درک کنـد و بـه چنـان  لـذاتواند سطوح بـاالتری از بهجـت و گاه نمیداشته باشد، هی 

د واحـ کـ یـک  عنوانبـهمعرفتی برسد اما هنگامی که به غذای انسان تبدی  شود ـ گرچـه 
« یحیوان ک »گردد ـ اما از منزلِت شود و به اجزاء و قطعاا مختلفی تقسیم میشنارته نمی

چشـد. یابـد و سـطح جدیـدی از رشـد و ابتهـا  را میمی ارتقـا« جزء انسـانی»به منزلِت 
ـــهادا می ـــه ش ـــه ب ـــانی ک ـــین انس ـــههمچن ـــدای ائّم ـــا ف ـــد، در واق ـــدی رس ی ه

  از منزلت انسان غیرمعصوم، به سـلولی از وجـود اجمعین شده و با رروعلیهماللهصلواا
شود و به مراتح بسـیار بـاالتری از رشـد و قـرب را وجـدان مقّدس انسان معصوم تبدی  می

اسـت، ارـتال  پتانسـی  « ترّکح»ی حیاا برای مخلوق کند. پا از آنجا که حّد اولیهمی
ا و تـداوم آن، تمـامی ناپذیر اسـت و بـرای ایجـاد حیـابرای جریان حرکت، امری اجتناب

هایی که توسط ردای متعـال رلـق شـده، ضـرورا دارد: از وجـود آب و ها و منزلتنق 
رــاک و آســمان و زمــین تــا وجــود حیوانــاا و گیاهــان و... . حتــی بــرای تحقــق عبــادِا 
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در این دنیا، وجود هوا ضرورا دارد تا ایشان بتواند ذکر تکبیر و تهلیـ  را بـه  )ص(اکرمنبی
 در پیشـگاه لذاروی آن بایستد و نماز بگزارد.  ورد و وجود زمین الزم است تا ایشان برزبان آ

ردای متعال، تمامی مخلوقاا اعّم از زن و مرد و سیاه و سفید و نباا و حیوان و... مساوی 
کـت و ترکیـح و رشـد هستند؛ از این جهت که حیاا آنها برای نظـام رلقـت و جریـان حر

ی ی موجـوداا، کامـ  و بـدون نقـص بـوده و همـهرلقـت اولیـه وراز اینضرورا دارد. 
که جزئی موجوداا می  به انحالل در سطح باالتر و نی  به ظرفیت برتر دارند و نسبت به این

ی کفـار و که هنگامی که مورد اسـتفادهاز منمنین یا معصومین شوند، کش  دارند؛ کما این
آینـد. در یستند و طبق برری روایـاا بـه نالـه در میگیرند، مای  به ترکیح نمنافقین قرار می

شدن گیاهان و... به تبا گناهـان بشـر و شدن حیواناا و مسمومنتیجه، اموری از قبی  موذی
 آثار تکوینِی آن حاد  شده که این مطلح در روایاا زیادی مورد اشاره قرار گرفته است.

 «سطوح، مراحل و مق طعِ»  ن د  فت   انسمبن ی  عنوانبه، پرستش خدای متع ل .2/5

 نم م خلقت

متعال هسـتند و  ردای ای برای تحقق پرست های تکوینی، زمینهدر واقا تمامی منزلت
ی امور حیوانی و امور انسـانی تقسـیم کـرد بلکـه در نباید افعال و رفتار انسان را به دو دسته

شود و لذا حین عقـد میدستگاه الهی، حتی روابط جنسی نیز بستری برای عبادا محسوب 
لـی یی وارد شده است. گرچه ممکن است برری محّبین به دالراصو زمان زفا  و... آداب 

، ادراک و رفتـار )ع(ی معصـومینبه چنین درکی دست پیدا نکننـد امـا بزرگـان دیـن و ائّمـه
ت الهـی ظرفی برای رحمـ مثابهبهمتفاوتی را در برابر تاریخ به نمای  گذاشتند و این امور را 

 ی کبـریدانستند. لذا هنگامی که رسول اکرم پا از شح زفاِ  امیرالمـنمنین و صـّدیقهمی
گونـه کنند، هر دو نسبت به همسر رـود اینی دیگری سوال میاز آنان درباره علیهماالسالم

ی تصـرفدر واقا هر گونه تسخیر و  1«او را یاور روبی برای اطاعت ردا یافتم.»فرمایند: می
                                                           

 .117، صفحه 43بحار االنوار، جلد . 1
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دهد، باعث استحکام بیشـتر در نسان منمن نسبت به همنوعان رود یا طبیعت انجام میکه ا
ی نظام والیت، هر ارتبـاط مکـانی بـرای شود و بر اساس فلسفهی او با مشّیت ردا میرابطه

شدیدشدِن یک تعّلق زمانی است. بنابراین باید توجـه داشـت کـه پاسـخ دقیـق بـه شـبهاا 
تنازع بقاء و جبر و... پا از صدها سال به دست آمده و ناشـی از  ون در مواردی از قبی مادی

شـود و مـدیریت می)عـج( عصـر تکام  تاریِخ معرفت دینی است که توسط حضـرا ولی
بـه بلـوغ برسـد و بـه  محمـدو آل  محمد امتتناسباا این مدیریت است که باعث شده تا 

 .دحکومت دست پیدا کند و ادراکاتی متناسح با آن تولید شو



2 
برای  به یکدیگر« یتکم   کیفیت، اشتداد،» یتقوم فلسفهضرورت 

فلسفه نظام » یهاییمقایسه توانا و طراحی سبک زندگی اسالمی
 این زمینه در «فلسفه صدرایی»با  «والیت

د  دساتگ ه کفار د  مق بال    « فلسفه کیفیات »به  «فلسفه زیب یی»ب زگشت  .1

 د  دستگ ه ایر ن« یتخ لق کیف»به « فلسفه زیب یی»ب زگشت 

نیـز پردارـت؛  «ی کیفیـتفلسفه»عالوه بر تبیین از نظام رلقت، باید به بحث پیرامون 
ی جالل( که مبنای نظام رلقت بود و تعّلق تمامی یعنی پا از بررسی قدرا و اراده )فلسفه

یـز ی جمـال( نکرد، بررسی کیفیت )فلسـفهرا اثباا می)ص(  اکرمنبیی موجوداا به اراده
های مختلفی در ایـن البته کیفیتم  جلوگیری شود. ضرورا دارد تا از انفعال در موضا ع

ها و هـا و پوشـیدنیدنیا وجود دارند اعّم از آسمان و زمین و دشت و باغ و بسـتان و روردنی
زیبارویان و... که بشر در وصف آنها شعرهای زیادی سروده و آثـار هنـری بسـیاری بـه جـا 

های دنیا و زندگی در آن زیباسـت و در میـان ون نیز اعتقاد دارند که جلوهمادیگذاشته است. 
هـای دنیـوی را بـرای ها و نعمتعموم نیز این مطلح معرو  است که ردای متعال زیبایی

مبنـا و  عنوانبـهتـوان ایـن مطلـح را مندی منمنین از آنها رلق کرده است. حال آیـا میبهره
زندگی اسالمی پذیرفت یا ریر؟ به عبارا دیگر دقت در معنـای  ی سبکای برای ارائهریشه

امری ضروری است. چرا که اگر پاسخ دقیق « حق و باط »و « زشت و زیبا»، «بد و روب»
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ها و نعماِا این دنیا ارائه نشود و نسبت لذاها و ی بررورد با زیباییی نحوهو روشنی درباره
ی در جهت طراحـی سـبک زنـدگی مهمردد، مشکالا این مسأله با اعتقاداا حّقه تبیین نگ

ی تروری الهی پیرامون کیفیت تولید ثروا و اطالع و قـدرا ایجـاد رواهـد اسالمی و ارائه
و  انبیا و اولیـاهای که به ها روشن رواهد کرد که نسبتشد. اما پاسخ صحیح به این پرس 

هایی گریـان و رسـته و انسـان عنوانبـهشود و در ضمن آن، ایـن بزرگـواران منمنین داده می
 شوند، تا چه حّد دور از واقعیت است.توجه به زیبایی و هنر معرفی میافسرده و بی

باره باید توجه داشت کـه اواًل حقیقـت زیبـایی و زنـدگی زیبـا، در بهشـت اول و در این
ت هایی کـه در بهشـلذاها و یک از نعمترسد. یعنی هی بهشت دوم به ظهور و بروز می

های این ها و نعمتباییاول به حضرا آدم و حضرا حوا اعطاء شده بود، قاب  مقایسه با زی
تابی و دلتنگی برای زندگی در و لذا حضرا آدم پا از هبوط، همواره در حال بی یستدنیا ن

ها و لّذاا در بهشت دوم ـ که پا از برد. این در حالی است که زیباییبهشت اول به سر می
های منفی و وفای به عهدی که در عـالم ذّر از انـا و جـّن ر این دنیا همراه با فاع زندگی د

گرفته شد، آغاز رواهد شد ـ قاب  مقایسه حتـی بـا بهشـت اول نیسـت و سـنخ نعمـاا در 
ی سـابقهبهشت دوم ماهیتًا با نعماا بهشـت اول تفـاوا دارد. اساسـًا نعمـاا بـزرگ و بی

انا و جّن حاضر به پذیرش عهد در عالم ذّر و ورود به ایـن بهشت دوم بود که باعث شد تا 
 دنیا و زندگی همراه با مصیبت شوند.

ی لذا طبق روایاا، اگر یک تار مو از حوریان بهشتی به اه  دنیا نشان داده شـود، همـه
ی ی نور و زیبایی آن مدهوش رواهند شد. نظیر همـین مطالـح دربـارهاه  دنیا از مشاهده

ها و سایر ابعاد حیاا بهشتی نیز وارد شـده ها، کاخها، غرفهها، تختنوشیدنی ها،روراکی
است. حتی میزان ُعمر در این دنیا قاب  قیاس با عمر در عـاَلم آرـرا نیسـت و طبـق آیـاا 

ی هـزار سـال )معـادل حیـاا ده نسـ  از قرآن، یک روز از عمر انسان در آن دنیا بـه انـدازه
سـن که بر حسح روایاا، ُعمـر بهشـتیان همـواره در ! عالوه بر آنها( در این دنیاستانسان
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و در تمـامی حیـاا بهشـتی و  1نشیندهای آنها نمیماند و گرد پیری بر چهرهباقی میجوانی 
زندگی جاوید رود، غرق لذا و سرور هستند. این در حالی است که در این دنیا حتی اگـر 

های ناشـی از اعظم این زمان را در سختی اشخاص به عمر صدساله دست پیدا کنند، بخ 
ی طراوِا ایـن زنـدگی در حـدود بیسـت یـا طفولیت یا سالمندی به سر رواهند برد و همه

بـه  مـادیسال و محدود به سنین نوجوانی تا حدود چه  سالگی است. اما دنیای مدرن سی
هـای بـه واقعیت کـههایی از قبی  میزان امید به زندگی است بـدون آندنبال افزای  شارص

 .گفته توجه نمایدپی 
و در چه زمان  پا باید مشخص شود که زیبایی و کیفیت در چه نسبیتی و با چه مقیاسی

شود؟ یعنی پاسخ ما به کّفار آن است که زیبایی این دنیا و زندگی آن به مالحظه می و مکانی
هـا در بهشـت اول و نعمت ها و زیباترینلذاگردد بلکه بهترین آنها باز نمی مادیتعاریف 

بهشت دوم قرار داده شده و توسط ردای متعال که سرپرست و ولّی ماسـت، آفریـده شـده و 
های الهـی در عـاَلم بـرزخ و و منمنین هستند که با ایمان به تحقق وعـده انبیا و اولیالذا این 

و لّذاا حقیـر  آیند؛ نه کّفاری که به نعمااقیامت، رواستار و طرفدار زیبایی به حساب می
و هایی تکوینی و مقّربین به دستگاه الهی، از زیبایی انبیااند. عالوه بر این که بستهاین دنیا دل

ی آن طبـق نقـ ، بـه مند بودند که هی  مخلوقی از آنها بهره نبرده کـه یـک نمونـهظاهری بهره
، اهـ  دنیـا همـواره حقـایقرغم این است. علی اکرمنبیرسیدِن بوی ُمشک از بدن مطّهر مشام

و تجّمـالا آن در ایـن  مادیبرروردار نبودن از شکوه و جالل  دلی بهپیامبران و اولیاء الهی را 
هـای فاسـد و علیـ  رـود دادند و زیبایی و زنـدگی زیبـا را بـا مقیاسدنیا مورد هجمه قرار می

شوند، حیـاا الم میکه مرتکح انواع قبائح و کثافاا و مظسنجیدند و هنوز هم با وجود آنمی
ی ـ بـا اسـتفاده از هـزاران شـبکه 2وصیف قرآنی همانند کف روی آب اسـترود را ـ که به ت
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دهند و همگان را نسبت به روض در دنیا ترغیح ای در چشم مردم جهان زیبا جلوه میماهواره
 ازند.اندمی انبیاهای بشر را به گردن دستگاه ها و بدبختیکنند و مصائح و ناگواریمی

ا تقا ی  مبن ی )حرکت به سرت  شد و آ امش ضرو ت احتج   ب  کفر د  موضو   .1/1

 انس نی  ظرفیت

نگری باید به آن پاسـخ دیگری که در احتجا  با کفار مطرح است و منطق مجموعه نکته
ی شـدن بـا آنهـا )تخلیـههـای مختلـف و ترکیحگوید، این اشکال است که سیر در کیفیت

شـود زیـرا کیفیـت ی آغاز حرکت منتهی میاع مختلف آن( در نهایت به نقطهشهواا در انو
کردن تمام شهواا، باالرره کیفیـاا بـه پایـان امری محدود است و حتی در صورا تجربه

شـدن کیفیـت و رسند. عالوه بر این، اه  کفر اعتقادی به ردا ندارند و به تبا آن، اضافهمی
تر این است که چنـین حرکتـی معناست. البته تعبیر دقیقا بینعمت دیگر به این دنیا برای آنه

شود بلکه منجر به سقوط فرد شده و گرفتاری او در ظلماا ی آغاز نیز رتم نمیحتی به نقطه
 عنوانبهها را ضایا کرده و از ظرفیت کام  آنها بهره نبرده است. یعنی را در پی آورده و نعمت

در  تنـوعآب عمق پیدا کند، رود را تجزیه کـرده و بـه سـراغ که در نوشیدن مثال، به جای آن
نیـز آرامـ  و قـرار نیافتـه و دچـار حـرص و  تنوعها رفته اما با استفاده از این همه نوشیدنی

ی کفـر و سـردمداران تشنگی و گرسنگی بیشتری شده است. یعنی واقعیت آن است که ائّمه
تـر تر و حریصترین سطوح، هر روز ناآرامی شهواا رود در باالرغم تخلیهدنیاپرستی علی

ناپـذیر، پرستی توقفطلبی مداوم و شهواتنوعوار و توان بر این روند دیوانهشوند. آیا میمی
 و الهی که همواره در آرام  و زهـد یانبیا و اولیانهاد؟! این در حالی است که « زیبایی»نام 

شـدن اند بلکه بـه عمیقنبوده مادیدر زندگی  تنوعاند، به دنبال بردهبه سر می طمأنینه و وقار
 .کردندهای الهی مبادرا میز نعمتدر هر یک ا

 کیفیت و زیب یی خ لقبرخ سته از  ،عرتنآ امش،  شد و اتر م  .2/1

تکیه  لذالذا برای احتراز از گرفتاری در کیفیاا، باید به مبدآ و موجد و رالق کیفیت و 
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و  لـذارسـند بلکـه بـاالترین ها کیفیاا و لّذاا بـه پایـان نمیکرد و در این صورا، نه تن
رورد و ارتباط با کیفیاا به میزانی لذا بهجت در مناجاا و ارتباط با ردای متعال رقم می

آورند که در جهت ارتباط با رالق کیفیت قرار گیرند. البته این مقام معمواًل برای و بهجت می
ی آن در این دنیا، در احادیـث معـرا  قابـ  مشـاهده مونهشود که نحاص  می اوصیاو  انبیا

است اما تعمیم آن به عموم مردم، به سرفص  سوم تاریخ و دوران رجعت موکول شده است. 
هـای آن بهـره ها و بهجتلذاعصر نیز در این دنیا از این مقاماا و حضرا ولی عام نواب

ها و تهدیـدهای سـنگین و ارها و هجمهبرند و اال تحم  و صبر در برابر این حجم از فشمی
شد و کفـار و منـافقین در مقابـ  آنهـا بـه حـال عجـز و پذیر نمیروزافزون برای آنان امکان

افتادند که این مقام ناشی از توس  آنان به ساحت مقدس معصومین و اشک و استیصال نمی
بـدی  و تنّعمـاا بیانکسار آنان نسبت به مصائح عاشوراست. در عاَلم آررا نیز با وجود 

دهد که به زیارا سابقه در بهشت، باالترین ابتها  و سرور برای بهشتیان هنگامی رخ میبی
نائ  شوند که کیفیت و کّمیـت ایـن زیـارا، تـابا السالم علیهمو سایر معصومین  اکرمنبی

درجاا و طبقاا منمنین است؛ از کسانی که سالی یکبار به محضر معصـومین در بهشـت 
و  )ص(اکـرمنبیشـوند تـا کسـانی کـه کـاخ بهشـتی آن در جـوار و همسـایگِی ر  میمش

 واقا شده است. )ع(امیرالمنمنین

 آ امش و تک مل به سرت مبن ی خرو  از سیر ؛هوای نفس .3/1

ها کند که این دنیـا بـرای انسـانمضمون بسیاری از آیاا و روایاا به این نکته اشاره می
محسـوب  و امتحـان فتنه عنوان اسباببهاز قبی  مال و زن و فرزند هایی تزیین شده و نعمت

و مـنمنین را بـه  نیسـت این توصیفاا بـه معنـای بـدی و زشـتِی نعمـاا دنیـوی 1شود.می
کند بلکه به این واقعیت اشاره دارد که انسان در های این دنیا دعوا نمیدانستِن زیباییزشت
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مبتال به هوای نفا است و هنگامی کـه هـوای نفـا  این دنیا در معرض امتحان قرار دارد و
ها شود، انسان را بـه سـوی لغـزش و شـقاوا و ها و زیباییمبدآ حرکت به سوی این نعمت

بستن بر حقیقـت و دهد. در واقا تکیه به هوای نفا، موجح چشمآمیز سوق میرفتار جنون
 معـینها در این دنیا امتا و هشود و تناسباتی که برای روح و فکر و جسم انسانواقعیت می

ی ابعـاد زنـدگی اسـت. در ایـن ی آن، عدم تعـادل در همـهکند که نتیجهشده، رعایت نمی
کردن لّذاا پایدار نیـز دچـار صورا، انسان نه فقط برای زندگی دینی بلکه حتی برای دنبال

ا رعایـت ی رـود رشود؛ مانند کسی که با نوشیدن الک ، تناسـباا معـدهمانا و مشک  می
ذ دیگر شده است. لذا رـدای متعـال ینکرده و باعث بیماری رود و محرومیت از برری لذا

های این دنیا دوری کنند و نسبت به آن زهد بورزنـد توصیه کرده تا از زرار  و زینت انبیابه 
ها باشند. البته روشن است کـه تا الگو و پرچمداری برای زندگی الهی در مقاب  سایر انسان

گاهترین انسانقریحهشرو همین بزرگواران و ذواا مقـّدس ترین آنان به نعماا الهی، ها و آ
کـه دیگـران را کردنـد و بـرای آنهستند اما به باالترین درجاا زهد و دوری از دنیا عم  می

های هوای نفا و نمودند چون به پیچیدگیمحفوظ بدارند، آنان را به همین روش توصیه می
به باغ و بسـتان  اکرمنبیرو نق  شده هنگامی که عیت از آن اشرا  داشتند. از اینآثار سوء تب
 فرمودند: در برابر من، به ذکر دنیا مبادرا نکنید!شدند، میدعوا می

پرچرادا ان   د   فتا   « زهد، تارل و صبر، هدایت»تعرید والل و ور ل به  .2

 کفر و نف ق از نم م گیریتوحید برای دست

، تمامی ابعاد زندگی در این دنیا از روراک و پوشاک تا ازدوا  و تولیدنس  باید در نتیجه
آرایی دستگاه ایمان در مقاب  دستگاه کفر و نفاق تلّقی شود تا اواًل و نیرویی برای صف وسیله
ی منمنین امکان بقاء و تداوم پیدا کنـد و ثانیـًا از کفـار و ی توحید از بین نرود و جامعهکلمه

ی هدایت و نجاا و دوری از جهنم و نی  به بهشـت حتـی گیری شود و زمینهقین دستمناف
فراهم گردد. در واقا زندگی زیبا در این دنیا به معنای دعوا رـود و دیگـران بـه  اشقیابرای 
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شوند که بـه هایی روب و زیبا محسوب میبهشت و رعایت تناسباا آن است. یعنی کیفیت
ستای تسّلط بر هوای نفـا )درون( و مقابلـه بـا نظـام کفـر و نفـاق ها در راامتها و انسان

دینی و محیطی را برای تنّفا و حیـاا  امت)بیرون( کمک کنند و زمینه را برای حفاظت از 
توان اه  توحید فراهم نمایند. تنها پا از این مرحله و با دستیابی به این قدرا است که می

  کرد و به تالش برای جریان این احکام ـ کـه احکـام های عملیه عمبه احکام فقهِی رساله
ها هستند ـ در زندگی اجتماعی مبادرا نمود. به عبارا دیگر، انـا و امتها و رشد انسان

زندگی )ابلیا و شیاطین( های منفی اند که در این دنیا با فاع جّن این عهد الهی را پذیرفته
ر نمایند و لذا زیبایی در رفتار ذواا مقّدسی قابـ  ی رود از امتحاناا آن عبوکنند و با اراده

اند و مردان کـارزار مقاومت کرده مادیمشاهده است که در برابر طوفان شهواا و فشارهای 
دنیاپرستِی اه  طغیان و مظالم و مفاسد و مکائد آنان به وجود  دلی بهاند که ای شدهو معرکه

اند که از سوی اه  ایمان سـر زده هایی تن دادهیها و نادانآمده است و به تحّم  بدسلیقگی
است. در واقا از آنجا که از ابتدای تاریخ تاکنون حتی یک روز هم نبـوده کـه درگیـری بـین 
دستگاه ایمان و دستگاه طغیان تعطی  شده باشد، تعریف زندگی در این دنیا بر غیرا نسبت 

بـرای تحقـق ایـن برنامـه فرسـتاده  ی الهی و رسـوالنی کـهبه پرست  ردای متعال و برنامه
ها برای منمنین به عـاَلم آرـرا موکـول ها و راحتیلذاها و اند، استوار شده و روشیشده

 گردیده است.

مبن ی تعرید از کیفیت و زیب یی  عنوانبه، ه  و افرادامت «ایث  ، نج تِ پرستش،» .1/2

 د  دا  دنی 

شـود، بایـد بـه زشتی در این دنیـا دنبـال می بنابراین اگر یک تعریف صحیح از زیبایی و
اند این دنیـا بـرای مـنمن که فرموده 1از این دنیا توجه کرد  )ع( توصیف حضراا معصومین
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در واقا زیبایی در زندان )دنیا(، وصف رفتـار  بهشت است. مثابهبهزندان و برای کافر  مثابهبه
و  ها مشـغول مقاومـت هسـتندیترغم فشارها و محـدودکسانی است که تا روز آرر و علی

دررشـند و ترین شرایط همانند رورشید میدارند و در سختدست از اعتقاداا حّقه برنمی
ها، نام مبارک آنها بر تارک تـاریخ حـک ی کفار و منافقین بر حکومتبا وجود تسلط و غلبه

ه و در بهشت، به مداوم افزون شد صورابهشده و نورانیت آنها در عاَلم رجعت و عاَلم بزرخ 
زنند هایی چون نور رورشید و ماه و ستارگان را کنار مینورهایی تبدی  رواهند شد که واسطه

َها»گیرند و به حکم و مستقیمًا مبدآ رزق و حیاا بهشتیان قرار می ُض ِبُنوِر َربِّ ر 
َ َرَقِت اْل   1«َوَآش 

و اولیاء الهی است کـه  انبیاامت کنند. زیبایی، توصیف استقهمگان را از نور رود متنّعم می
ها و اوصا  را به این بزرگواران اند و بدترین نسبتتمامی اه  دنیا با آنها مخالف یا معارض

ای تردیـد کننـد امـا ایـن ذواا مقـّدس در حقانیـت اوامـر الهـی و راه رـود ذرهمنتسح می
با مظلومیت و بذل جان یا با ایستند و های تاریک و باط  میکنند و در برابر تمامی ارادهنمی

هـا در حـالی ی اینبرند. همـههای الهی را به پی  مینصرا و پیروزی، روند تحقق آرمان
ی ردای متعال تحـت های تکوینی به ارادهاست که آب و هوا و زمین و راک و سایر قدرا

اما به جای تکیـه  اندزدنی قادر بر نابودی دشمنان رود بودههمبهبوده و در چشم انبیاتسخیر 
انـد و ی ردای متعال برای مدیریت عـاَلم دادهها، دل به حکمت الهی و برنامهبه این قدرا

های انـد و بـه مقابلـه بـا هجمـهرواست رود را بر محور شاء حضرا حق هماهنـگ کرده
اند و در حالت جنگ، صلح، زندان، تبعید، شهادا و... در ی هواپرستان پردارتهجانبههمه

اند. آیـا ایـن زیبـایِی انسـانی و معنـوی کـه از و  تحّم  و صبر و ایثار و آرام  قرار داشـتها
های تکوینی که دستاویزی بـرای حیـاا حیـوانی گیرد، با زیباییهای نورانی نشأا میاراده

 قرار گرفته قاب  مقایسه است؟
اوصـا  و  پا هی  وصف و کیفیتی در این دنیا ذاتًا روب یـا بـد نیسـت بلکـه تمـامی
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یابند و زیبایی و زشتی و روبی و بدی آنها در ارتبـاط کیفیاا در یک جهت راص تعّین می
شود که این دنیا دار امتحان است و انسان در درگیری دائم با هـوای با این مطلح تعریف می

 های انسانشده توسط اه  طغیان قرار دارد. لذا حتی نطفهنفا درونی و محیط بیرونِی سارته
در این دنیا، یا در صلح والدین منمن جای گرفته و یا در صلح والـدین کـافر و منـافق و یـک 

آلود پـرورش کودک از بدو تولد تا سّن بلوغ، متأثر از پدر و مادر رود یا به نحو کفرآمیز و نفـاق
ی هقـوشود. بعد از سّن بلـوغ و بـا اعطـای منمنانه و نورانی تربیت می صورابهکند یا پیدا می

گیری رود، یا تحت مدیریت دستگاه کفر و نفاق قرار ارتیار نیز افراد به حسح گزین  و جهت
دارِی پذیرند. البته کفار به دنبال این هستند کـه جهـتگیرند و یا والیت دستگاه الهی را میمی

سـفانه بازی با دنیا( منحصـر نماینـد و متأزندگی دنیا را انکار کنند و آن را به یک جهت )عشق
ی طرفی نسبت به جریان عقیـدهدانستِن شرور، موضا بیی موجود نیز با عدمیمنطق و فلسفه

 نماید.باط  در تمامی موضوعاا عینی و اجتماعی را امضاء می

واگاذا ی   صاد ایی، موواب  فلسافه   د « کیفیات  فلسفه» نمری از تالیل .3

 یغرببه سبک زندگی  س خت  ه 

از امـور مجـّرد  غیـر از ایـن دنیـا اَلم آررا و سـایر عـوالمحوزه، ع فلسفیدر ادراکاا 
مـاده عاَلم  عنوانبهمحسوب شده و لذا بحث از کیفیت در آن قاب  طرح نیست. اما این دنیا 

شود و با عدمی دانستِن شرور جـاری در آن، نظری تعریف می صورابهو کیفیت  شدهتلقی 
 گردد.ذار میی عینیت عماًل به کفار واگها در صحنهکیفیت

دانستِن شرور نباید با انفعال در برابر کفر مدرنیته، گمان کنند که با عدمی در واقا منمنین
توان پاسخ صحیحی برای مسائ  فلسفی و عقالنی یافت. آیـا ایـن حجـم از در این دنیا، می

ته شده و داش جنایاا و کشتارهایی که توسط کفار و منافقین از گذشته تا امروز بر منمنین روا
ی ایمان قرار داشـتند، امـوری عـدمی و مجروحانی که در جبهه اسراو  شمار شهداتعداد بی

های علمیه به ی که عقالنیت منطقی و فلسفِی موجود در حوزهمهمهستند؟! در واقا اشکال 
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های عینـی اسـت؛ زیـرا صر  به ارذ وجـه اشـتراک ذهنـی از پدیـدهی اتکاآن مبتال شده، 
شـبهاا و  حـ ارذ وجه اشتراک میان حق و باط  مبادرا شود، آنگاه برای  هنگامی که به

امر عدمی تلّقی رواهنـد شـد. البتـه ارـذ وجـه  مثابهبهفرار از اشکاالا، الجرم امور باط  
بندی اطالعاا ضرورا بوده و برای جدل با مذاهح بندی مفاهیم و دستهاشتراک برای طبقه

گیری الهـی در آن کفایـت نتـرل عینیـت و جریـان جهـتفاسد کارآمدی داشته امـا بـرای ک
ای علمی برای جریان اعتقاداا در عمـ  اجتمـاعی و مـدیریت تواند پشتوانهکند و نمینمی

اسالمی تبدی  شود. لذا واقعیت آن اسـت کـه  تمدنای برای طراحی نظام قرار گیرد و به پایه
با این تفاوا که قرآن کـریم، باطـ  را در عاَلم رار  هستند  تأثیرهم حق و هم باط  دارای 

نامیده و حـق  3دانسته و آن را کید ضعیف شیطان 2ی عنکبواو رانه 1همانند کف روی آب
ی مـنمنین و ابـزار عقالنـی آنـان تشبیه کرده است. اما ضـعف در اراده 4را به طالی رالص

 د.باعث شده تا جهان اسالم در برابر کفر و استکبار جهانی دچار مشک  شو
ی انعام )جع  الظلماا و اول سورهی از سوی دیگر در ادبیاا وحی و منابا دینی مانند آیه

کید شده و  النور( و دعای سماا )و رلقت بها الظلمه(، بر َرلق ظلمت توسط ردای متعال تأ
این شبهه را پدید آورده که رلق ظلمت و آفرین  امور باط  توسط ردای متعال، مالزم با جبر 

وند رراسـانی در کتـاب ای است که بزرگانی همانند مرحوم آری جبر، شبههالبته شبههاست. 
رسد این مشـک  ناشـی از ولی به نظر می 5آن تصریح کرده ح االصول نیز بر ناتوانی در ةکفای

ضعف در مبانی فلسفی و منطقِی موجود است و اال وجود ظلم و تجاوز در این عاَلم ـ کـه بـا 
 شود.د ـ از امور وجدانی برای تمام آحاد بشر محسوب میجبر منافاا دار

                                                           
 .17. سوره رعد، آیه 1

 .41. سوره عنکبوا، آیه 2
 .76. سوره نساء، آیه 3
 .17آیه  . سوره رعد،4
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 . توان یی فلسفه نم م والیت د  مق بله ب  فرهن  م دی مد نیته1/3

را  )ص(اکـرمنبیاما در پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که ردای متعال ابتدائًا نـور 
ِق همزمـان نـور و رلق کرده و سپا با گذشت هزاران سال، ظلمت را آفریده است زیرا رلـ

ظلمت و تحقق آن در وجود پیامبر اسالم، با عصمت آن ذاا مقّدس تنـافی دارد. امـا رلـِق 
ظلمت و اوصا  رذیله، رها و بریده و منفک از نظام رلقت نیست بلکه ظلمت نیـز  «اسم»

ی آفرین  آن، متعّلق به نظام رلقت شده است. اما ظلمت و ارالق رذیلـه، اولـین در مرتبه
زمانی جریان پیدا کرد که ابلیا سر به عصیان گذاشت و بر حضرا آدم سجده نکـرد و  بار

آلود دست بزند، محقق رواهد شد. بنابراین ای که به فاعلیت گناهجریان این اسم در هر اراده
و سرپرسـتی آن، توسـط « ربوبیت»اسم ظلمت توسط ردای متعال انجام شده اما « َرلِق »

قرار رواهند گرفت ـ انجـام « فلق»که طبق روایاا در جهنم و در چاه  ی کفر و نفاق ـائّمه
کننـد و بـه شود و سپا همین عناصر هستند که بـرای ظلمـت، آیـین و دیـن ارتـراع میمی

در دستگاه ردای « هدایت»نمایند که متناظر با سازی برای ارالق رذیله مبادرا میفرهنگ
 متعال است.

اسـم ظلمـت )فاعـ  منفـی( توسـط رـدای  ی رلقـِت سفهکه فل باید توجه داشتالبته 
 ناشی تحم  بالء و مصائِح  زیرا است؛« نعمت فوق نعمت»و « تکام  فوق تکام »متعال، 
کنـده از درد و فشـار، مقیـاس  تقربو  های منفیفاع  از رفتار به ردای متعـال در محـیط آ

و شهدا و  و علما اوصیاو  بیاانکند. به عبارا دیگر مجاهداا اعطاء به مخلوق را دگرگون می
های آنـان در دفـاع از و مقابلـه بـا هجمـه ی نارائّمه نجاا و هدایتن برای شیعیان و محّبی

هـای بهشـت اول هایی را متوجه آنان رواهد کرد کـه ماهیتـًا بـا نعمتدستگاه الهی، نعمت
ابلیا و اصحاب  ظلمت و طغیان توسط تفاوا دارد و قاب  مقایسه با آن نیست. اما ربوبیِت 

ی آن، تولید تناسـباا ریزی و مهندسِی دستگاه کفر و نفاق است که نتیجهفلق، به معنای پی
یت این دستگاه مسنوللذا  .دنیارواهی در این جهت رواهد بودظلمت و سارت آیین و دیِن 

شـان دارد. امـا عاقبـت ی آنان اسـت و رلـود در جهـنم، ریشـه در ارتیـار ظلمانیعهدهبه
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رورد بلکه ردای متعال در این دنیا، این دفعی رقم نمی صورابهشتناک آنان در جهنم، وح
و چهـارده  اوصـیاو  انبیـادهد کـه همانـا کفر و نفاق قرار می را در برابر طبیباِن بیماری اشقیا

 صورابه، اشقیامعصوم و برری علمای غیرمعصوم هستند. این طبابت و تالش برای نجاا 
ی نار هنظیر فرستادگان الهی است که ائّم شود بلکه افعال و رفتار بیانجام نمینظری و ذهنی 

کند. یعنی بـا وجـود ت را بر آنان تمام میحجرساند و و طغیان را منفع  کرده و به عجز می
گـاه از ایـن  اشـقیاآنان است و  اوصیاو  انبیاکه تمام عالم در ارتیار و تحت تسخیر این نیـز آ

گذارند تـا بیشترین صبر و تحّم  و باالترین حلم و بردباری را به نمای  می حقیقت هستند،
اعلی مراتِح فرصت و امهال به متـرفین و مسـتکبرین محقـق شـود و بهتـرین شـرایط بـرای 

هایی مانند رفتـار حـّر نادر در نمونه صورابهی آنان فراهم آید که این اتفاق بازگشت و توبه
 بن زیاد در روز عاشورا محقق شده است.عبیدالله ی سپاهفرمانده عنوانبه

عصـر ولی حضرا عام نواباین روند در دوران غیبت و در او  شهواا مدرن و توسط 
یابد زیرا کفر و استکبار جهانی در حوادثی مانند طوفان شن در صحرای طبا نیز تحقق می

شـود و بـه ی ردا بـاربر میهای میدانی بین منمنین و کفار از امدادهای غیبو سایر درگیری
ایمـان  ،سای کفـر و نفـاقؤبرد اما همانند اکثریت رهمراهی تکوین با دستگاه ایمان پی می

 1دهند. البته افرادی همانند شهید ادواردو آنیلیآورند و به جنگ و عناد و انکار ادامه مینمی
یـافتن در ر و پرورشداشدن از پدرومادر صهیونیسـت و سـرمایهرغم زادهنیز هستند که علی

آورد و مندی از باالترین درجاا رفاه و شهوا، به نور قرآن رو میو بهره مادیمحیطی کاماًل 
شود و از حقوق مردم فلسـطین دفـاع جذب جاذبه و جمال الهِی نظام جمهوری اسالمی می

                                                           
دی پا به عرصه دنیا گذاشـت. درنیویورک از پدری ایتالیایی و مادری یهو ۱۹۵۴ژوئن  ۶ر د نیلیآادواردو . 1

جاا ، مـرد ثروتمنـد و معـرو  ایتالیـایی بـود. وی مالـک کاررانـه«جیـووانی آنیلـی»پدرش سـناتور 
 ،شـرکت، و، بـه همـراه چنـدین کاررانـهسازی فیاا، فراری، المبورگینی، النچیا، آلفارمو و آیوکاتومبی 
سفر کـرده و  ایران چند بار به ،مسلمان و شیعه شدنپا از  ادواردوبود. و... ، باشگاه های پرتیراژروزنامه

بـه  ۱۳۷۹آبـان  ۲۴ در و سـرانجام مند شـدو به ایشان و انقالب اسالمی عالقه دیدار کرد رمینی امام با
 .که به اعتقاد دوستان  به شهادا رسیده است طرز مشکوکی در ایتالیا به قت  رسید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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کنـد و اش ایجـاد نمیرود و هی  تهدیدی، رللی در ارادهکند و زیر بار هی  فشاری نمیمی
 رسد.نهد و به شهادا میدر این راه نورانی، جان رود را در طبق ارالص می

بیات بارای   بر اس س فرهن  قارآن و اهال   «یتفلسفه کرّ»ضرو ت بر سی  .4

 «ایر ن نف ق، کفر،»مدیریت سه نم م 

 عنوانبهی جمال( ی جالل( و کیفیت )فلسفهپا از بحث پیرامون قدرا و اراده )فلسفه
ای دیگری که باید مورد بررسی قـرار گیـرد طراحی سبک زندگی اسالمی، بحث ریشه مبنای

گیری اسـت یـا ی امور معنوی قاب  اندازهاست تا روشن شود قدر و اندازه« ی کّمیتفلسفه»
هایی اشاره کرد که در شرع اسالم و توسط شارع مقّدس باره ابتدائًا باید به کّمیتریر؟ در این

توان به صـرِ  کیفیـت تکیـه نمـود و دهد که در امور معنوی نیز نمیان میمطرح شده و نش
نمونه، تعداد نمازهای یومیـه و رکعـاا آنهـا، تعـداد  عنوانبهکّمیت را مورد توجه قرار نداد. 

 معـینزمانی که باید از مبطالا امساک کرد،  مداروزهایی که روزه در آنها واجح است و 
ی مکانی برای میقاا و مشـعر و عرفـاا و حدود و اندازه ، حدحجشده است. همچنین در 

زمـان  مدامشخص شده و تعداد اشواط طوا  و تعداد سنگریزه برای رمی تعیین گردیده و 
کـه نصـاب زکـاا و رمـا و الزم برای وقو  در اماکن مقّدس بیان شده اسـت. کمـا این

نابراین در شرع، کیفیت بدون های مربوط به ار  و دیه و تعداد شهود ذکر شده است. بنسبت
پیرامون کّمیـت دقیق تشریا شده است.  صورابهها کّمیت مطرح نشده بلکه اعداد و اندازه

در امور تکوینی نیز بیاناتی از شارع مقدس به ما رسیده است؛ از قبی  هفت آسـمان، هفـت 
از عـالم دنیـا،  سال از عالم آررا با هزار سـالزمین، تعداد نگهبانان جهنم، برابربودن یک

 تعداد پیامبران، تعداد زنان برتر و... .
نیز وجود دارد کـه نـاظر بـه مـدیریت در حـال « شح قدر»عالوه بر این، در دین اسالم 

شود. در این شح، متناسح بـا ی الهی مربوط میتحقِق ردای متعال است و به جریان اراده
شود؛ یعنی اندازه و میزان قدرا دیر میامور مختلفی تق« کفر، نفاق، ایمان»قدرا سه نظاِم 



 311 اسالمی زندگی سبک طراحی مب دیِ 

 

 معـینی ایمان، در نزد دسـتگاه رـدای متعـال روشـن و زدن به جبههکفر و نفاق برای ضربه
های آنان برای مقابله با هجمه پرچمداران توحیدو قدرتی که به  قوه است و در مقاب ، حول و

رقام در نزد شارع تنها به تشریا ی در علم ربوبی دارد. پا اعداد و امعینشود، مقدار عطا می
ریزی و مدیریت ردای متعال در عاَلم شود بلکه ابزاری برای برنامهی محدود نمیکلاحکام 

ها است و علم الهی و نبوی و علوی به اندازه و مقداِر تمـامی ها و اولویتو تعیین تخصیص
کنـد. در واقـا می ی الهـی در نظـام رلقـت فـراهممخلوقاا، زمینه را برای تحقـق برنامـه

« امر ک »شارص ما برای ارزیابی فهم از دین و تحقق آن، توجه به شح قدر است که در آن 
ایشـان  عـام نایـحشود و باالترین درک از این مقوله، به نازل می )عج(عصربر حضرا ولی

 صـورابه« تحقـق»بنـدی دقیـق در و اولویت« رطابـاا»گردد تا فهم صحیح از ام میاله
 ه شود.عامه نصیح منزلت نیابت ساالن

 طراحی سبک زندگی اسالمی برای «یتفلسفه کرّ» ضرو ت بر سی عقالنیِ .5

ف و عق  غیرمعصـوم نیـز قابـ  بررسـی اسـت زیـرا حضـرا کلاما کّمیت از دیدگاه م
شان در عاَلم جاری است. لذا علماء صاحح دین زنده هستند و اراده عنوانبه )عج(عصرولی

ید با ردمتگزاری به امام رود و طوا  بر محـور ولـّی رـدا، رضـایت ایشـان را و منمنین با
ها ضرورا دارد. اساسـًا افـراد و جلح کنند و در این صورا، ارزیابِی این ردماا و تالش

ها ناگزیر از محاسبه و ارزیـابی هسـتند تـا روشـن ها و حاکمیتامتها و اصنا  و رانواده
اند و بـر اسـاس انـد و در طـّی مسـیر پیشـرفتی داشـتهمانده شود که آیا در مسیر رود بـاقی

اند یا ریر؟ روشن است که ایـن ارزیـابی و محاسـبه تنهـا شده اقدام کردههای تعییناولویت
هـا شود بلکه در بسیاری از ایـن امـور، عقـ  بـه سـنج  کّمیتکیفی انجام نمی صورابه

شود و بودجه و الگوی تخصیص منتهی می پردازد و این امر در مقیاس حاکمیت به برنامهمی
ی علمی ی نیازهای اجتماعی، به یک فعالیت پیچیدهکه طراحی آن برای تأمین همزماِن همه

هـا در همـین جهـت صـر  باشـند، کّمیت مـادیو عقالنی وابسته است. البته اگر اهدا  
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 گردند.ها برای تحقق عبادا معین میشوند و اگر اهدا  الهی باشند، کّمیتمی

 بر مبن ی« یتفلسفه کرّ»ظرفیت  عنوانبه، «بندی د ختیی و طبقهرّشر  ش ک» .1/5

 «منطق ا سطویی»

کـه کّمیـت تنهـا بـه کـّم در بحث کّمیت، اشکالی بر منطق صوری وارد اسـت و آن این
انتزاعی منحصر نیست و جما و تفریق حتـی بـرای تشـخیص مصـلحت فـرد نیـز کفایـت 

عرفـی و بـر مبنـای علـم و  صورابهمردم برای تشخیص مصالح رود  کند. یعنی عمومنمی
ها و سـایر لـوازمی کـه در رانـه ها و نوشـیدنیقدرا محدود رود، تنها به شمردِن روراکی

پردازنـد و کنند بلکه در جریان زندگی روزمّره به تصر  در عالم رار  میدارند، اکتفاء نمی
گـاهی از میـزان است. به ع« عیار»این تصر ، نیازمنِد  بارا دیگر برای پخت یـک غـذا، آ

تجربـی  صورابهسبزی و گوشت و لوبیای موجود در رانه کافی نیست بلکه یک آشپز باید 
یا تخصصی بداند چه میزان گوشت و سبزی، چه مقدار آب و چه مقدار لوبیا را با چه ترتیح 

زی بـه دسـت بیایـد و در غیـر سـببندی باید با هم ترکیح کند تا غذایی بـه نـام قرمهو زمان
صـورا، ممکـن اســت تـالش او بـه هــد  رـود نرسـد و اعضــای رـانواده بـه جــای این

 مواجه شوند.یا غذای سورته سبزی، با آش قرمه

منطاق  » بار مبنا ی   «یتفلسفه کرّ»ظرفیت  عنوانبه، «س زی برای تصرفنم م» .2/5

 «نگریمجروعه

نسبت بـین »ی ی الزم است که به مالحظهپا برای تصر  در رار ، کّمیت و ریاضیات
نگری کـه پـا از رنسـانا بـه وجـود آمـده و بـر اسـاس پردازد و منطق مجموعهمی« امور

 کند، بر همین مبنا شک  گرفته است.معادله تولید می« نسبیت»

 عناوان باه ، « س ندن تصرف ت د  وهت واحد و کنترل دیگار وها ت  وحدتبه» .3/5

 «منطق نم م والیت» مبن ی رب «یتفلسفه کرّ»ظرفیت 

اا را در یـک نظـام تصـرفعالوه بر این، منطق و ریاضیاتی نیـز الزم اسـت کـه تمـامی 
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ها و جوامـا بـا نگری فاقد این توانایی است. گرچـه انسـانهماهنگ کند که منطق مجموعه
امـا  دهندرا انجام می تصر تکیه به منطق جدید و کارآمدی آن، در هر زمان و مکان هزاران 

رسـند و بـا ها در یک جهت و راسـتا هسـتند و بـر یـک مبنـا بـه وحـدا میتصر آیا این 
ند یابد یا در تعارض با یکدیگر قرار دارهمپوشانی بین آنها، قدرا انسان و جامعه اشتداد می

ی در عـاَلم رـار ، تصرفشوند؟! آیا هر نوع می ها از یکدیگری بخ همه یو باعث تجزیه
اســت؟! بــه عبــارا دیگــر منطــق غــرب و ســبک زنــدگی غربــی، قــدرا  امــری بهنجــار

ــا تروریمجموعه ــازی دارد و ب ــیط س ــرل آن در مح ــار  و کنت ــر  در ر ــرای تص ــازی ب س
کنـد امـا قـادر آزمایشگاهی و ورود آن به رط تولید، به کارآمدی و اثر عینی دست پیـدا می

و آنها را به وحدا برساند و اا رود را در یک نظام شام  هماهنگ کند تصرفنیست تمامی 
وحدا »ی گاه به دنبال مالحظهدر آینده نیز به این مقوله دست نخواهند یافت. زیرا کفر هی 

نیست و اال باید عقاًل از کفر دست بردارد و توحید را بپذیرد. لذا ریاضیدانان غربـی « نسبت
است اما  نسبیتوی بوده و پاسخگ« ایاصول موضوعه»کنند که علم ریاضیاا، تصریح می

اا را بـه وحـدا تصـرفتواند این روند فقط برای تصر  در رار  منثر است و نه تنها نمی
 کند.برساند بلکه هماهنگی با تکوین را از دستور کار رود رار  می

 فلسافه » و «کیفیات فلسافه  » ،«فلسفه اشاتداد »  سیدنِوحدتبهضرو ت  .6

شادن  دگی اساالمی و تراو یزه  راحی سابک زنا  د  نم م واحد برای ط «کریت

 اوتر عی ایر ن

بر این اساس و برای طراحی سبک زنـدگی اسـالمی از منظـر حاکمیـت، بایـد در کنـار 
ی کّمیت نیز پردارتـه شـود تـا بـر مبنـای آن بـه ی جمال، به فلسفهی جالل و فلسفهفلسفه

فر مـدرن، بـه سـوی طراحی مدل اقدام کرد و برای تروریزه کردن ایمان و تقوی و مقابله با ک
غرب، هوی  تمدنگونه که همان ؛حرکت نمود« ری قدرا و اطالع و ثروِا الهیترو»تولید 

سازی مبادرا نمـوده اسـت. پـا و شهواا را تروریزه کرده و برای تمامی ابعاد آن، به مدل
طرح بحث کّمیت بـا هـد  ارزیـابی کّمـی از وضـعیت ایمـانِی افـراد نیسـت بلکـه عقـ  
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الهی، باید بتواند امور کیفی را به امور کّمی و ریاضی تبـدی   تمدنای سارت غیرمعصوم بر
معناست و این ضرورا حتمـی صورا، سخن از سبک زندگی اسالمی بیکند؛ در غیر این

مردم قاب  محاسبه  مادینیازهای »توان قائ  شد که عماًل تحقق نخواهد یافت. در واقا نمی
زیـرا پـذیرش  «ور معنوی نیازی به کّمیت و عدد و رقم نداردگیری است اما تحقق امو اندازه

این مطلح، در عم  مالزم با دین حداقلی و فردی و شخصی است و قراردادن امور معنـوی 
سازد. پا در سبک زندگی اسالمی، موضوع اصـلی در معنا میهد  نظاماا را بی عنوانبه

؛ زیرا اراده دائمًا در مواجهه با مادیهای است و نه نیازمندی« ارتیار»های اداره طراحی مدل
هوی و تقوی است و لذا مدل باید در هر مرحله، آمار و ارقام کّمی از میـزان کـاه  هـوای 
نفا جمعی و افزای  تقوای جمعی و ارتقا درگیری منمنین با نظام کفر و ایجاد محـدودیت 

اجتماعی را به محاسبه بکشد.  در قدرا آنان داشته باشد و کیفیت و کّمیت اراده و ارتیاراا
ی سـبک در نتیجه طرح بحث کّمیت با این غرض انجام شد که هـر اّدعـایی پیرامـون ارائـه

زندگی اسالمی، رود را ملزم به پاسخگویی در این موضوع بداند و بـه سـوی دسـتاوردهای 
کید بـر جامعیـت دیـن و راکلبه  این زمینه حرکت کند و اال اکتفا جدید در تمیـت یاا و تأ

مکتح اسالم بدون توجه به امور کّمی، به شعارزدگی و انفعـال عملـی منجـر رواهـد شـد. 
رغم گذشت نزدیک به چهـار دهـه از پیـروزی همین انفعال عملی است که باعث شده علی

انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری همچنان به طـرح هشـدارهای شـدیداللحن نسـبت بـه 
های اساسی انقالب بپردازند و ناچار شوند همواره از آرمانرطر فراموشی و تأوی  و انحرا  

کید کنند و به شبههبر وجود دشمن و نقشه ها در این عرصه پاسخ دهند؛ های رطرناک آن تأ
باعـث  مطلقه فقیـهی حمایت از والیت ایران و حضور آنان در صحنه ملتبودن گرچه زنده

و القائاا ظلمانی که توسط شـهروندان سـایر شده تا این شبهاا در میان عموم کارگر نیفتد 
 کشورها به پذیرش رسیده، توسط مردم متّدین ایران نفی و طرد شود.



3 
تعریف مبنایی از سبک زندگی اسالمی و سبک زندگی غربی بر 

 اساس فلسفه نظام والیت

 برای طراحی سبک زندگی اسالمی «ی مب نی  وشی و فلسفیبهینه» . ضرو ت1

علات   ،ها  از یکادیگر  مبن ی سبک زندگی اسالمی و تفکیک حوزه ،«احدنم م و» .1/1

 نفوذ فرهن  غرب

ها شود، نباید به تفکیک حوزههر بحثی که برای تشریح سبک زندگی اسالمی مطرح می
شناسـی، های مختلف از یکدیگر منتهی گـردد. لـذا تفکیـک رداشناسـی از هستیو بخ 

از  مـادیتفکیک حکم از موضوع، تفکیـک تکامـ  شناسی، شناسی از جامعهتفکیک انسان
تکام  معنوی، تفکیک دین از سیاست، تفکیک فرهنگ حوزه از فرهنگ دانشگاه و امثال این 

گیرد ـ بایـد کنـار های اساسی نشأا میانگاری در پاسخ به پرس ها ـ که از سه تفکیک
واحد مالحظه گردد. اما ی امور در یک نظام گذاشته شود و بر اساس یک مبنای شام ، همه

و نحـوه جریـان آن در سـایر  ای حـ  نشـودریشه صورابهاگر معنای پرست  در اعتقاداا 
نشـینی در امـور اجتمـاعی حتمـی ، انفعـال و عقحها و ابعاد زندگی مشخص نگـرددحوزه

هایی آرمـانی یـا عبـاداا ای یـا توصـیههای دینی به اموری حاشیهرواهد بود و تمامی گزاره
رغم رونق عباداا در میان اه  تسّنن، گونه که علیدی و سکوالر تنزل رواهد یافت. همانفر
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های مختلف به بالیای متعّددی دچار هستند و این وضعیت از کشورهای اسالمی در عرصه
جـدا کردنـد و انحرافـاا « اعتقـاداا»را از « فقه» ،شود که غاصبین رالفتآنجا ناشی می

داری پدید آوردنـد. البتـه فرهنـگ عملـِی شـیعیان و محبـین و دین بزرگی در معنای پرست 
بیت از این انحرافاا به دور مانده اما برری آثار سـوء آن در مباحـث نظـری و فرهنـگ اه 

 رورد.ی شیعه به چشم میهای علمیهتخصصِی موجود در حوزه

و نفی وحی بر  نفی نگ ه عوام نه ب  تووه به فهم از دین؛ « وش» د  ضرو ت تعرق .2/1

 غیرمعصومین

 از سوی دیگر باید توجه داشت که ما در دوران غیبت کبری قرار داریم و در این دوران دو
عدم دسترسی مستقیم بـه امـام معصـوم، امکـان  دلی بهاواًل  :امر سلبی در برابر ما قرار دارد

و  انبیـااری کـه از تـوان از آثـار و اربـگرچه می ؛نیست میسرارتزاق مستقیم از علم وحیانی 
 عـام نـواببه دست ما رسیده، استفاده کرد اما این بدان معنا نیست که وحی بر قلـح  اوصیا

ی سـبک زنـدگی اسـالمی، صـرِ  توصـیه بـه عصر نازل شود. ثانیًا برای ارائـهحضرا ولی
ت رعایت احکام و آداب دینی یا بررورد عوامانه با دین و فهم حداقلی از آن قاب  پذیرش نیس

، نیازمند تخصص و فهـم تمدنبلکه طراحی سبک زندگی اسالمی از منظر یک حاکمیت و 
رسـد. در واقـا قـرآن کـریم امام زمان به ظهور و بروز می عام نوابعمیق است که در تفّقه 

تواننـد از آن بهـره ببرنـد و همزمـان هـا نیـز میترین عقالنیتدارای ظرفیتی است که پـایین
کنند که همان علم معصوم با هفتادودو اسـم الهـی ا نیز به آن تمّسک میهباالترین عقالنیت

گیرد که به عقالنیت تخصصی است. در میان این دو، فهِم فقهای عظام شیعه از دین قرار می
از قبی  منطق و فلسفه و اصول احتیا  دارد. پا با سلح وحی بر قلح غیرمعصـوم و سـلح 

نچه در دوران غیبت باید مورد توجه و موضوع تکلیـف فهم عوامانه و غیرتخصصی از دین، آ
 باشد، فهم تخصصی و نخبگانی است.
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 سرفصل دوم ت  یخ موضو  امتا ن ت د  مث بهبه «ه ی عقلی و مفهومیشکستن بت» .3/1

روشـن رواهـد شـد کـه  1پردارته شـود، انبیای تاریخ البته هنگامی که به تشریح فلسفه
شـدند، گذشـته و معابـد و که از چوب و سـنگ سـارته میی حسهای دوران سجده بر بت

مـالزم  واقعیت نباید به نحوی معنا شود که اما این اند.و یا منزوی گشته ها نابود شدهکدهبت
هـای که اعتقاداا حّقه بـا تالش کندو این توّهم را ایجاد  باشد ی امامتبا ردشه بر فلسفه

ی معصومین تنها به تـرویج احکـام فقهـی مکلـف سلف تثبیت و ترویج شده و ائّمه یانبیا
اند! این در حالی است که درگیری اعتقادی بین ایمان و کفر و رداپرسـتی و دنیاپرسـتی بوده

ی توحیـد در بردار نیست بلکه تا روز قیامت ادامه دارد. لذا واقعیت آن است که کلمهتعطی 
( بـه شـک  )عج(عصـررا ولیتـا ظهـور حضـ )ص( اکرمی دوم تاریخ )از بعثت نبیدوره

های عقالنی و جدیدی مورد تهدید قرار گرفته است؛ یعنی این دوره، بر اساس درگیری با بت
شـکنانی امام زمـان همچـون امامـان رـود، بت عامان نایبتحلیلی و مفهومی شک  گرفته و 

د بـه مباحـث های عقلی بپردازند. بنـابراین وروهستند که تا زمان ظهور باید به مقابله با بت
عقلی همچون فلسفه و منطق و سایر علوم، نه تنها یک ضـرورا اجتمـاعِی ناشـی از دوران 
غیبت بلکه یک ضرورا تاریخِی برراسته از مراح  تکام  بشری اسـت تـا رونـد طراحـی 

 سبک زندگی اسالمی، دچار شرک و کفر عقالنی نشود..

ی ش خصاه  عناوان باه ، ه الهیاه د  مع  ف حق  ندمعقالنیت  کردنِتوان یی منال .4/1

 تفقه ا تق ی ظرفیت

گیری سـبک زنـدگی غربـی که مبنای شک « مادیاصول اعتقاداا »بر این اساس، باید 
ی علمی با این اصـول، آنهـا هستند، مورد نقد و نقض قرار گیرند زیرا در صورا عدم مقابله

ن مباحـث پردارتـه نشـود، شوند. در واقا اگـر بـه ایـهستند که با اعتقاداا الهی درگیر می
تواند موجح طراحی سبک زندگی اسالمی آید که نمیمباحثی جدلی و روبنایی به دست می
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انـد از: اصـ  بقـاء انـرژی در فیزیـک، اصـ  تنـازع بـرای بقـاء در شود. این اصول عبارا
در ریاضیاا، تعریف روح و عق  و جسم در پزشـکی و سـایر  نسبیتشناسی، اص  زیست

مورد اشاره واقا  مادییی که در هنگام بیان تروری تولید ثروا و اطالع و قدرِا هاچارچوب
الهاشمی بـه جنـگ بـا ایـن الله سیدمنیرالدین حسینیشد. البته به نظر ما مرحوم عالمه آیت

ی چگونگی ای پردارت و موفق به نقد و نقض آنها شد و توانست با تولید فلسفهاصول ریشه
کردِن عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در نظـام جمهـوری ی تروریزهالهی، مبنایی را برا

ی موجود در حوزه برای جدل بـا کّفـار و دفـاع از اسالمی تولید کند. در واقا منطق و فلسفه
اعتقاداا حّقه در گذشته مناسح بوده اما برای طراحی سبک زندگی اسالمی باید از منطق و 

ی کبیره ـ کـه مفّسـر معار  قرآن و زیارا جامعهتعّبد به ای بهره گرفت که ریشه در فلسفه
گـاه تبـدی  کنـد و آن را  باطن قرآن است ـ داشته باشد و این معار  نورانی را به امری رودآ

 در درگیری با کفر و نفاق قرار دهد. اداره جامعهمبنای 
ین امور ای نیست و اال باید اشود که دین شام  چنین مسائ  پیچیده تصورممکن است 

دار گشت اما باید توجه داشت کـه قـرآن کـریم، عهـدهدر قرآن کریم مطرح شده و تبیین می
هـای ترین ظرفیتها تا پایان تاریخ است و این امر باید پـایینها و انسانامتهدایت تمامی 

عقالنی را نیز شام  شود. اما در آیاا نورانی قرآن تصـریح کـرده کـه تأویـ  ایـن کتـاب در 
ِم »ار ارتی ِعل  اِسُخوَن ِفی ال  اجمعین اسـت و علیهماللهیعنی حضراا معصومین سـالم 1«َوالرَّ

ردای متعال برای دعوا عباد به پرست  رود، قدرا و علم رود را در کسـانی بـه نمـای  
الله، یدالله و... توصیف کـرده الله، اذنالله، جنحگذاشته که آنها را با اوصافی همچون عین

ی صـالح از تواند در سردشدن آت  بر ابـراهیم و رـرو  ناقـهآیا قدرا ردا میاست. حال 
ی هـدی نـاممکن میان کوه متبلور شود اما جریان این قدرا در افراد و اشخاصی چون ائّمه

شود؟! در واقا عـدم پـذیرش ایـن مقـام بـرای آن است و توجه به آن موجح شرک و کفر می
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وده که غصح والیت و قت  و غارا و کشتارها و فجایعی را بزرگواران و حسادا در برابر آن ب
 اسالمی است. امتگیر دامندر پی آورد که تا امروز 

د   «خ لقیت،  بوبیت، هدایت»به وری ن  سبک زندگی اسالمیمبن ی تعرید  .2

نفا ق،   کفار، »سه نم م  برای مدیریت بر« تقرب ،یتکوینی، تشریع»اعط ء اسم 

 یر نبه نفع نم م ا «ایر ن

در مباحث گذشته و پا از ذکر سـه رویکـرد کفـر، التقـاط و ایمـان در توصـیف نظـام 
شـود و در آینـده روشـن رلقت، بیان شد که نظام رلقت به جریان والیت نبوی تعریف می

جریـان آن والیـت اسـت.  ای ازنیز شـعبه مطلقه فقیهرواهد شد که از نظر فلسفی، والیت 
در سه وصف از « سبک زندگی اسالمی»در تعبیر را « اسالم» توانمی1براساس مباحث قبلی

که به معنای تبدی  عدم بـه وجـود اسـت، « رالقیت»: معنا نموداوصا  فعِ  ردای متعال 
که تناسباا رشدی را نشـان « هدایت»که به تناسباا رشد و تکام  اشاره دارد و « ربوبیت»

آورد. و تکامِ  فوق تکام  را در پی می های منفی استدهد که همراه با امتحاناا و فاع می
کردِن هماهنـگ»شـود: در تعبیر فوق، به اوصـا  مخلـوق مربـوط می« زندگی»اما تعریف 

قبـ  از  اکـرمنبیکه به چندهزار سالی اشاره دارد که « درون در راستای تعلق به مشّیت الهی
بردنـد. د بـه سـر میهای تسبیح و تهلی  و تکبیـر و تحمیـرلقت سایر مخلوقاا، در حقبه

مطـرح « کردِن بیرون با درون در راسـتای تعلـق بـه مشـیت رـدای تعـالیهماهنگ»سپا 
ها و زمـین و... شود که به معنای آفرین  سایر مخلوقاا از قبی  عرش، مالئکه، آسـمانمی

نظام رلقت در مسیر حرکت به سمت رلود و بهشت  ارتقای ظرفیت»است. وصف سوم نیز 
هد بود که بر این اساس، سه سطح از زندگی قاب  تعریف است. اما تعریـف روا« جاویدان

جریان اسم »است که از طریق « سّنت ردای متعال»گفته، به معنای در تعبیر پی « سبک»
شـود کـه ایـن واقا می تصر و اعطاء اسم « و کلماا الهی برای تسخیر هماهنگ در نظام
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ی مأثوره مانند دعای سماا و دعای ذا ادعیهسطح مربوط به تصرفاا ردای متعال است. ل
کننـد. سـپا توصـیف می« کلمـه»و « اسم»اا الهی را بر اساس تصرفشح عرفه، تمامی 

که ناظر به قرآن و سـیر شود مطرح می« جریان تنزی  کتاب برای تسخیر هماهنگ در نظام»
ر عاَلم تحقق را نشان ی ردای متعال دافزارهای الهی که برنامهتکام  تشریا است؛ یعنی نرم

مطـرح « هماهنـگ نظـام تقـربجریان تصاعد کتاب بـرای »ی سوم نیز دهد. در مرحلهمی
 ی معصومین اشاره دارد.شود که به ادعیهمی

 دائرای  ء و تفضل الهی هراراه با  فقار    تعرید سبک زندگی اسالمی به اعط .3

 مخلوق و کیفیت تقرب او به مشیت الهی

ی هر یک از این سه مفهوم بر اساس تجزیه« سبک زندگی اسالمی»البته تعریف فوق از 
ی وحـدِا ایـن سـه از مفهوم دیگر انجام شده و لذا الزم است تا به تعریف از منتجه و نقطه

ی مفاهیم تجزیهنباید در سطح سبک زندگی اسالمی،  یعنی برای تعریف ازمفهوم پردارت. 
تنهـا « ترکیح پایدار و دارای تداوم»و اساسًا  ه کردباید به ترکیح آنها توجبلکه آن متوقف شد 

ی انسـان رابطه»شود. بر این اساس، باید به سه رابطه توجه شود: در دستگاه دینی محقق می
کـه ایـن سـه در سـبک زنـدگی « ی انسان با طبیعت.ی انسان با انسان و رابطهبا ردا، رابطه

یت رالق برای اعطاء و صلواا دائمِی رالق تقّوم فاعلیت مخلوق به فاعل»اسالمی به معنای 
« تقّوم به فاعلیت رـالق»، «زندگی»معادل با « فاعلیت مخلوق»است. در واقا « به مخلوق
، سبک و سّنت الهی را بیـان «اعطاء و صلواا دائمی به مخلوق»است و « اسالم»معادل با 

ناپـذیر معنـا فکیکی واحـد و تدر یـک گـزاره« سبک زنـدگی اسـالمی»کند و در نتیجه می
زیـرا طبـق  ؛گیـردمیقـرار ی الهـی مبنای والیت حّقه عنوانبه« تفّض »رو، شود. از اینمی

شد؛ یعنی مبنای سلوک تعریف، تقّوم مخلوق به مشّیت رالق، به اعطاء و صلواا منتهی می
اسـت کـه  علـتردای متعال با مخلوقاا، فض  الهی است و نه استحقاق عباد. این بدان 
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ی دای تعالی غنّی مطلق است و مخلوق حتی در صورا رلود در بهشت نیز در برابر ارادهر
هویتی که بـرای « گفتمان انقالب اسالمی» کتابیر مطلق است. به همین دلی  در الهی، فق

 1رالصه گردید.« تقربفقر و »دستگاه الهی تعریف شد، در 

اساتکب   و حار     ،انکا   »باه    سبک زندگی غربای ) حی ت کفر تالیل از .4

 بر مبن ی اعتق دات حکومتی «التزایددائم

« تقّوم فاعلیت مخلـوق بـه فاعلیـت رـالق»و حیاا کفار نیز « سبک زندگی غربی»در 
کند. لذا به جریان دارد زیرا ردای متعال، تمامی مخلوقاا را متعّلق به مشیت رود رلق می

ضعیت موجوداا در رلقت آنهاست در آیاا و روایاا، و« فطرا»رسد مقصود از نظر می
رالصه کرد. پا فاعلیت کّفار در « الیمکن الفرار من حکومتک»توان آن را در تعبیر که می

است که باید از آن به فاعلیت در سطح تبعـی تعبیـر  متقومی الهی شان، به ارادهاص  رلقت
ر سطح باالتری )فاعلیـت ی ارتیار، فاعلیت دقوهمندشدن از نمود. اما در سّن بلوغ و با بهره

شود تا در صورا طلح رود، بتوانند کفر بورزند یا ایمان بیاورند. تصرفی( به آنها اعطاء می
گرداند که این به معنای می  او به تجزیه رو کافر با ارتیار رود از مشیت الهی رو برمیاز این

 و دور شدن از دستگاه ردای متعال و نظام رلقت است.
گاه بـه و کفار هی « ترکیح»استوار شده و نه بر « تجزیه»نای حیاا کفر بر در نتیجه، مب

رسند مگـر وحـدتی کـه در وهلـه و یـک مقطـا کوتـاه و بـه نحـو وحدا و هماهنگی نمی
 عنوانبه)ص( اکرمنبیشود که آن نیز ناشی از امداد رداست. در واقا گونه محقق میسراب

دانـد و کمـال اء را مختص به ردای متعـال میمحور نظام رلقت و اشر  موجوداا، کبری
گذارد اما إعمال ارتیار بر اساس هوای نفا، تواضا و راکساری را در برابر او به نمای  می

الله و طغیان در برابر مشـیت شود تا کفار رود را بزرگ بپندارند و به استکبار علیموجح می
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 دارد.به حرص نسبت به انسان و طبیعت وا میالهی رو بیاورند و این تکّبر و استکبار، آنها را 

 فرهن  کفر برای حی ت اوتر عی  د   «تاریل اس  ت، ،تج وز» مبن ی ،«اضطراب» .1/4

ها و کند تا به قدرا محدوِد انسانانکار قدرا نامحدود ردای متعال، آنها را مجبور می
کردن قـدرا ره به ضـمیمهطبیعت اّتکا نمایند و با اضطراب از إتمام امکاناا محدود، هموا

 حـرص در ادامـه بـه جنـگ بـا رـدا منجـردیگران به قدرا رود مشغول باشند. این کبر و 
سـازد و مـردم را از شود؛ یعنی از آنجا که زیبایِی دستگاه الهی، زشتِی کفـر را آشـکار میمی

را و شوند با قت  و غاکند، مستکبرین مجبور میشدن حول دستگاه طغیان پراکنده میجما
وصـف رذیلـه و  75ها جلوگیری کننـد و تمـامی غوغاساالری، از رسیدن پیام حق به انسان

شود تا که تنازع بر سر دنیا و امکاناا محدود موجح میجنود جه  را عملی سازند. کما این
روساء برای کنترل زیردستان، فرهنگ محرومیت را به پذیرش آنان برسانند و با تکیه به تفارر 

، به تحقیر مردم بپردازند تا همه تسلیم آنان شوند و به بردگی مادی  و جالل و جمال و اسرا
برای قدرتمندان تن دهند. بررورد کفار با مخالفین رود نیـز بـر اسـاس کشـتار و اسـارا و 

ی دروغ بزرگ آنـان دهندهتبعید و غارا اموال و نوامیا استوار شده که همین مطلح، نشان
دِن انسان است زیرا اگر عدل و ظلم و ریر و شّر و هوی و تقوی حقیقتـی ی مجبور بودرباره

معنا رواهـد نداشته باشد بلکه جبر بر رفتار انسان حاکم باشد، جرم و مجازاا مجرمین بی
پندارنـد، سو به شدیدترین وجه ممکن با کسانی که آنها را مجرم میبود. اما اه  کفر از یک

ی از قبی  ارتیار انسان که ضرورا تشـریا و حقایقگر، با نفی کنند و از سوی دیبررورد می
 نمایند.کند، فرهنگ دین را انکار میارسال رس  را اثباا می

مبنا ی   ،«ا ض ء و نی ز» د  مق بلسبک زندگی اسالمی  مبن ی ،«فقر و تقرب» .5

 سبک زندگی م دی

بندگی و عبـادا و کند، پا هویت و شخصیتی که ردای متعال همه را به آن دعوا می
توان زندگی با مشیت الهی و ارتزاق از این منبا نامحدود در تمامی وجوه حیاا است که می
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که هویت و شخصیت انسان و جامعه در دستگاه تعبیر کرد؛ در حالی« تقربفقر و »از آن به 
شود. بر میاستوار شده و برای ارضاء نیاز، هر نوع تجاوزی روا دانسته « نیاز و ارضاء»کفر بر 

های توسـعه در سـبک زنـدگی های اداره و برنامـهتوان موضوع مـدلاین اساس است که می
 .اسالمی را به دقت معین نمود



4 
تکوین، تاریخ، »والیت بر منزلت ائمه معصومین)ع( در بررسی 

 بر اساس فلسفه نظام والیت« جامعه

 «و و معه، ت  یخ تکوین» والیت برمنزلت ائره معصومین)   د   .1

بحث بعدی که باید در طراحی سبک زندگی اسـالمی مـورد توجـه قـرار گیـرد، منزلـت 
در تکوین و تاریخ و اجتمـاع و ارتبـاط آن بـا  اجمعین علیهم الله صلواای معصومین ائّمه

حاضر نشـده ایـن  (کفر یا نفاق ا ادبیااب)ی شفاعت و استغفار است. گرچه بشریت مسأله
دهد که بـرای غفـران الهـی بایـد بـه ی تن نمیحقایقبه چنین لذا ذیرد و نورانی را بپ معار 

. عـای ایشـان، مـورد مغفـرا قـرار گرفـتمنـدی از درفت و بـا بهره )ص(اکرمنبیمحضر 
کند که تعیین تکلیف اه  بهشت و اهـ  جهـنم بـه قسـیم الجنـه و النـار انکار میهمچنین 

های نهفته در زیاراا ه  باور نسبت به واقعیتا والسالم سپرده شده علی علیه منمنینامیرال
َن الّلِه عز !یا َوِليَّ الّلهِ »نیست که: جامعه  نی َو َبی  ها إاّل ِرضـاُکم  ،  و إّن َبی  تی َعَلی  ج  ُذُنوبا الَیأ 

ِه َو  َتَمَنُکم  َعلی ِسرِّ ِقِه َو َقَر  َفِبَحقِّ َمِن ائ  َر َرل  عاُکم  آم  َتر  اَن طاَعِتُکم  ِبطاَع اس  ُتم  ُذُنوبی ِتِه َلمَّ َهب  َتو  اس 
ُتم  ُشَفعائی بغضی که نسبت به این ذواا مّقدس دارد، این سوال را مطرح  دلی بهبلکه « َو ُکن 

کند که مگر معصیت و گناه به معنای سرپیچی از اوامر الهی نیست؟! پا چرا بخش  و می
منوط باشد؟! مگر ردای متعال رود ای از بندگان ردا و دعا و وساطت او غفران باید به بنده
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هـا ایـن امتها و اش را مورد بخش  قرار دهد؟! در واقـا عقـ  اکثـر انسـانتواند بندهنمی
که مجرایی برای جریـان  محمدوآلمحمد امتپذیرد مگر عقالنیت را نپذیرفته و نمی حقایق

و فقهای شیعه بوده این معار  تبدی  شده است. البته این دستاورد به برکت مجاهداا علما 
گرفتند و با حفـظ روایـاا و  عهدهبهکه با نثار جان رود، سرپرستی شیعه را در دوران غیبت 

بیـت زیاراا و ادعیه و محافظت از اعتقاداا حّقه و فقه صادقین علیهماالسالم، محّبین اه 
عاقـ  در  امـتتنهـا  عنوانبـهتوان از آنان عصمت و طهارا را به جایگاهی رساندند که می

ی و ائّمـه )ص(نظیـر پیـامبراکرمسال گذشته یاد کـرد. لـذا مقامـاا بلنـد و بی 1400طول 
، امـتی شفاعت و موضوعیت این بزرگـواران در پـذیرش اسـتغفار در مقوله )ع(معصومین

نیز به پـذیرش  آید و در میان شیعیانطبق فرهنگ قرآن و روایاا از امور قطعی به حساب می
، تنها با تکیـه بـه حقایقرسد که استدالل فلسفِی دقیق برای دفاع از این ظر میرسیده اما به ن

 ی نظام والیت قاب  تبیین است.فلسفه

ین)   د  منزلت ائره معصاوم  بیت پیرامونوهت ب  مع  ف اهل هماستدالل عقلیِ .1/1

 د  مغفرت الهی س طتموضو  شف عت و و

در « فاعلیت»و « تعّلق»و تبدی  آن به « ترّکح»و تکیه به « بساطت»پا از اشاره به نفی 
مباحث قبلی، گفته شد که مشّیت الهی مبنای تحلی  از حرکت است و بر اساس آن، تمامی 

جزئی  مثابهبهاند و رلق شده )ص( اکرمنبیی مخلوقاا در یک نظام واحد و متعّلق به اراده
مـداوم  ییـت رـدای متعـال، ارتقـانهـایِی ربوبی ی وجودی ایشان هستند و منتجهاز پیکره

ظرفیت پیامبر اکرم و صلواا دائمی بر وجود مبارک اوست. به عبارا دیگـر، غـرض غـایی 
عاَلم این است که آن نفا نفیا و آن ذاا مقّدس، بـه زبـان نباتـاا و حیوانـاا و اجّنـه و 

افـزای  و ش را ها و مالئکه به پرست  ردای متعال بپردازد و وحدا و کثرِا عباداانسان
ی غلط را کنار گذاشت که این دنیا برای نوع انسـان رلـق اشتداد بخشد. لذا باید این انگاره

اولین مخلـوِق  عنوانبهشده است بلکه آفرین  جهان با این هد  انجام شده که رسول اکرم 
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 1و تکامِ  فوق تکام  دست پیدا کند. تقربردای متعال، به اشتداد و 
و امامـت  نبـوان و جّن در این دنیا که بر عهد نسبت به توحیـد و در نتیجه، حیاا انسا

مبتنی شده و با هد  حرکت از بهشت اول به بهشت دوم و دستیابی به نعمـِت فـوق نعمـت 
شک  گرفته، بدون حضراا معصومین ممکن نیست. زیرا با تحّقق عصیان و گنـاه ـ کـه بـا 

ت تکوینِی گناهکار و هم به طر  مقاب  سرپیچی ابلیا از امر الهی آغاز شد ـ هم به وضعی
لین رورد که اورود ضربه می و غرض شود و هم حرکت عاَلم به سوی جهتضربه وارد می

ی های این واقعیت در نافرمانِی نعماا بهشتی از حضرا آدم پا از رـوردن از میـوهنشانه
سح با تکوین و تاریخ، شود. در واقا افعاِل نامتناممنوعه و هبوط ایشان به زمین مشاهده می

کنـد؛ زیـرا منتق  می )ص( اکرمنبیشود و درد و فشار را به موجح ضربه به نظام رلقت می
محـور  اکـرمنبییعنی از آنجا که  2ی آن وجود مبارک در تمامی مخلوقاا حضور دارد.اراده

جزئی  مثابههباند و ی ایشان رلق شدهی موجوداا متعّلق به ارادهنظام آفرین  هستند و همه
ی نورانی در تمامی مخلوقاا حاضر است و به وضعیت آنان از وجود ایشان هستند، آن اراده

ها و انکارها و عنادها قبـ  اشرا  دارد و به همین دلی ، درد و رنِج ناشی از گناهان و دشمنی
شود   میکه بر فاع  آن اثر بگذارد، بر این وجود مقّدس وارد شده و توسط ایشان تحّم از آن

که رعایت تقوی قب  از هـر چیـزی، تسـّلی آن جنـاب را در پـی دارد. البتـه گناهـان کما این

                                                           
شـود ه میهایی از محوریت انسان در رلقت جهان دیـداگر در برری متوِن اعتقادی علمای شیعه، نشانه .1

 باید آن را از باب جدل با کفار و پاسخ به شبهاا آنان تلّقی کرد و اال مضمون روایاا و زیاراا و ادعیـه
اند تـا بـر دهد که این عاَلم برای چهارده معصوم رلق شده و سایر مخلوقـاا نیـز آفریـده شـدهنشان می

آنها تبدی  شوند و از این رهگذر رـدای ی محور آن بزرگواران طوا  کنند و به مجرایی برای جریان اراده
 یابند. ارتقای ظرفیتمتعال را عبادا کرده و 

های عادی نسبت به بسیاری از فع  و انفعاالا جاری در بدن رود نیز حضور و اشرا  ندارند و البته انسان .2
ایاا وارد شـده شود اما در روی ردا و مالئکه محقق میحیاا و گردش کار اعضای مختلف انسان با اراده

گفتنـد. ایـن های موجود در بدن شکر میبار و به تعداد رگ 360که حضرا رسول هر روز ردای متعال را 
 بدان معناست که ایشان در تمامی ابعاد روح و فکر و جسم رود حضور و اشرا  دارند.
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بیت عصمت و طهارا همانند کفار و منافقین و از روی عناد و انکار و دشـمنی محّبین اه 
العم  کودکی اسـت کـه نارواسـته و از روی نـادانی، موجبـاا نیست بلکه مشابه با عکا

آورد. عالوه بر این، باید توجه داشت طغیان همانند عبادا دین رود را فراهم میناراحتی وال
است و لذا طغیان و عصیان در سـیر رـود، مراتـح « پیدای ، تغییراا و تکام »دارای سیِر 

سـالی کـه قبـ  از بعثـت بـر  6800کنـد؛ از مختلف درد و رنج را به محور نظام منتق  می
از آن و امروزه که میلیاردها کافر و منافق با گناهان رـود،  سال پا 1400بشریت گذشته تا 

رحمـت هسـتند و  )ص(ی وجـودی پیـامبرپیکـره مثابهبهدر حال تزریق ّسم به تکوین عاَلم 
کنند. این روند دائمـی از درد و مداوم، زرم و جراحت بر آن ذاا مقّدس وارد می صورابه

عادی در بدن انسان و رفا عفونـت و درد رنج و جراحت در حالی است که ترمیم یک زرم 
 ی معصــومینو ائّمــه اکــرمنبیانجامــد. امــا ناشــی از آن، چنــدین روز بــه طــول می

این روند مداوم و حجم متراکم از جراحـت و فشـار و مصـیبت را اجمعین علیهماللهصلواا
قت بـر اثـر ی سطوح هستند تا نظام رلکنند و بالگرداِن تمامی موجوداا در همهتحّم  می

متعال در مدیریت عـاَلم  ی ردایطغیان و عصیان از هم نپاشد و تاریخ به پی  رود و برنامه
 شود. گیریه و از بندگان ردا برای رسیدن به بهشت دستمحقق شد

حال با این توصیف از عالم رلقت و اثراا ناشی از گناهـان بـر محـور نظـام و تحّمـ  
طبیعی نیست که ایـن بزرگـواران در شـفاعت و  )ع(ن فشارهای مربوط به آن توسط معصومی

استغفار و بخش  گناهانی که این ضرباا را بر وجود مبارک آنان وارد آورده، سهیم باشند؟! 
گذارد و فشاری که به آنان منتق  ی هدی میبا وجود باری که معصیت دیگران بر دوش ائّمه

کنند؟! البته این ذواا مقـّدس ن پیدا نمیکند، آیا این انوار مطهر حّقی در بخش  و غفرامی
شوند و در هر نوبـت از دارای ارالق ردایی و الهی هستند و سریعًا از گناهکاران راضی می

رسـد بـر ایـن اسـاس بخشند. لذا به نظـر میرا می شود، افرادتوس  و توجهی که به آنان می
ین که ردای متعال نسبت به معصومو به حّقی  ـ توان عباراتی که در ادعیه و زیاراا آمدهمی
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ی ردای متعال بـرای مـدیریت تمـام توضیح داد؛ زیرا برنامه ـ 1بر رود قرار داده، اشاره دارد
یابـد ی مراح  تاریخی، با صبر و تحم  و رضا و ایثار این بزرگواران تحقق میعوالم در همه

اند. الله و... توصـیف شـده، جنحاللهالله، اذنو به همین دلی  با اوصافی مانند یدالله، عین
بیت و توسـ  و های سابقه نیز با ذکر مصائح اه امتاولوالعزم و  یانبیاطبق روایاا، حتی 

های تاریخی عبور کنند و وظـایف الهـی رـود را اند از عقبهصلواا بر آن انوار پاک توانسته
و امیرالمنمنین  اکرمنبی، متااز سوی دیگر، در روایاا وارد شده که پدر واقعِی  انجام دهند.

و این دو نور پاک در باطن دوستداران رود حضـور دارنـد و  2علیهماوآلهما هستنداللهصّلی
که محّبین به دنیا بیایند و همچنین در ابتدا و وسط و رتم زندگی و حیـاا آنـان در قب  از آن

ی و بـا ایـن وجـود، همـهکننـد ها و شرایط را برای رشد آنـان فـراهم میعوالم بعدی، زمینه
بخشـند. در واقـا کنند و به آنان عّزا و کرامـت میریراا و مقاماا را به افراد منتسح می

عبور از تمامی مراح  حیاا در این عالم و عوالم قبلی و بعدی بدون ذکـر رـدای متعـال و 
گیری آنـان ممکـن نبـوده و نیسـت و توس  به ساحت مقدس معصومین و شفاعت و دسـت

عدی از ابعاد حیاا در دستگاه کفر و نفاق نیـز بـدون اذن طور که هی  بُ هد بود؛ هماننخوا
َناُه ِفي ِإَمام  ُمِبین  »پذیر نیست که فرمود: آنان امکان َصی  ء  َآح  ح  َواَل َواَل »و  3«ُکَ ّ َشي  َیـاِبا  َرط 

بت به این مقاماا بغض و ی نفاق و نواصح نسطور که ائّمه. لذا همان4«ِإاَلّ ِفي ِکَتاب  ُمِبین  
کینه ورزیدند و تمامی جواما بسیج شدند تا این نور را راموش کننـد و آن را از بـین ببرنـد، 

شـوند تـا شـاهد مقامـاا ها در دوران ظهور و رجعت و عاَلم قیامت جمـا میامتتمامی 

                                                           
د  َوآِلهِ ». 1 ِبَحقِّ ُمَحمَّ د  َوآِلِه الّصاِدقیَن َو َك َعلی ُمَحمَّ ِبَحـقِّ َعِلـی  ِبَحقِّ َك َعلی َعِلـی  َو ِبَحقِّ َك َو  الّصاِدقیَن َعَلی 

َك َعلی فاِطَمةَ  ِبَحقِّ َك َو َك َعَلی  َعَلی  ِبَحقِّ َك َو َحَسِن َعَلی  ِبَحقِّ ال  َحَسِن َو َك َعَلی ال  ِبَحقِّ َك َو ِبَحقِّ فاِطَمَة َعَلی  َو
َك َفِانَّ ُح  ِن َعَلی  ُحَسی  ِبَحقِّ ال  ِن َو ُحَسی  َك ال  ـَدُهم   ُقوَقُهم  َعَلی  ذی َلـَك ِعن  ِن الَّ ا  ِبالشَّ ِهم  َو عاِمَك َعَلی  َضِ  ِان  ِمن  َاف 

َدَك  ذی َلُهم  ِعن  ِن الَّ ا  ِبالشَّ  اعمال ستون هفتم مسجد کوفه، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی.« ...َو
 .86، ص 2 لدجالرضا)ع(، عیون اربار «نا و علی ابوا هذه االمهالله: اقال رسول. »2
 . 12. سوره یا، آیه 3
 .59. سوره انعام، آیه 4
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سـوی ایـن که در این دنیـا نیـز حرکـت بـه ایشان باشند؛ کما این یاوصیاو  اکرمنبیی عالیه
 باید موضوع طراحی سبک زندگی اسالمی قرار گیرد. حقایق
باه   ،بهشات  ساوی به  ه معصومین)   د   اهبری و نج ت امت سخت . امتا ن ت2

 علر ء و مردم ،انبی معن ی تف وت م هوی خلقت و امتا ن ت آنه  ب  دیگر 

آیـا دارای » طبق روایاا، وقتی از حضرا رسول سوال شـد کـه کهی مهم دیگر ایننکته
ام کـه قـدرا هـر تحّرکـی را از آن بله؛ اما لگامی به آن زده»فرمودند: « هوای نفا هستید؟

فِا معصومین مانند هوای نفا علما ولی ابدًا نباید گمان کرد که هوای ن« سلح کرده است.
که به هوای نفا کفار و منافقین مقایسـه شـود! زیـرا ین است چه برسد به اینو شهدا و محب

ِگ  منمنین با کفار و منـافقین اشـاره شـده و ایـن مطلـح،  شدنگرچه در روایاا به مخلوط
ی موجباا تمای  به گناه را در میان اه  ایمان فراهم آورده امـا طبـق روایـاا رلقـت ائّمـه

هـای ناپـاک نداشـته اسـت؛ یعنـی معصومین از نور بوده و هی  ارتالطی بـا ظلمـت و ِگ 
َمـا»و با انحرا  در فهم آیاا قرآن از قبیـ   حنواصتوان همانند نمی ُلُکم   َبَشـر   َآَنـا ِإنَّ ، 1»ِمـث 

محوریت در تکوین  بلکه 2 های عادی و معمولی تنّزل داد.ایشان را به انسان یاوصیاپیامبر و 

                                                           
 .110، آیه . سوره کهف1
نیز از سنخ انسان است؛ نه از جنا فرشتگان و عرش و... امـا انحـرا   )ص(البته روشن است که نبی اکرم .2

نفـا آن ذاا اند و هـوای گیرد که منافقین ایشان را به بشری در سطح رـود فروکاسـتهای شک  میدر نقطه
 عنوانبـهاند و این در حالی است که حتی فقهـای شـیعه ها انگاشتهمقدس را همانند هوای نفا سایر انسان

ی تـوان بـا پیـامبر و ائّمـهیافتگان به مقام عصمت اکتسـابی را نیـز نمیعصر و دستعام حضرا ولی نواب
ند و به روراک و پوشاک و رـواب و سـایر هدی مقایسه کرد. در واقا این بزرگواران دارای حیاا بشری هست

کننـد. لـذا در روایـاا ها عم  نمیها نیز همانند سایر انسانکنند اما در این عرصهامور انسانی مبادرا می
القدس است و با شـهادا هـر امـام، در وارد شده که معصومین دارای پنج روح هستند که پنجمین آن روح

رال  منمنین که دارای چهار روح هستند. البته این روایاا و امثال آن، شود؛ بروجود امام بعدی مستقر می
اند و اشاره به آنهـا بـرای شود ـ قرار نگرفتههای اجتهادی ـ همانند آنچه در علم فقه انجام میموضوع بررسی

مند نسبت به ایـن احادیـث روشـن رواهـد شـد کـه فتح باب در این زمینه است زیرا در صورا تفقه قاعده
های غیرمعصوم نیست بلکه بیت عصمت و طهارا از باب اطالق بشر بر سایر انسانبر اه « بشر»اطالق 

هـا هایی با رصوصیاا ویژه هستند که هی  انسانی از آنها برروردار نشده و ایـن ویژگیاین بزرگواران انسان
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یت در هدایت عاَلم به این ذواا مقّدس سپرده شده و لذا در بررورد با مسائ  و در مسنولو 
گیـرد. مواجهه با اه  کفر و اه  نفاق و اه  ایمان، هزاران راه در برابر این بزرگواران قرار می

شـتری بـرای رسد این انوار پـاک در انتخـاب راهـی کـه سـرعت بیبه همین دلی  به نظر می
رود را مضطر و نیازمند به  و گرفتهباشد، مورد امتحان قرار  هدایت عباد به درگاه الهی داشته

اضـطرار »ی هدی از سـنخ ائّمه یرو، هوای نفا در مرتبهاز این بیند.علم ردای متعال می
نقـ  لذا از امیرالمـنمنین  1است و نه از جنا می  و کش  نسبت به گناه و عصیان.« ارتیار

گاهی ایشان به راه های حیله و نیرنگ در سیاست، بهتر و بیشتر از معاویه بوده اما نه شده که آ
ی جنگ نیز تنهـا شد تا به این امور توجهی نداشته باشند بلکه در بحبوحهتنها تقوا باعث می

یر کـردِن سـادیدند و به زرمیرساندند که هی  ریری در نس  آنها نمیکسانی را به قت  می
کردند. در واقا امتحـان گرفتند، اکتفاء میافرادی که اوالد آنان در آینده جزء منمنین قرار می

ی امور بیت عصمت و طهارا در این چارچوب رقم رورده که آن ذواا مقّدس به همهاه 
ای سـابقهاند و از رطراا و فشارها و مصائح سـنگین و بیگذشته و حال و آینده علم داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـَرَ  َمَحـ ِّ فَ »ی کبیره مورد تصریح قـرار گرفتـه اسـت: در زیاراتی همانند زیارا جامعه ـُه ِبُکـم  َآش  َبَلـَغ اللَّ

ِمیَن  ُمَکرَّ َس و  ال  ُمر  َفَا َدَرَجاِا ال  ِبیَن َو َآر  ُمَقرَّ َلی َمَناِزِل ال  َحُقُه الِحق  َو الَآع  ُث الَیل  ـِبُقُه َیُفوُقـُه َفـاِئق  َو الِلیَن َحی  َیس 
َمُا ِفيَساِبق  َو ال َراِکِه َطاِما  َحتَّی ال َیط  َقیِإد  ب  َو ال َیب  یق  َو الَمَلك  ُمَقرَّ َسـ   َو الِصـدِّ َعـاِلم  َو َشـِهید  َو الَنِبيٌّ ُمر 

َطان  َمِریـد  َو الفَ َدِنيٌّ َو الالَجاِه   َو ال ار  َعِنید  َو الَشی  ِمن  َصاِلح  َو الَفاِجر  َطاِلح  َو الَجبَّ ـق  ِفیَمـا اِض   َو الُمن  َرل 
َن َذِلَك َشِهید  ِإال َعرَّ  َق َمَقاَبی  ِنُکم  َو َتَماَم ُنوِرُکم  َو ِصد  رُِکم  َو ِعَظَم َرَطرُِکم  َو ِکَبَر َشأ  ِعِدُکم  َو َثَباَا َفُهم  َجالَلَة َآم 

ِزلَ  َمَقاِمُکم   َب َمن  ِه َو ُقر  َتُکم  َلَدی  ِه َو َراصَّ َدُه َو َکَراَمَتُکم  َعَلی  ِزَلِتُکم  ِعن  ُکم  َو َمن  هُ َو َشَرَ  َمَحلِّ  «ِتُکم  ِمن 

ی حضرا یوسف و زلیخا ابدًا بـه معنـای تمایـ  آن در قضیه« هّم بها»بر همین اساس، عباراتی از قبی   .1
پیامبر بزرگوار به گناه نبوده بلکه مقصود از این تعبیر حسح روایاا، غضح حضرا یوسف برای ردای 

، ابتالئـاا حضـرا یعقـوب ناشـی از متعال و تصمیم ایشان برای کشتن زلیخا بوده است. یا طبق نقـ 
رغم گناهانی که در بین غیرمعصومین متداول است نبود، بلکه به این دلی  بال بر ایشان نازل شد که علـی

ی آن حضرا پناه های جمعه به رانهی ایشان به فقراء و مساکین، سائلی در یکی از شحرسیدگی پدرانه
یک از چهارده معصوم رخ نـداده ص و نادر نیز نه تنها برای هی آورد اما اطعام نشد. البته همین موارد را

در معرض ابتالء به آن قرار گرفتند، به نحو کام  بـرای پیـامبر  انبیای سلفهایی که بلکه تمامی مصیبت
 اکرم و امیرالمنمنین علیهماوآلهماالسالم حاد  شد.
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گاه بودهکه در  اند و با این حال، عاشقانه مقـّدراا راه ردای متعال بر آنان وارد رواهد شد، آ
رفتنـد و پذیرفتند و با اطمینان به حکمت الهی و در او  رضا، به استقبال بـال میالهی را می

ای از ذکر ردا و توجه بـه رواسـت و کشیدند و در تمامی این حاالا ذّرهآن را در آغوش می
 برری رغم علم به جاسوسِی علی)ص( اکرمنبیگونه که ی ربوبی غفلت نداشتند. هماناراده

ترین روابط را داشتند و با کردند و با چنین دشمنانی نزدیک، با آنان زندگی می1همسران رود
ی الهـی جـّدیت داشـتند کـه گیـری تحقـق ارادهسابقه آنچنان در پیوجود این فشارهای بی

گونه رود را بـه مشـّقت و زحمـت ا قرآن از آن حضرا رواست تا اینردای متعال در آیا
های عـادی اگـر در اتـاقی بنشـینند و سـپا ی اینها در حالی است که انسـانهمه 2نیفکند.

درنگ و بالفاصله از آن ربردار شوند که یک حیوان موذی و سّمی در آن اتاق وجود دارد، بی
گونـه تـأّملی را شـوند، هی تی که از آن مطلـا میشوند و برای فرار از رطرامح  رار  می

 دانند.جایز نمی

علت وری ن ، «ائره معصومین والیت ت  یخیِ»به  فقه ء تقوم والیت اوتر عیِ .3

 غیبت کبری دو هد   ماردهدایت امت مارد و آل

منطاق  د  نسابیت ما دی   »و  «ا سطویی منطق» ب « فلسفه نم م والیت» تف وت .1/3

 ی اختی  د  تعرید از انس ن بر اس س ا تق ء قوه« ینگرمجروعه

و « ارتیـار»ای از آن بیان شد، انسان باید بر مبنـای بر اساس مباحث فلسفی که رالصه
تکیـه « عق  و نطق»تعریف شود؛ بررال  منطق صوری که در تعریف انسان بر « امتحان»

نماید. برابر جبر محیط تلّقی میکند و بررال  منطق غربی که رفتار انسان را واکنشی در می
کننده اسـت و رـدای یعنی انسان دارای شاء و طلح و تقاضا بوده و یک موجوِد دررواسـت

 متعال او را رلق کرده تا بخواهد و دعا کند و دررواست نماید و اجابـت شـود و ایـن رونـد

                                                           
 ابتدایی سوره تحریم و روایاا ذی  آن.  . اشاره به آیاا1

 .8؛ سوره فاطر، آیه 3شعراء، آیه  ؛ سوره2سوره طه، آیه  .2
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انسان با مشـّیت  در واقا هر چه ارتباط 1تصاعدی تداوم یابد. صورابه برای ارتیار انسانی،
الهی کثرا پیدا کند و بیشتر دعا نماید، بیشتر اجابت رواهد شد. هنگامی که ایـن تعریـف 

های کـالن نیـز بـر ریزیای برای طراحی سبک زندگی اسالمی قرار بگیرد، برنامهپایه مثابهبه
ع شـود بلکـه موضـواو متمرکـز نمی مـادیمحور ارتباط انسان با طبیعت و تـأمین نیازهـای 

هایی اسـت کـه دائمـًا در ریزی و شارص آن، کثرا ارتباط بـا رـدا و تربیـت انسـانبرنامه
ی از قبیـ  واهـ یدررواست و طلح از ردای متعال شدیدتر شوند. در این صورا ادعاهـای

قاب  طرح نخواهند بـود زیـرا قـدرا و علـم الهـی « امکاناا محدود و نیازهای نامحدود»
ای برای مخلوق رود در در برابر هر دررواستی، اعطاء و عطیهنهایت و نامحدود است و بی

 نظر گرفته است.
که به اذن الهی در امر ربوبیت و هدایت عباد حضور دارنـد، بـه )ع( در واقا معصومین 

ها و طبیعت، به دنبال کثرا ارتبـاط پردازند که در رالل ارتباط با انسانتربیت عناصری می
ران به دستگاه الهی هستند و به همین دلی ، تمامی ارتباطاا به با ردای متعال و دعوا دیگ

شود و رـدای متعـال نیـز مقـدوراا مختلـف را تحـت ظرفی برای رحمت الهی تبدی  می
دهد. در این صورا، امکاناا نه تنها محدود تلّقی هایی قرار میی چنین انسانتسخیر اراده

مت منمنین قرار بگیرنـد و در سـطح رـود نخواهند شد بلکه کش  و تمای  دارند تا در رد
ی ربوبی تبدی  شوند. به عبارا دیگـر، در )فاعلیت تبعی( به مظهری برای ذکر الهی و اراده

ی انسـان بـا ی انسـان بـا انسـان و رابطـهی انسـان بـا رـدا، رابطـهرابطه»ی میان سه عرصه
غیر اصلی در سـبک زنـدگی مت عنوانبهریزی ، آنچه باید از منظر حاکمیت و برنامه«طبیعت

دهد را شک  می« ارتباط انسان با انسان»است که « ارتباط انسان با ردا»اسالمی قرار گیرد، 
که همانند سـبک زنـدگی غربـی، کند؛ نه اینمی معینرا « ارتباط انسان با طبیعت»و سپا 

                                                           
ها و تقاضـاهای کفـار و منـافقین )در تناسـح بـا حتی طلح«  ُنمّد هوالء و هوالءکالً »ی لذا به حکم آیه .1

 شود؛ گرچه آنان عاقبتی جز جهنم و عذاب نداشته باشند.حکمت ردای متعال( اجابت می



 333 اسالمی زندگی سبک طراحی مب دیِ 

 

در سـطح یـک  و لوازم آن بر سایر ارتباطاا حاکم شود. این بیان« ارتباط انسان با طبیعت»
دهِی تمامی در زندگی اجتماعی و جهت« معنویت»تواند چگونگی جریان تعریف پایه، می

ی ایـن نظـام از ی ذکر ردای متعال را توضیح دهد. زیـرا نتیجـهارتباطاا در راستای توسعه
ی ارتیار و اشتداد ایمان و قرار گرفتن در مقام رالفـت اسـت؛ بـه ایـن قوهارتباطاا، ارتقاء 

ای برای جریان مشّیت الهی در تمـامی ابعـاد و سـطوح تبـدی  ا که شاء انسان به واسطهمعن
است و مراتبی از  )ص(ی معصومینو ائّمه)ص( اکرمنبیشود. البته رالفت تاّم، منحصر به 

ترین شـود و پـایینو شـهدا و مـنمنین و... نیـز می ن به حسح درجاا ایمان، نصیح علماآ
اند و در شود که برای اعتقاداا رود، امنیت ایجاد نکردهمانانی میسطح آن، مربوط به مسل

 معرض لغزش به سوی کفر و نفاق هستند.

 عناوان باه ، «نواب عا م »ایر نِ  و وری ن آن د  ا تق ی . و ذبه ا اده معصومین)  2/3

 م دون یوسیله نج ت تر می مراتب ایر ن

شود زیرا مافوق در تعریف می« مافوقی کردن در جاذبهعم »به « ایمان»بر این اساس، 
اثر ارتباط بیشتر با ردای متعال، دارای قدرا بـاالتری در دعـا و دررواسـت اسـت؛ یعنـی 

تر توانـایی و قـدرِا بیشـتر را در گونه که در اصنا  و مشاغ  مختلف، درجاا پـایینهمان
ود را بـا آنـان مسـتحکم ، پیوند رکنند و برای ارتقاه آن اقرار میدرجاا باالتر حا کرده و ب

نیز باید همـین مسـیر را « ایمان»ی نمایند و اال در کار رود موفق نخواهند شد، در مقولهمی
دو پـاره و منشـّق شـد یـا  )ص( اکـرمنبیمثال، ماه در آسمان به دررواسـت  عنوانبهپیمود. 

شد که چـرا  ی هنگامی که از سوی مخالفین مورد هجمه قرار گرفت و از او سوالحلفهد ابن
داند، عصای رود را پرتاب کرد و عصا به اذن اسرائی  افض  میبنی یانبیاشیعه را از  یعلما

چـه هنگـام  ،بررال  حضرا موسی»به اژدها تبدی  شد و گفت:  )عج(عصرحضرا ولی
در واقا هنگامی که حضـراا « اندارتن عصا و چه در هنگام گرفتن آن، دچار رو  نشدم.

ها و تصرفاتی هستند، دیگران باید ایمان رود آنان دارای چنین قدرا عام نوابمعصومین و 



334  سبک زندگی 

را از طریق زیاراا و توسالا به ایمان آنان گره بزنند. امروز نیز ترس و رعح تمامی کفـار و 
دهد که چـه ایمـانی منافقین از رفتار و مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری، نشان می

های تر از فـوالد، در مقابـ  فشـارها و هجمـهسـت کـه مسـتحکمی ابرتر است و چـه اراده
کـه بسـیاری از مـنمنین ی دنیاپرستان مقاومت کرده و تـاب آورده اسـت در حالیجانبههمه
توانند فشارهایی به مراتح کمتر از این را تحم  کننـد. البتـه زنـدگی در ایـن دنیـا بـرای نمی

هاست و درمـان ا درد و رنج و مشکالا و سختیها از کودکی تا پیری، همراه بتمامی انسان
که به دردها و ابتالئاا کسانی گره بخورد که بالگرداِن تکوین و این دردها راهی ندارد جز آن

تاریخ هستند و در برابر زهرها و سمومی کـه گناهـاِن میلیاردهـا نفـر از کفـار و منـافقین بـه 
دهند. پا در این دنیای پر از درد ر  میکند، صبر و حلم به ری نظام رلقت وارد میپیکره

 ةجاالنةها با تکیه به عق  رود و بـدون سـوار شـدن بـر سـفینامتها و و ابتالء، ایمان انسان
مصــائح افــراد و جوامــا بــا مصــائح  اتصــالرــوردن و حفــظ نخواهــد شــد بلکــه بــا گره

ها را بیمه رد و ایمانهای رطرناک عبور کتوان از این عقبهاست که می )ع(الحسیناباعبدالله
ی عبودیت و پرست  ردای متعال سرعت گرفـت. بنـابراین مسـائ  نمود و در مسیر توسعه

های کالن و ُررد زمانی های توسعه تا مدیریتاندازها و برنامهنظام اسالمی از طراحی چشم
روری است که اشک بر سیدالشهداء و فداکاری در راه آن حضرا، به مبنایی برای ت ح قاب  

 تولید ثروا و قدرا و اطالع تبدی  شود.

 ؛عن صر و امت تا  یخی  بهو تبدیل آن ن مارد و امت مارد و آل مؤمنینپرو ش  .3/3

 تات و ذبه ا اده معصومین)  

و  انبیای الهـیی معصومین و که روشن شد محوریت در دستگاه ایمان به ائّمهپا از آن
توجـه داشـت کـه سـیر تـدریجی حرکـت مـنمنین بـه گردد، بایـد پرچمداران توحید باز می

ای بر مبنای توّلی و تبعیت از آن بزرگواران شک  شود و جامعهمنجر می« دینی امتتشکی  »
اسـت کـه در راه  محمـدو آل محمـد امـتها به تصریح روایاا، امتگیرد. برترین این می
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صائح را تحّم  نموده است. ی رود رفا ید کرده و باالترین مپرست  ردای متعال، از اراده
 امـتاست و به همین دلی ، « پرورش عناصر تاریخی»، امتگیری این ی شک اولین نتیجه

با تکیه و توس  به امامان رود و به تأّسی از آنان، هم مراتح قرب و سلوک  محمدو آل محمد
و جـان و آبـروی نماید و در این راه، مال گیری میها دستامتکند و هم از سایر را طّی می

 «والیـت تـاریخی»ی هدی به مقـام گونه که ائّمهنهد. لذا همانرود را در طبق ارالص می
شـوند و بـا تبدی  می« عضو تاریخی»پیرو آن بزرگواران به  امتو  نائ  آمدند، علما و شهدا

یری گهای نورانِی موالی رود، دیگران را از یک منزلت تاریخی یاری و دسـتبه اراده اتصال
را دارنـد کـه بـه والیـت تـاریخِی « هـاحکومـت بـر اراده»نمایند. اساسًا کسانی شأنّیِت می

ی رود را تابا ذواا مقدسی قـرار دهنـد کـه بـا گسـتردگی و شوند و اراده متص معصومین 
که عاَلم رلقت به رغم آناند. در چنین منزلتی، علیی رود، بر تاریخ حاکم شدهشمول اراده

ومین تعلق داشت و تمامی شرون سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باید در ارتیار حضراا معص
دین و ابالغ آن به عموم،  حقایقگرفت، آن بزرگواران همزمان با پافشاری بر بیت قرار میاه 

هـای فرهنگـی همراهی نکردِن مردم حاضر شدند تصاحح رهبری سیاسـی و منزلت دلی به
ی نفاق را پپذیرند المال و وجوهاا( توسط ائّمهدی )بیت( و مقدوراا اقتصاگذاری)بدعت
بودِن نظـام اهـواء و گرفتـار متنـاقضت و إمهال الهی به آنان محقق شود و درونحجتا اتمام 

رـدا در مقابـ  چشـم  یارزشی دنیا بـرای اولیـاشدن آن به تکالح و تنازع اثباا گردد و بی
ظیر تا بدانجا او  گیرد که بهشتیان نیز از فهم و درک نهمگان قرار گیرد و زیبایِی این افعال بی

، با عذاب تکـوینی و بـالء الهـی معینهای طغیان در زمانی ابعاد آن عاجز شوند. البته نظام
شوند تا بندگان ردا نجاا یابنـد و تـاریخ مراحـ  تکامـ  دچار شکست نابودی شده و می

 رود را طّی کند.
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؛ ه ی قد ام م زم ن د  شب نواب ع متات والیت  مارد.  اهبری امت مارد و آل4/3

 )عج عصرحضرت ولی از طریق والیت ت  یخیِ

بر اساس آنچه گذشت، توسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان تداوم در طول تاریخ را 
شـود و ریشـه در درون جامعـه و امـوری از قبیـ  داشته باشد، از آزمون و رطا حاص  نمی

گـردد؛ یعنـی از ی جامعه و احکام آن به امـری بیرونـی بـاز میبلکه توسعهدموکراسی ندارد 
پرورش عناصر »ر نتیجه، آید. دبدست می« توّلی به والیت تاریخی»و « هماهنگی با تاریخ»

است زیرا جامعه و احکام آن باید به تاریخ و احکام  جامعه اسالمیهد  سارت  «تاریخی
والیتی که پرسـت  اجتمـاعی را بـرای  مثابهبه طلقه فقیهمکه والیت شود. همچنان متقومآن 

 )عج(عصـردهد، باید بـه والیـت تـاریخِی حضـرا ولیدینی حفظ کرده و ارتقاء می امت
شود. یعنـی اگـر در شـح قـدر گردد که این تقّوم و هماهنگی در شح قدر حاص  می متقوم

آن حضرا  عام نایحان پذیرفت که رزق توشود، آیا میاالعظم نازل میاللهبر ولی« مر  اَ   ِّ کُ »
نگردد؟! پا هماهنگی والیت اجتمـاعی بـا والیـت تـاریخی بایـد  معیننیز در همین شح 
َواَهـا»ی ی شریفهافزاری تحقق یابد؟! آیا آیهچگونه و با چه نرم َهَمَها ُفُجوَرَهـا َوَتق  یـک  1«َفَأل 

شود شام  نمی توحید در عصر غیبت را گیرد اما پرچمدارسواد را در بر میانسان عامی و بی
گردد؟! البته روشن دینی و چگونگی آن به او الهام نمی امتبرای راهبری  عام نایحو تکلیف 

است که این الهام و اعطاء الهی باید در مراح  بعدی رود از طریـق عقـ  و منطـق و علـم 
ی اجتمـاعی در میـان مقولـهدار شود و قاب  انتقال به سایر فقهاء باشد و به یـک اصول زبان

ی جامعه در هـر سـال و در ی مطلح آن است که احکام توسعهآقران او تبدی  گردد اما ریشه
 هر مقطا، باید از احکام تاریخی تبعیت کند.

ــت ــه و فرص ــت جامع ــذا ظرفی ــا و ل ــاس نیازه ــر اس ــد ب ــابا آن نبای ــدها و من ها و تهدی
ه بزرگترین فرصت در سبک زندگی اسالمی تعریف و محاسبه شود بلک مادیهای توانمندی

                                                           
 .8شما، آیه  . سوره1
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دهد. بـه همـین است که تبیین احکام والیت تاریخی و اجتماعی در آن رخ می« شح قدر»
زیـارا »دلی  است که ظرفیت علومی مانند کالم و فلسفه ارتقاء یابد تا اعتقاداا شیعه بـه 

آن( مقّرب شـود و فهـم سند اصلی در اعتقاداا و مبنای تفسیر قر عنوانبه)« ی کبیرهجامعه
هایی را تولید نماید که ابـزاری بـرای سـنج  و نورانی، شارصه حقایقدقیق و عمیق از این 

های اجتماعی باشند و از این طریق، معار  حّقه را به متن زنـدگی مـردم ی حرکتمحاسبه
 وارد کند.



5 
بر اساس فرهنگ قرآن و  کیفیت آغاز زندگی روی کره زمین بیان

 )ع(بیتاهل

 سبک زندگی اسالمی مب نی بیت برای استنب طضرو ت تفقه پیرامون مع  ف اهل .1

هایی که برای طراحی سبک زندگی اسـالمی بر اساس مباحث گذشته، یکی از ضرورا
فـین بـه کلگونـه کـه بـرای تعیـین تکلیـف مهماناین است که  در مقاب  نخبگان قرار دارد،

شود، باید به استنباط از روایاا اعتقادی و تفّقه در میمباحث دقیق اصولی و فقهی پردارته 
هّمت گماشت و بر مبنای آن، به نقد و بررسِی عقالنیـت کفـار و منـافقین و  نیز این معار 

مباحث عقلی که توسط علمای شیعه مطرح شده، مبادرا نمود. گرچه فـارغ از ایـن نکتـه، 
سط این مخلـوق رعایـت شـود نیـز در تکلیف عقِ  غیرمعصوم و حّد و مرزهایی که باید تو

نمونه تفکر در ذاا ردا و پردارتن به برری اموری که فراتر از  عنوانبهشده و  معینروایاا 
مضامین قرآن هستند، مورد نهی قرار گرفته و در مقاب ، به تأّم  در آیاا الهـی توصـیه شـده 

ومین قـرار گیـرد، معـار  ی اعتقاداا حّقه برای غیرمعصـاست. لذا آنچه باید منشأ و ریشه
اجمعین است که به عق  اجازه داده علیهماللهی معصومین صلوااقرآن کریم به تفسیر ائّمه

شده پیرامون این اربار ـ که از دستگاه الهی به ما رسیده ـ به تدقیق و تأّم  بپردازد و بـه آنهـا 
ا مختلف ایمانی انجام ـ که متناسح با درجا سازینظام دهد و در همین چارچوب، با نظام
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گیری از دیگر منمنین و تصحیح و ارتقاء اعتقـاداا آنـان بپـردازد. گرچـه ایـن گیرد ـ به دستمی
ی این شود. همه حقایقتواند موجح اشرا  غیرمعصوم بر آن های عقالنی در نهایت، نمیتالش

بـا  رای تفـاوا مـاهویداالهـی  یاوصیاو  انبیاشود و اال عق  امور به عق  غیرمعصوم مربوط می
اسم از هفتادوسه اسم الهی، قدرا  72ی هدی بر اساس است و عقالنیِت ائمه عق  غیرمعصوم

 1پردازد.در عالم می تصر فهم از هفت بطن قرآن کریم را دارد و در چنین مقیاسی به 

 قالنیتد  کن   دیگر ابواب فقهی برای بهینه دستگ ه ع «اإلستنب طفقه»ضرو ت تووه به  .1/1

های دینی آغاز کرد زیرا چنین روندی مالزم با توان از گزارهالبته در فهم از دین ابتدائًا نمی
آغـاز  عقالیـیدور است بلکه استنباط از رطاباا ناگزیز با تکیه به اصول عرفـی و عقلـی و 

، یک تنهایبیاناا شارع پردارت و در  شود. پا باید با این ابزار، وارد فقه شد و به فهممی
شده از این ی عق  تأسیا کرد و احکام استخرا های دینی دربارهباب فقهی برای فهم گزاره

تعّبد در سـطح منطـق و اصـول در گذشـته  جریان ها را بر رفتار عق  حاکم نمود. البتهگزاره
حساسیت امر مدیریت نظام، باید به ایـن مسـأله توجـه  دلی بهضرورتی نداشته اما امروزه و 

. این امر به معنای تبدی  علوم عقالنی به علوم نقلی نیست بلکه به این معناست که عق  کرد
یکی از مخلوقاا ردای متعال و همانند آنها، دارای مناسکی شرعی برای حرکت و  عنوانبه

توانـد بـه تولیـد یعنی با حفظ حدود شـرعی می ت و باید از این مناسک تبعیت کندرشد اس
های وحیانی در این موضوع، دستاورد رود ازد و در پایان، با تکیه بر گزارهمنطق و فلسفه بپرد

را بهینه نماید. این در حالی است که در مبنای موجود حوزه، اوامر شرعی که به امور عقلـی 
 آیند.ارشاد به حکم عق  به حساب می مثابهبهشوند، مربوط می

                                                           
ِه  ِإنَّ »باقر )ع(: . امام 1 َم َاللَّ َو ِاس  َظَم َعَلی َثاَلَثة  ع 

َ َد آَصَف َاْل  َما َکاَن ِعن  فًا َو ِإنَّ ِعیَن َحر  َم  َسب  َها َحر    َواِحد  َفَتَکلَّ ِمن 
ِقیَا  َن َسِریِر ِبل  َنُه َو َبی  ِض َما َبی  ر 

َ ِریَر ِبَیِدهِ  ِبِه َفُخِسَف ِباْل  ی َتَناَوَل َالسَّ ـَرَع ثُ  َحتَّ ُض َکَما َکاَنت  َآس  ر 
َ مَّ َعاَدِا َاْل 

َظِم  ع 
َ ِم َاْل  َدَنا ِمَن َااِلس  ُن ِعن  ن  َو َنح 

َفِة َعی  نَ  ِمن  َطر  َثَر ِبـهِ َو اِن ِاث  َتأ  ِه َتَعاَلی ِاس  َد َاللَّ فًا َو َحر    َواِحد  ِعن  ُعوَن َحر   َسب 
َل َو ِفي عِ  َدُه َو اَلَحو  ِح ِعن  َغی  ِم َال  َعِظیِم الَ ل  َعِليِّ َال  ِه َال  َة ِإالَّ ِباللَّ  ، کتاب الحجة.1اصول کافی، جلد« ُقوَّ
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خلقات د    «و مقا طعِ  سطوح و مراحل»گیری زندگی بر اس س کیفیت شکل .2

 انبی فرهن  

با هد  طـرح یـک سلسـله  نظر،ون سبک زندگی اسالمی از این مالبته آغاز بحث پیرام
در این دنیا و  تمدنشود بلکه جامعه، حاکمیت، تاریخ و اعتقاداا نظری و ذهنی انجام نمی

تا، بایـد همـین راسـدر . شـودمعنادار می حقایق ر اینحیاا و رلود در بهشت و... بر محو
است و لذا  )ص( اکرمنبیبر حسح روایاا اولین مخلوِق ردای متعال، نور  توجه داشت که

طبق نق ، ردای متعال نور پیامبر  ر است.این نور، موضوع زندگی در این عاَلم و عوالم دیگ
های تسبیح و تحمیـد و تهلیـ  و تکبیـر بیت پاک ایشان را هزاران سال در حقبهاسالم و اه 

 .مین و... رلق شوندرش داده؛ قب  از آن که عرش و آسمان و زپرو
ی رـدای متعـال بـه رلـق سـایر پا از این مرحله و با گذشت سـالیان طـوالنی، اراده

ــق می ــوداا تعّل ــور موج ــه ن ــرد: ب ــرمنبیگی ــده می )ص(اک ــرش آفری ــور ع ــه ن ــود و ب ش
هفت آسمان  )س(ری ی کبشوند و به نور حضرا صدیقهمالئکه رلق می )ع(امیرالمنمنین

آفـرین  رورشـید و مـاه و  )ع(شوند و بـه نـور امـام حسـن مجتبـیمیو هفت زمین رلق 
ایـن یـک  1شـود.بهشت رلـق می )ع(الحسین رورد و به نور اباعبداللهها رقم میکهکشان

را  انبیامحور از رلقت است و محور دیگر آن، این است که ردای متعال بر حسح روایاا، 
ی نـور انبیا، شهدا را از اضافهی نور بیت رلق فرموده و علما را از اضافهنور اه  یاز اضافه

 2آفریده است. ی نور شهداو محّبین را از اضافه علما
یابد و حضـرا حـق ها تحقق میی انسانای از رلقِت همهپا از آن در عاَلم ذّر، مرتبه

گیـرد و همگـان بـه ایـن حقیقـت میها بر الوهیت رود اقـرار عظمته از تمامی انسانجلت
شود تا از آتشـی فـروزان عبـور کننـد و ی آنها دستور داده میکنند. سپا به همهاعترا  می
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ی و رانـدان مطهـر ایشـان و ائّمـه اکـرمنبیکنـد، اولین کسی که بـه ایـن دسـتور عمـ  می
سـتند کـه از ایـن و محّبـین ه انبیا و علما و شـهدامعصومین هستند و بعد از این بزرگواران، 

و کفار تـا  شقیااالشوند؛ از اشقیها وارد این آت  نمیکنند. اما سایر انسانفرمان تبعیت می
 معـینالشـمال الیمین و اصحابمنافقین و عواّم هـوادار آنهـا و بـه ایـن صـورا، اصـحاب

از  در فلسفه و علوم عقلی نیست بلکه ارباری است کـه حقایقشوند. البته راستگاه این می
 1سوی دستگاه الهی به ما رسیده است.

گیاری  کیفیت خلقت حضرت آدم و آغ ز زندگی د  بهشت و مقدم ت شاکل  .3

 زندگی د  زمین

شـود رسد و به فرشتگان امر میمی )ع(بعد از این مراح ، نوبت به رلقت حضرا آدم 
امـا  2ا کننـد.معرفـت پیـد)ص( اکرمنبیی مخلوقاا به نور که بر ایشان سجده کنند تا همه

برترِی ایشان را  علتوآمد کرد تا ابلیا مهلت رواست و صد سال در بدن حضرا آدم رفت
ی ابلـیا بـه عقـ  بر رود درک کند و به دستور سجده بر حضرا آدم عم  نماید. اما تکیه

رود و قیاس بین رلقت رود از آت  و رلقت حضرا آدم از ِگ ، مانا از این شد که بتواند 
و لذا پا از صد سال، از سجده سرباز زد  3را در پیکر حضرا آدم مشاهده کند اکرمنبینور 

شدن روح در بدن حضرا آدم و رلقت حضرا و از درگاه ردای متعال رانده شد. با دمیده
ی وارد بهشت اول در آسـمان اول شـدند و مالئکـه و راصحوا، این دو بزرگوار با تشریفاا 
یر آنان قرار گرفت و تا  پادشاهیِ بهشت بر سـر حضـرا تمامی نعماا بهشتی تحت تسخ

در عوالم گذشـته، اولـین سـبک  اکرمنبیی حیاا آدم گذاشته شد. بنابراین پا از بیان شیوه
زندگی با حیاا در بهشت اول، برای حضرا آدم و حضرا حوا رقم رورد و انواع التـذاذ و 

                                                           
 .7 فحه، ص2 لدکافی، ج. اصول 1
 .102، ح219. تفسیر امام حسن عسگری)ع(، صفحه 2
 .20، ح47، صفحه 1. اصول کافی، جلد 3
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 د.های الهی برای آنان حاص  شابتها  و سرور از نعمت
هـای بهشـتی را ممنـوع کـرده بـود و در این میان، ردای متعال تناول از یکـی از دررت

روشن است که این دستور الهی از روی بخ ، منا ریر، تحقیر، فشـار بـر مخلـوق و سـایر 
ریـرد، ای که در شأن ساحت قدس ربوبی نیست و از هوای نفا انسان برمیاوصا  رذیله

دادن به این نکتـه صـادر گردیـد کـه حیـاا حضـرا آدم و توجهنبود. بلکه این فرمان برای 
گیـرد نشأا می )ص(اکرمنبیو بهجت او، از نور  لذای فرشتگان بر ایشان و حّظ و سجده

ای نیسـت ظرفیت حضرا آدم در مرتبه 1و از آنجا که این دررت، دررت علم نبوی است،
ه در شـح معـرا  و بـا عبـور از گونـه کـشدن به آن را داشـته باشـد. همانکه تحم  نزدیک

المنتهی، حضـرا ةگانه و عرش و در هنگام رسیدن پیـامبر اکـرم بـه سـدرهای هفتآسمان
دانسـت کـه در ی راه را به تنهایی طّی کند زیرا میجبرئی  از حضرا رسول رواست تا ادامه

رلقـت و صورا عبور از این نقطه، از بین رواهد رفت و نابود رواهد شـد. در واقـا نظـام 
دستگاه آفرین ، دارای سلسله مراتح و طبقاا نور است و بر اساس حکمت و عـدل الهـی 
شک  گرفته؛ بررال  طبقاتی که کّفار در نظاماا اجتماعی رود، بـه طراحـی آن مبـادرا 

 2اند.کرده
های راصی که جزئیاا آن در روایاا نق  شـده، وارد بهشـت ابلیا با استفاده از حیله

ی کرد حضرا آدم را وسوسه کند و فریح دهد و به دروغ ادعا کرد که نهـی از اول شد و سع
ی ایشان جلوگیری نزدیکی به این دررت، برای آن بوده که از رلود حضرا آدم یا ارتقاء رتبه

شود. اما حضرا آدم با معرفت به رـدای متعـال و نعمـاا او و علـم بـه دشـمنی ابلـیا، 

                                                           
 .104و  103، ح 221صفحه  تفسیر امام حسن عسگری)ع(، .1

ی مباحث، به توضیح بیشتر پیرامون سلسله مراتح و طبقـاا و ضـرورا و کیفیـت آن پردارتـه در ادامه .2
همین مطلح بود که ردای متعال فرشتگان را پا از سوال از علت رلقت حضـرا  دلی بهرواهد شد. 

ندادن به همین سلسله مراتح بـود تن دلی بهعلم مّتصف نمود. ابلیا نیز آدم توبیخ کرد و آنان را به عدم 
 که در برابر امر ردای متعال عصیان کرد و به مقابله با دستگاه الهی پردارت.
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ی حضـرا حـوا را از رود راند. سپا ابلـیا بـه وسوسـهبررورد تندی با او کرد و شیطان 
پردارت و ایشان در برابر مکر شیطان تسلیم شد و از دررت ممنوعه تناول کرد و تغییری در 
وضعیت رود یا بهشت مشاهده نکرد. البته ردای متعال، فرشتگانی را مأمور کرده بود تا اگر 

نان را هد  قرار دهند اما هنگـامی کـه کسانی به این دررت نردیک شوند، با تیرهای رود آ
حضرا حوا به دررت نزدیک شد، ردای متعال دسـتور داد تـا فرشـتگان از تیرانـدازی بـه 

ی کمتِر حضرا حوا از عقالنیـت نسـبت بـه سوی ایشان رودداری نمایند و با توجه به بهره
کـه  حضرا آدم، به ایشان رحم کنند. در نتیجـه، حضـرا حـوا بـه حضـرا آدم ربـر داد

رغم نزدیکی به دررت و تناول از آن، هی  اتفاق راصی رخ نداده است. لـذا حضـرا علی
َقسم ابلیا و سالمت حضرا حوا و تیراندازی نکردن فرشتگان به ایشان، یعنـی  دلی بهآدم 

ی دررـت ممنوعـه تنـاول برد و از میوهی عینی تکیه کرده و فرمان ردا را از یاد میبه تجربه
رو تمامی نعماا بهشتی از تسخیر حضرا آدم و حضرا حوا رار  شده و ز اینا 1کند.می

برند تـا بـدن رـود را شود و حتی زمانی که به برگ دررتان پناه میهای آنان آشکار میزشتی
کننـد. ایـن در حـالی بـود کـه حضـرا آدم بـا آداب و ها از آنان تبعیـت نمیبپوشانند، برگ

 گذاری کرده بود.سلطان بهشت تا  عنوانبهشده بود و الهی وارد بهشت  راصتشریفاا 

بعاد از هباوط ایشا ن از    د  زماین  زندگی حضرت آدم)    . اش  ه به کیفیت آغ ز1/3

 آسر ن اول

شود که حضرا آدم و حضرا حوا و ابلیا و مار و طاووس ـ اما این تخلف باعث می
ا حضـرا آدم و حضـرا حـوا گفتن او بـکه به ابزاری برای ورود شیطان به بهشت و سـخن

تبدی  شده بودند ـ همگی از بهشت رانده شوند و هبوط واقا گردد و سبک زندگی در بهشتی 
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البته رداوند متعال پـا از ذکـر ایـن  1و نعمت بود، از دست برود. لذاکه پر از بهجت و 
یا ی ابلـدهد که مراقح فریح و وسوسـهماجرا در قرآن کریم، به تمامی بشریت هشدار می

ةِ آَدَم ال یا َبني»باشند:  َجنَّ ُکم  ِمَن ال  ی  َرَ  َآَبَو طاُن َکما َآر  ی  ُکُم الشَّ ِتَننَّ زیرا این واقعیت زندگی  2«َیف 
بیدار شد و سبک زندگی هاست و باید با توجه به این واقعیت، از رواب غفلت ی انسانهمه

وا به زمین، اولـین حرود را بر اساس آن بنیان نهاد. همزمان با هبوط حضرا آدم و حضرا 
ها بـه و امامت اقرار کرده بود و ردای متعال اقرار تمام انسـان نبواای که به توحید و فرشته

نـام « االبیضحجـر»را در وجود او به ودیعه گذاشته بود، به سنگی تبدی  شـد و  حقایقاین 
گرفت و با آن دو بزرگوار به زمین آمد تا با استالم آن، نیازهای حضـرا آدم و حضـرا حـوا 

البته پا از مـدتی گناهـان فرزنـدان حضـرا آدم  3ی راکی تأمین شود.برای زندگی در کره
ها تشعشـا داشـته بـه تـاریکی بگرایـد و شود تا نور این قطعه که به سوی آسـمانباعث می

 یض به حجراالسود تبدی  گردد و بسیاری از آثار آن از بین برود.حجراالب

 د  ولین من ساک زنادگی حضارت آدم   ا عنوانبهطواف،  تشریع آداب استغف   و .2/3

 زمین

البته بر رال  استکبار و تکّبر ابلیا، حضرا آدم به حال اسـتغفار و پشـیمانی و گریـه 
از آسمان اول بـه زمـین، ایشـان را بـه شـدا افتد و دوری از بهشت و نعماا آن و تنّزل می

ی زمـین رقـم دهد. لذا اولین سبک زندگی که در ابتدای حیـاا بـر کـرهتحت فشار قرار می

                                                           
حضرا آدم انجام شـده؛ پـا چـرا سـایر این گناه توسط »ممکن است این سوال متداول مطرح شود که  .1

گونـه کـه امـا همان« و متحّم  آثـار سـوء رفتـار دیگـران شـوندها باید از زندگی بهشتی دور شده انسان
ای از رلقـت را در عـالم ها مرتبهگذشت، باید توجه داشت که قب  از رلقت حضرا آدم، تمامی انسان

ی زندگی آنها در این دنیا را رقـم زده اسـت و لـذا که شاکله اندذّر درک کرده و فاعلیتی در آن عاَلم داشته
 وضعیت حیاا آنان، تابا رفتار رود آنان است.

 .27 . سوره اعرا ، آیه2

 .۱۸۶و۱۸۵، ص۴ لدکافی، ج . اصول3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=27
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کننـد بلکـه سـبک ذکـر می مـادیهای تاریخ ی نیست که کفار در فلسفههایگزارهرورد، می
یعنی حضرا جبرئی   شود.ی حضرا آدم از طریق طوا  آغاز میزندگی در این دنیا با توبه

کنـد و بـا آمـوزش آداب الحرام را برای حضرا آدم مشخص میاللهنازل شده و حدود بیت
طوا ، راه قبول توبه و استغفار ایشان توسط ردای متعال را طوا  حول ایـن رانـه معرفـی 

نماید. پا اولین منسک و حکم برای پرست  رـدای متعـال و زنـدگی عبـادی بـر روی می
ن، طوا  است که طبق فرمان رـدای متعـال بایـد از حجـراالبیض آغـاز شـود و ی زمیکره

شـدن در برابـر والیـت ها بـرای تسلیمحجراالبیض نیز حاوی عهدی است که تمامی انسان
اند. لذا حقیقت طوا ، تشریفاا الهی برای بیعت مجّدد است؛ بیعتی نبوی و علوی پذیرفته

شکسته شده بود و دوباره بایـد تجدیـد گـردد. یعنـی شدن به دررِت علم نبوی که با نزدیک
ی او ـ کـه یکـی در زمـان گونه که در مقاب  تقاضای ابلیا از ردا برای پذیرش توبـههمان

پیامبر اکرم واقا شد ـ ردای متعال به او دسـتور داد  نبواحضرا موسی و دیگری در زمان 
ی حضـرا برای پذیرش توبه 1د؛تا به مزار حضرا آدم برود و بر راک قبر ایشان سجده کن

آدم نیز الزم بود تا همان گناهی که رخ داده بود، جبران گردد و از طریق تجدید بیعت، عـدم 
 2تدارک شـود. )ع(و امیرالمنمنین )ص(اکرمنبیتوجه به مراتح رلقت و غفلت از مقام برتر 

م نازل شـده و پا از انجام طوا  و عم  به سایر آداب توبه، حضرا جبرئی  بر حضرا آد
دهد که بـرای پـذیرش کند و ربر میبیت را به ایشان یادآوری میاسامی مبارِک پیامبر و اه 

عبا قسم دهد و دررواسـت عفـو تن آلتوبه، حضرا آدم باید ردای متعال را به اسامی پنج
ّبـه آورد و به این حقیقت متنکند. در اینجاست که حضرا آدم این اسامی مبارک را به یاد می

شود که روردن از دررت ممنوعه باعث شده تا این اسامی را فراموش کند و بـا قسـم بـه می
                                                           

 .51فحه ، ص1لدالدر المنثور، ج. 1

بق برری اربار، این توبـه ی حضرا آدم منحصر به طوا  نبوده و طالبته ظاهرًا تشریفاا مربوط به توبه .2
ی و آداب آن تا چندین سال به طول انجامیده و لذا یکی از مقاماا مسجد کوفه نیز مقامی است که توبه

 حضرا آدم در آن انجام شده است.
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 شود.ی ایشان پذیرفته میهای نورانی، توبهاین نام

 زمین د برای هدایت زندگی مردم نبوت  به مق محضرت آدم  شدنبرگزیده .3/3

اولـین  )ع(ضـرا آدم ی پذیرش هدایت الهی در انجام این توبه، آن اسـت کـه حنتیجه
برگزیده شده و مورد انتخاب و اصطفاء الهی قرار  نبوامخلوقی است که در دار دنیا به مقام 

شود و وپنج اسم از اسماء اعظم الهی به ایشان عطا میگیرد و طبق برری روایاا، بیستمی
مناسـک گردد و برری از چند صحیفه، از صحف آسمانی در زمان این پیامبر الهی نازل می

روز روزه در سـال،  30تشـریا  علتنمونه در روایاا وارد شده که  عنوانبهشود. تشریا می
روز بـه طـول  30ی ممنوعـه از بـدن حضـرا آدم، این مسأله بوده که ررو  بقایـای میـوه

دوری از حیـاا بهشـتی،  دلی بـهتابِی شـدید حضـرا آدم همچنین با بی 1انجامیده است.
کند که این را به زمین نازل می یبهشتچادرهای از  ایریمهتسّلی ایشان رداوند متعال برای 

 2شود.حدیبیه، جعرانه، تنعیم( می ه )عرفاا،عی در مک، شام  حّد حرم شرریمه

 زمین کره بر  وی ایش نتکثیر نسل  خلقت حضرت آدم و چگونگی کیفیتاش  ه به . 4/3

ریق ازدوا  بـرادران و رـواهران انجـام که انتقال نس  حضرا آدم از طی دیگر ایننکته
ی معصومین نفـی شـده اسـت بلکـه فرزنـدان حضـرا آدم بـا نشده و این ادعا توسط ائّمه
اند. اند و به این صورا، باعـث تـداوم نسـ  آن حضـرا شـدهحوریان بهشتی ازدوا  کرده

نی حسح نق ، زبان حضرا آدم در بهشت اول عربی بوده و پا از هبـوط، بـه زبـان سـریا
گردد ی درد زایمان برای زنان به نقشی باز میتغییر یافته است. همچنین طبق روایاا، فلسفه

دهـد کـه برری روایـاا نشـان می. که حضرا حوا در تناول از دررت ممنوعه داشته است
رلقت آدم، تجاوز از حّد محسوب شـده و لـذا  علتسوال مالئکه از ردای متعال پیرامون 

                                                           
 .369 فحهص ،96 لداالنوار، ج بحار ؛241 فحه، ص10 لدوسائ  الشیعه ، ج. 1
 .45، مقاله دوم، صفحه 55، شماره 14، دوره شیخ صدوق. فصلنامه میقاا حج شرایاال. عل  2
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ضرا آدم دستور داده شد تا با طوا  حول کعبه، استغفار نماید؛ فرشتگان گونه که به حهمان
الحرام قرار دارد ـ اللهالمعمور ـ که در کنار عرش و به محاذاا بیتنیز مأمور شدند تا بر بیت

رغم عصیان در برابر طوا  کنند تا عفو الهی شام  حال آنان شود. از سوی دیگر ابلیا علی
ت ربوبی تقاضا کرد تا روز قیامت زنده باشد و با فریح جـّن و انـا، ردای متعال، از ساح

ی سـالهعباداا هزارانبه پاس ال منحر  کند. ردای متعال نیز آنها را از پرست  ردای متع
 1د.او در آسمان، عمری معادل با آن به او عطا کرد و دعای  را مستجاب نمو

 انبی زندگی دنی  بر مبن ی فرهن  گیری هوای نفس د  مبدأ شکلای به اش  ه .5/3

ها، ِگ  منمنین قت انسانکه بر حسح روایاا، ردای متعال در هنگام رلاین نکته دیگر
گیری هوای نفا برای مـنمنین در زنـدگی را با ِگ  کّفار ترکیح کرد و این مسأله، مبدآ شک 

و منافقین بـه ریـراا،  شود؛ یعنی می  به گناه در میان منمنین و همچنین، می  کفاردنیا می
ناشی از این ترکیح است. البته این روایاا باید در کنار آیاا و احادیثی قرار گیرد که کیفیت 

ی موجـوداا را از کند یا حیاا همـهرلقت آسمان، زمین، راک، آت ، هوا و... را بیان می
ط تبدی  شـود. در ی آنها به موضوعی برای اجتهاد و استنباداند، قرار گیرد و مجموعهآب می

ها، به شبهاتی که از شیطنت عقـ  نشـأا توان با تکیه به حاص  این استنباطاین صورا می
 .کند، پاسخ داددایت الهی مطرح میی رلقت و ربوبیت و هگیرد و اشکاالتی را دربارهمی

                                                           
 .53، صفحه 1 . تفسیر قمی، جلد1
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 هماهنگ ازبرای تحلیل  مبنایی عنوانبه« انبیافلسفه تاریخ » تبیین

قبل  محمدامت محمد و آللیف و تعیین تک «آینده ،گذشته، حال»
 عصر)ع(از ظهور حضرت ولی

گیری خ ستگ ه سبک زندگی اسالمی: شکل عنوانبه« والیت ت  یخی»تعرید  .1

 «نف ق ،ایر ن ،کفر»سه نم م بین از برخو د  د  و معه تک مل معنوی

ی فلسـفه»وبت به بیان پا از تبیین نظام رلقت بر اساس عق  متعّبد به دستگاه الهی، ن
راسـتگاه سـبک زنـدگی  عنوانبـه جامعه دینـیبیان شد که  و در این رابطه رسدمی« تاریخ

 اللـه صـلواای معصـومین این والیت به ائّمـه ودارد « والیت تاریخی»اسالمی، ریشه در 
سپرده شده است. والیت تاریخی به معنای مـدیریِت تـوازن بـین سـه نظـام  اجمعین علیهم

و  «ی مصـیبتفلسفه»، «ی إمدادفلسفه»است و تبیین آن، به بحث از « ر، نفاق و ایمانکف»
ی بررورد ایـن سـه نظـام چیـزی جـز تکامـ  وابستگی دارد؛ زیرا منتجه «ی تکام فلسفه»

معنویت در دستگاه دینی نیست. ولی از آنجا که غیرمعصومین دارای منصح والیت تاریخی 
ی آنـان بـه روشنی از احکام تاریخی داشته باشند بلکه حّظ و بهره توانند ادراکنیستند، نمی

عصـر، حضـرا ولی عـام نـوابشـود. البتـه فقهـا و والیت اجتماعی و آثار آن منحصر می
عضوی تبعی در تاریخ هستند؛ یعنی باید بتوانند با ولّی تاریخی ارتباط برقرار کنند و با تفّقـه 
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 امـتگونه کـه خیص داده و آن را محقق نمایند. همانرود، رضایت ولّی را در هر مقطا تش
تـاریخی و عضـوی تبعـی از تـاریخ  امـتنیز در میـان سـایر امـم، یـک  محمدمحمد و آل

 عنوانبـهشود. از سوی دیگر، بخشی از تاریخ که تحقق یافته و در قـرآن کـریم محسوب می
و لذا بحث کوتـاهی بـرای  تواند موضوع فکر و بررسی قرار گیردعبرا به آن اشاره شده، می

ی شیعه امروزین جامعه وظایفشود تا مطرح می )ع(ی معصومینمرور والیت تاریخِی ائّمه
ای برای پردارتن بـه و جایگاه و شرایط فعلی آن در تاریخ روشن گردد و از این طریق، زمینه

 آید.طراحی سبک زندگی اسالمی و تروری تولید قدرا و ثروا و اطالِع الهی فراهم 

 ی علریاه بارای  ها  حاوزه د  مووود  یِی مبن ی فلسفی، عرف نی و فقهتوانن  .2

 انبی ترسیم فلسفه ت  یخ 

محور به سـه دسـتگاه کفـر و نفـاق و ایمـان، البته بحث از والیت تاریخی و نگاه برنامه
مبتنی بر دو سلح است. یعنی نگاه جبری )اعّم از فلسفی و عرفانی( به تاریخ مـردود اسـت 

کـه نگـاه فقـه همچنان آورد؛شدن در برابر نظام کفر و نفاق را فراهم مـییرا موجباا تسلیمز
موجود به این مقوله دچار نقص و کمبود است چون تنها به آحـاد مکلفـین و علـم و قـدرِا 

ی نماید و وظیفهکند و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم را به افراد منحصر میفردی توجه می
داند. اما در مبنای مختار، تـاریخ از یـک رویکـرد بی  از ارشاد و تبلیغ نمی علماء را چیزی

شود و سعادا ای و در چارچوب توازن بین سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان بررسی میبرنامه
ی ارتیاراا کند و لذا اماِم هر جامعه در حیطهها و جواما تعریف میامتو شقاوا را برای 

 اسخگوی ردای متعال باشد.اجتماعِی رود باید پ

 و  فت   آنه  د  ت  یخ زندگی دنی  «ایر نکفر، نف ق، »نگ ه مبن یی به سه نم م  .3

عمـ  « سـازیمـدیریت حادثه»عالوه بر این، هر سه نظام در برابر یکـدیگر بـر اسـاس 
تـار هـا را مجـذوب رفرسانند و ارادهها و جواما را به حالت انقطاع میکنند؛ یعنی انسانمی
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کنند و اقیانوسی از نور و تقوی در برابر طوفانی از شهواا و بدعت در کفـر و نفـاق رود می
ی شـهواا از ایـن قـرار ی آن برای تخلیهی دستگاه کفر و هندسهگیرد. رئوس برنامهقرار می

لهـو و لعـح در امـور جنسـی و  ؛مـت مـوروثی در موضـوع قـدرا و ریاسـتاست: حکو
مـدیریت منـابا طبیعـی بـر اسـاس  ؛اک و پوشاک و مسـکن و...لف در رورتشریفاا مخت

حـذ   ؛توجیه و مجادلـه در امـور فرهنگـی ؛ریت نیروی انسانی بر مبنای تجاوزمدی ؛تکاثر
ها با نقاب آسای  و زنـدگی رـوب کـه امتاستعمار  ؛ی مخالفین به نام تأمین امنیتفیزیک

 آورد.جانبه را در پی میهمگی این رفتارها یک تفرعن همه
کید می مادیاما دستگاه نفاق بر رال  دستگاه کفر که علنًا بر ریاست  کند، حکومت تأ

ی شهواا رود به دنبال ریاست قدسّیه کند و برای تخلیهرود را به دستگاه الهی منتسح می
در زنـدگی و رفتـار  الزام عموم به حالل و حـرام ؛ست. حفظ ظواهر شرعی در امور جنسیا

بدعت و تحریف  ؛ز در منابا طبیعی و نیروی انسانیتکاثر و تجاو ؛در رفا غیرمشروع رؤسا
حـذ  فیزیکـی  ؛ی آنها بـه ادبیـاا کفـر در امـور فرهنگـیو تأوی  کتح آسمانی و ترجمه

یت و ی مـدیرعـزل دیـن از عرصـه ؛اسـالمی امتی ی جلوگیری از تفرقهمخالفین به بهانه
به سجده در برابر علمای اه  بدعت و انحرا  و  دعوا همگان ؛واگذاری ارتیاراا به ُامرا

های تعطیلی عق  در برابر آنها و قرار دادن رود در منزلت ردای متعال نیز از رئـوس برنامـه
 ی آن است.دستگاه نفاق و ائّمه

ی دستگاه ایمان برای دسـتیابی بـه تکامـ  از محورهـای ذیـ  نشـأا در مقاب ، هندسه
 ؛مـادیزهـد و حـداق  معیشـت در نیازهـای  ؛هدایت بندگان : منزلت امامت برایگیردمی

 در ی و واگـذاری ارتیـاراا بـرای ارتقـامدیریت بر نیروی انسـان ؛توزیا منابا به نفا عموم
درگیری با کفر حربی و نفاق حربی است  ؛ی کفر و نفاقدادن به ائّمهمهلت ؛درجاا ایمانی

دهد. پا نظـام اول متعال را شک  می ی این محورها دعوا به سجده بر ردایکه مجموعه
مبتنی بر شهوا کفرآمیز و نظام دوم مبتنی بر شهوا در نقاب دیـن اسـت و نظـام سـوم بـر 
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 مبنای جریان تقوی شک  گرفته است.

هبوط حضارت آدم تا  بعثات    از  ا1: انبی فلسفه ت  یخ  سه مرحله د  بیینت .4

از ظهاو  حضارت    اا 3عصار)عج   از بعثت ت  ظهو  حضارت ولای   ا2کرم انبی

 عصر)عج  ت  برپ یی قی متولی

زنـدگی  ، ابتدائًا باید توجه داشت کهانبیابرای تبیین مراح  تاریخ بر اساس فلسفه تاریخ 
شود که مقطا اول آن، قب  از رلق عرش و مالئکه و هفت آسـمان و به سه بخ  تقسیم می

 )ع(و انوار مطّهر معصومین )ص(اکرمنبیهفت زمین و بهشت اول و حضرا آدم است و به 
این مقطا وجود نداشته است. مقطا سوم زنـدگی  شود و هی  مخلوق دیگری درمربوط می

شود اما مقطا دوم از زندگی، مربوط به این دنیاست که نیز به عاَلم قیامت و رلود مربوط می
ه سرفصـ  از هبوط حضرا آدم آغاز شده تا برپایی قیامت ادامه دارد. این مقطـا، دارای سـ

، سرفصـ  اول تـاریخ را تشـکی  )ص(اکرماصلی است: از هبوط حضرا آدم تا بعثت نبی
، سرفصـ  دوم تـاریخ را رقـم )عج(عصـراکرم تا ظهور حضرا ولیدهد و از بعثت نبیمی
زند و از ظهور آن حضرا و تحقق عاَلم رجعت تـا روز قیامـت، سرفصـ  سـوم تـاریخ می

ی رـدا واقـا ه سرفصـ  تـاریخی در مّکـه و از جـوار رانـهی این سـرواهد بود. آغاز همه
بـه توحیـد و نـدای  )ص(شود؛ یعنی هبوط حضرا آدم به زمـین و دعـوا پیـامبر اکـرممی

دهد. لـذا برای معرفی رود به جهانیان در این مکان مقدس رخ می)عج( عصرحضرا ولی
ـالحرام )اللهی مباحث به جایگاه بیتباید در ادامه َحـَراَم ِقَیاًمـا َجَعـَ  الَلّ ـَت ال  َبی  َبـَة ال  َکع  ُه ال 

اِس   شود. ( در سبک زندگی اسالمی اشاره1ِللَنّ

                                                           
 .97آیه  . سوره مائده،1
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سه  کن اس سای   ،«الهی یه تحج وآی ت  ،ه پرستیبت امتا ن ت،» بودنِحسی .1/4

 د  این مرحله کفر کریت د  سرفصل اول ت  یخ و غلبه ح

هـای الهـی تحجانـاا الهـی و اما رصوصیت سرفص  اول تاریخ این است کـه امتح
اسـت. یعنـی اهـ  کفـر در ایـن « یحس»که کفر و شهواا آن نیز است؛ همچنان« یحس»

اند و مشغول ، ماه، رورشید، ستارگان و...سنگ ،ی و پرست  چوبحسپرستی ، به بتدوره
هـا نشـان ی همچـون سـارتن کـاخ بـا تراشـیدن کوهحسهای رود را در قالح پدیده قدرا

مندِی مشرکین مّکه از قدرا اقوام قبلـی رو، تعبیر ردای متعال در عدم بهرهاز ایندهند. می
ُکم  ) ن َلّ ِض َما َلم  ُنَمِکّ ر 

َ
اُهم  ِفي اْل َنّ َکّ ی و عمرهای حستواند به قدرا باالی جسمی و ( می1َمّ

دوم  یی اول تاریخ و جایگزینی آن با قدرا عقلی و فکری در دورهها در دورهطوالنی انسان
تر های عمیـقتر و شهواتاریخ اشاره داشته باشد که با قدرا جسمی کمتر و عمرهای کوتاه

هاسـت و تمدنهـا و ـ که رار  از قدرا بشـر و حکومت انبیاشود. لذا معجزاا همراه می
گذارد ـ نیز از امور محسوس است: ی الهی را در برابر اه  طغبان به نمای  میقدرا قاهره
ی صـالح کـه از میـان کـوه زاییـده شکافد تا ناقهضرا موسی که آب دریا را میاز عصای ح

ی بهشـتی از کردن ُمردگان و دمیدن در ِگ  و تبدی  آن به پرنده تا نزول مائدهشود؛ از زندهمی
آسمان به دررواست حواریون و دعای حضرا عیسی. البته دعاها و تقاضای کفـار در ایـن 

ی اول یک موجود زنده مالحظه شود، دوره عنوانبهد زیرا اگر تاریخ دوره، شکلی کودکانه دار
ی دوم رسـد کـه دورهی شهواا زمانی بـه بلـوغ میآن معادل با دوران کودکی است و تخلیه

ی اول تاریخ مبعو  نشـدند در دوره )ص(اکرمنبیتاریخ آغاز شود. به همین دلی  است که 
طعی اسـت کـه تـاریخ در آن بـه بلـوغ رسـیده و زیرا شأن آن وجود مقدس، سرپرستی مقـا

تر از کنترل که کنترل یک انسان بالغ، سختتر شده است؛ کما اینسعادا و شقاوا پیچیده
 )ص(اکرمنبیی دوم و سوم تاریخ به رو، سرپرستی دورهشود. از اینیک کودک محسوب می
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ی در فترتـی کـه از آغـاز و فرزندان معصوم ایشان سپرده شده اسـت. حتـ )ع(منمنینو امیرال
دهد، باز هم تمامی مخلوقاا باید مـرزوق امـام معصـوم غیبت کبری تا زمان ظهور رخ می

ی غیبت قـرار دارد. عـالوه بـر ایـن بایـد دانسـت کـه در باشند و لو آن حضرا در پا پرده
سرفص  اول تاریخ، شرع و تشریا تدریجًا و با نزول صحف الهی و کتح آسمانی به تکامـ  

 ها در این دوره، در ارتیار کفار است.که غالح حکومترسد؛ کما اینیم

 ، سه  کن اس سای «ه ی الهیه ، آی ت و حجتپرستیامتا ن ت، بت» بودنِعقلی .2/4

  کریت نف ق د  این مرحلهد  سر فصل دوم ت  یخ و غلبه ح

یـاا الهـی که آشود همچنانمی« عقالنی»در سرفص  دوم تاریخ، امتحاناا و شبهاا 
ی ی نیز جریـان دارد و ائّمـهحساست. گرچه در این دوره، آیاا « عقالنی»نیز از سنخ امور 

سلف را در ارتیـار دارنـد امـا  یانبیای معجزاا وار  پیامبران، همه عنوانبه )ع(معصومین
ی رـدای شـود و در سـیر برنامـهاین معجزاا، موضوع امتحان برای عموم مـردم واقـا نمی

ی نار با ی درگیری ائّمهیابد بلکه نقطهرای مدیریت عاَلم در این دوره، محوریت نمیمتعال ب
رو، قــرآن کــریم و کلمــاا معصــومین هاســت. از ایــنهــا و عقالنیتی نــور، تحلی ائّمــه

ها، معجزاتی علمی و امتهای آنان پیرامون سرنوشت بینیاجمعین و پی علیهماللهصلواا
اند و همگان تا روز قیامت، این دوره از تاریخ در مقاب  بشر قرار گرفتهعقالنی هستند که در 

مرزوِق نور علم و تحلی  قرآن رواهند بود و با تاب  عقالنیت وحی بر عقالنیـت غیرمعصـوم 
است که راه هدایت مشخص رواهد شد. در مقاب ، شبهاا اه  طغیـان نیـز از جـنا امـور 

ی و حسـهای رالفت برای نی  به هد  رود از قـدراتحلیلی و عقالنی است و لذا غاصبین 
های منحـر  و بـدعت و تأویـ  و بر ادبیاا و تحلی  اتکاسازی و... تکیه نکردند بلکه با کاخ
سازی به مقصود رود رسیدند و مردم نیـز قرائـت آنـان از اسـالم را پذیرفتنـد. لـذا از نظـر دین

ه از تاریخ عطا شده است تا توانایی عبـور از تکوینی، ظرفیت عقلِی بیشتری به بشر در این دور
ی های بشری در همـهگونه نیست که توانمندیی عقالنی را پیدا کنند زیرا اینامتحاناا پیچیده
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مساوی تقدیر شود بلکه اعطاء آن متناسح با شرایِط هـر دوره اسـت.  صورابهادوار تاریخی، 
 این دوره، به دست اه  نفاق است. ها دری حکومتعالوه بر این باید دانست که غلبه

، ساه  کان   «ها ی الهای  آی ت و حجات ه ، پرستیامتا ن ت، بت» بودنِشهودی .3/4

  کریت ایر ن د  این مرحلهد  سرفصل سوم ت  یخ و غلبه ح اس سی

است؛ « امور شهودی»در سرفص  سوم تاریخ، موضوع امتحاناا و معجزاا و شهواا، 
و  محمـد امـتیـافتن نیز جریـان دارنـد. در واقـا بـا تکام و عقالنی  حاگرچه هم آیاا 

ایمانی آنان به باالترین سطح، کرامـاا  ارتقای ظرفیتی هدی و در تبعیت از ائّمه محمدآل
 علـتیابد و عم  به احکام، آثار واقعی رود را ـ کـه بـه در میان عموم مردم تعمیم می انبیا

نرسیده ـ نشان رواهد داد و موجح نورانیت به ظهور و بروز )عج( عصر غیبت حضرا ولی
واقـا شـده و « منمنمعرا  ال ةالصال»رو، توصیفاتی چون از این ها رواهد شد.امتافراد و 

در مقاب  چشم همگان قـرار  ها رواهد شد و نور وضواننماز موجح معرا  منمنین در آسم
در فجر صادق تا طلوع آفتـاب، رواهد گرفت یا روایاا داّل بر تعیین رزق روزانه و توزیا آن 

اسـرائی  در همـین زمـان کـه رزق قـوم بنیبه امری محسوس تبدی  رواهد گشت؛ همچنان
رفت، مجبور بـود بـرای غـذای آن روز از به رواب می مداشد و هر کا در این توزیا می

ا ها در اقصی نقاط زمین، صدای امـام زمـان را بـدیگران گدایی کند. همچنین تمامی انسان
که از ابزارهای بشری استفاده کنند. البتـه چنـین کرامـاتی گوش رود رواهند شنید؛ بدون آن

نمونه، دعوا حضرا ابراهیم از تمامی  عنوانبهموردی در برری ادوار رخ داده و  صورابه
به گوش همگان رسانده شد. ولـی ایـن امـور و امثـال آن  حجبندگان برای حضور در موسم 

ها( در سرفص  سـوم تـاریخ و پـا از ظهـور، بـه ئکه و اجّنه توسط انسان)مانند رؤیت مال
ها به سخن که حسح روایاا، سنگهای عادی و روزمره تبدی  رواهد شد. کما اینواقعیت

اند و مـنمنین نیـز دهند که منافقین در پشت آنها پنهان شدهآیند و به سپاه منمنین ربر میمی
نیز در هنگام لشگرکشی بـه سـپاه  )ع(عصرند. حضرا ولیکنبه دستگیری آنان مبادرا می
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سلف در  یانبیاآوردن آب و آذوقه نیست زیرا مواریث دهند که نیازی به همراهرود اطالع می
ارتیار ایشان است و با زدن عصای موسی به زمین، آب الزم برای آنها تأمین رواهد شد و به 

 ود.شهمین منوال، سایر نیازهای آنها مرتفا می
ی جهانی در سرفص  سوم تاریخ، با اه  ایمان است و کفار و منافقین به انزوا و لذا غلبه

گونـه کـه افتند اما این بدان معنا نیست که امتحاناا تعطی  شده اسـت بلکـه همانذّلت می
است، ابلیا و اه  طغیان نیز در این سرفص ، بـه « شهودی»آیاا و معجزاا در این دوره 

حسح روایـاا، پـا از نـدای  .کنند که از سنخ امور شهودی استی اقدام میایجاد شبهات
برای دعوا مردم در صبحگاه، نـدای ابلـیا در شـح نیـز توسـط  )عج(عصرحضرا ولی

شود. عالوه بر ایـن، هـم ی افراد بشر شنیده شده و موجح تردید و کفر برری از آنها میهمه
شوند و هم کفار و منافقین و اشقیائی ت زنده میهایی از منمنین در دوران ظهور و رجعگروه

لشـگریان  عنوانبـهگردنـد و اند، مجّددًا به دنیا بـاز میهای تکوینی نشدهکه مشمول عذاب
کنند. آن دسته از مـنمنینی کـه در آرایی میی هدی و شیعیان آنها صفابلیا در مقاب  ائّمه

رسند اما شیعیانی که در دنیا به شهادا می هااند، در این جنگدنیا به مرگ طبیعی درگذشته
اند، احیاء شـده و پـا از زنـدگی در جـوار معصـومین بـه مـرگ طبیعـی به شهادا رسیده

کنند و دو بـار بـر آنهـا اتمـام حجـت میرند. لذا برری افراد دو بار در این دنیا زندگی میمی
ِن َربَّ »که قرآن کریم به این حقیقت اشاره کرده: شود کما اینمی َنَتی  َتَنا اث  َیی  ِن َوَآح  َنَتی  َنا اث  . 1«َنا َآَمَتّ

شـوند و در رکـاب پیـامبر سـلف زنـده می یانبیـاهمچنین در روایاا ذکر شده که تمـامی 
جنگنـد و بـه شـهادا اند، میبا کفاری که مجّددًا زنده شـده )ع(منمنینو امیرال )ص(اکرم
هودی، مخصـوص کفـار و منـافقینی اسـت کـه البته کفر و تردید بر اثر شبهاا ش رسند.می

اند یا ممکن است شام  منمنینی شود که بـرای اولـین بـار، در دوباره در آن دوران زنده شده
انـد و اند. اما منمنینی که در سرفص  اول و دوم زندگی کردهسرفص  سوم تاریخ به دنیا آمده
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لح نسبت به زندگی با معصومین در ط دلی بهاند و از امتحاناا آن زمان سربلند بیرون آمده
این شبهاا قرار نخواهند گرفت بلکـه  تأثیرتحت  اند،سوم تاریخ، مجددًا زنده شده سرفص 

 ی هدی است.درجاا ایمانی در همراهی با ائّمه ابزاری برای ارتقایحیاا مجدد آنها، 
شـود میی اه  ایمان، امتحانـاا تعطیـ  نرغم غلبهدر سرفص  سوم تاریخ و علی پا

گیـرد کـه هـم های بزرگ و شـدیدی در میشدن برری منمنین و طاغیان، جنگبلکه با زنده
کـه طبـق شـود. کمـا اینمـنمنین می یکند و هـم موجـح ارتقـاتمام می اشقیات را بر حج

روایاا، ابلیا در عاَلم رجعت دوازده بار زنده شده و توسط هر یـک از دوازده امـام کشـته 
گـذرد، شـدن او توسـط آرـرین معصـوم میکوتاهی کـه از کشته مدا رواهد شد و پا از

 قیامت برپا رواهد شد.

تارین مرحلاه   طاوالنی ، ع لم یاصالح وضعیت تکوین ،انبی کرام ت  شدنِعرومی» .4/4

 سه ویژگی سرفصل سوم ت  یخ عنوانبه« ت  یخ ع لم

ذکر شده: بـا  های راصی برای زندگی در سرفص  سوم تاریخبر حسح روایاا، ویژگی
به منمنین، عقول آنان به چه  برابِر وضا عادی ارتقا رواهد  )عج(عصرعنایت حضرا ولی

دار تربیت فرزندان رود را بر اساس قرآن انجام رواهنـد داد کـه ایـن بـه یافت و بانوان رانه
معنای رسیدن درجاا معرفت آنان در حّد علمای عار  است. همچنین طبـق نقـ ، مـردم 

بـه آنـان  )عج(عصـرقاضایی نسبت به طال و زیورآالا ـ که از سوی حضرا ولیطلح و ت
شود ـ ندارند و ارذ سود در هنگام فروش کـاالی تجـاری ـ کـه در دوران فعلـی عرضه می

حالل است ـ ربا محسوب رواهد شد. این بـدان معناسـت کـه بـازار در آن دوران، ماهیـت 
های فعلـی و گذشـته اسـتفاده از شـیوه مـادیای دیگری رواهد یافت زیرا برای تأمین نیازه

ی هـدی، هماهنگی امور تکوینی در جهان با والیت ائّمه دلی بهنخواهد شد. عالوه بر این، 
شـدن گیاهـان، شـدِن حیوانـاا، سّمیآثار تکوینی گناهان بشر که موجح درندگی یا موذی

زله و آتشفشان شده، از بـین تغییر وضا آب و هوا و راک و زمین و رورشید یا پدیدآمدن زل



 357 اسالمی زندگی سبک طراحی مب دیِ 

 

رواهد رفت و تمامی رساراتی که در طول تاریخ بر طبیعـت وارد آمـده، در سرفصـ  سـوم 
های تکوین به مدار رود باز رواهند گشت که این همه ی پدیدهتاریخ رفا رواهد شد و همه

 ی زمین است.بیت عصمت و طهارا بر روی کرهتحقق والیت اه  دلی به
کند و مون این نوع روایاا، سبک زندگی در عاَلم ظهور و رجعت را معین میاجتهاد پیرا

در  انبیای سـلفبندی را از این روایاا مطرح کرد که در آن دوره، کراماا توان این جمامی
یابد و سبک زندگی اسالمی در آن عصر، بر ایـن اسـاس اسـتوار میان مردم عادی جریان می

العـاده ی الهی شدند، همواره دارای زنـدگی رارقکه تسلیم اراده اوصیاو  انبیاشود. البته می
اعجـازآمیز  صـورابهبودند و با مدیریت الهی و همنشینی با مالئکه، تمامی نیازهـای آنـان 

شد و این در حالی بود که حیاا آنها در سرفص  اول یا دوم تاریخ رقم رورده بـود تأمین می
کردند. اما در سرفص  سوم تاریخ، از آنجـا کـه ظرفیـت ی منمنین زندگی نمیو دوران غلبه

ی حضـور و ای رسیده که والیت امامان معصوم را بپذیرند و زندگی در سـایهمنمنین به مرتبه
به امری عمومی تبـدی   انبیامدیریت آن انوار مقّدس را قبول کنند، زندگی الهی و اعجازآمیِز 

سوم تاریخ، به معنای حیاا در ظّ  والیـت اسالمی در سرفص   تمدنرواهد شد. در واقا 
ی نیازهای روحی و فکری و جسمِی بشریت به برکـت آن بزرگـواران معصومین و تأمین همه

 است.

ا تق ی ظرفیت  ب  هدفضرو ت اوته د پیرامون خصوصی ت سرفصل سوم ت  یخ  .5/4

 د  این مرحله و انگیزش و معه دینی

ی زندگی در عالم ظهور و رجعت الی پیرامون نحوهالبته نکاا فوق، اشاراتی بسیار اجم
نامه قرار گیـرد باید موضوع بررسی و فکر و تأم  در مقیاس هزاران پایان حقایقبود و لذا این 

و ابعاد مختلف حیاا در آن دوران به دقت تبیین شود تا عموم مردم بـه زنـدگی در آن عصـر 
کـه ر در آن اّیام داشته باشـند. همچنانرغبت پیدا کنند و طلح و رواستی واقعی برای حضو
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می اندازها در نظام اسالها و چشمها و افقمبنای طراحی سیر آرمان عنوانبهاین معار  باید 
 در اسناد باالدستی احتراز گردد. مادیهای تلّقی شود تا از اهدا  و افق

ی  یازی خادا  والیت تا  یخی د  برن ماه   ش خصه اصلیِ ؛«شکنیبت احک مِ» .5

 انبی ی الهیه ی و تطبیق آن بر مأمو یت متع ل

اما برای مرور آنچه از والیت تاریخی در قرون گذشته محقق شده، ابتدائًا باید به اصول و 
« شـکنیمدیریِت بت»توان از آن به الهی توجه کرد که می یاوصیاو  انبیادر رفتار  عامقواعد 

ایـن بزرگـواران، کفـر و نفـاق را تـا زمـان ت که یکی از آثار این مدیریت آن اس 1تعبیر نمود.
اولین پیـامبری کـه بـر ضـد  عنوانبه)ع( گونه که حضرا نوح همان ؛کنندی تحّم  میمعین

ی کفر قیام کرد، پذیرفت تا نهصدوپنجاه سال با کفار زندگی کنـد و حضـرا هـود و جامعه
بردنـد. پـا از بعثـت های مدیدی در همین وضعیت به سـر مدانیز  السالمعلیهماصالح 

نیز زندگی با کفار غیرحربی و اه  کتاب از مسیحیان و یهودیان نیز توسـط آن  )ص(اکرمنبی
توانسـتند که رسول گرامی اسالم صاحح قدرا بودند و میحضرا تحم  شد؛ با وجود آن

گران ن، ردای متعال قدرا رود را به طغیامعینآنها را از بین ببرند. البته پا از إتمام مهلت 
های تکوینی نازل شـده و ایـن عـذاب در دهد و لذا در سرفص  اول تاریخ، عذابنشان می

بـه  آلهماالسـالم و علیهمـاسرفص  دوم تاریخ، از طریق شمشیر پیامبر اکرم و امیرالمنمنین 
کافران چشانده شده است. البته عذاب شمشیر برای منـافقین در قالـح تفرقـه و دشـمنی در 

گونه قرآن کریم که بر تداوم تفرقه و دشمنی در میـان مسـیحیان یان یافته؛ همانمیان آنها جر
 تصریح کرده است.

 ه  به سوی بهشت کن حی ت پرچردا ان توحید برای هدایت امت ؛«فلسفه مصیبت» .1/5

 شـوند تـا بـای بنـدگان میشـکنی، بالگـرداِن همـههمچنین پرچمداران توحید برای بت

                                                           
 ، گفتار اول، مبحث دوم و سوم.رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی؛ فص  اول .1
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موجباا بیداری برای منمنین و رهایی عمـوم از ظلـِم  ی کفر و نفاق،مهائهای شکستن اراده
رو شهادا و غربت و مظلومیت و اسارا و تبعیدهایی که اه  طغیان را فراهم آورند. از این

ای بـر ایـن واقـا شـده، نشـانه شـهداو  ی معصومین و علمـاو ائمهو فرزندان آنان  انبیابرای 
شـکنی در طـول تـاریخ اسـت. از صوصیاا مـدیریت بتحقیقت است که بالگردانی از ر

ی شـهواا آنـان های این مدیریت، تأمین نیازهای سران طغیان است تـا تخلیـهدیگر ویژگی
کم به یـک زنـدگی انسـانی )نفـاق( باعث شود به تدریج از کفر محض فاصله بگیرند و کم

فـراهم زندگی الهی )ایمان(  هب آوردن آنهاایمانای برای نزدیک شوند و در مراح  بعدی، زمینه
دادند که نهضت ایشان منجر به حاکمیت بر عرب به کفار ربر می اکرمنبینمونه،  عنوانبه. آید

کفر دست بردارند و به امید قـدرا و  و عجم رواهد شد تا قری  به این امید از زندگی حیوانی
ی نفاق رضـایت رود با ائّمه ریاست، در ظاهر به اسالم بگروند؛ همچنان که به ازدوا  محارم

ی دیگـر، دادند تا شاید از این طریق، راهی برای هـدایت و نجـاا آنـان فـراهم گـردد. نمونـه
و... اسـت تـا شـاید  معاویـهبه اشقیائی همانند ابوسفیان،  جنگی سهم رود از غنائمبخشیدن 

همچنان که  1.ندتر از حیوانیت )ب  هم اضّ ( رار  گرددچار انفعال شوند و از درجاا پست
َفِة ُقُلوُبُهم  »قرآن کریم به موارد مشابهی از این دست، با تعبیر در  ُمَنلَّ  اشاره شده است. 2«َوال 

اولاین حکام    عناوان باه ، «تقیه برای حفظ و انتق ل نسال پیا مبران و ام ما ن   » .2/5

 ایش ن یاوصی خداپرستی برای حضرت آدم و 

بدان معناست است و این های کفر حکومت با لبهغ ،ی اول تاریخهمرحلدر گفته شد که 
ها حاکم شدند امـا آنـان امتها بر سرنوشت ترین نطفهی کفر، َپستگرفتن ائّمهکه با قدرا

در  شوند بلکه به دنبال بقاء قدرا در نس  و راندان رودتنها به سلطنت در وهله راضی نمی
کنند. د و حاکمیت موروثی را طلح میبخشنی پلید رود قداست میهستند و به نطفه تاریخ

                                                           
 .267فحه الم، صطباطبایی اردکانی، محمود، تاریخ تحلیلی اس. 1

 .60 . سوره توبه، آیه2
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و امیرالمنمنین علیهماالسالم دارای چنـین  اکرمنبیی مطّهر این در حالی است که تنها نطفه
آنا »ی علق و احادیثی همچون شأنی هستند زیرا آن ذواا مقّدس به حکِم روایاا ذی  سوره

ها ـ کـه ی سایر انسانه، از جنا نطف«و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتی
گونه که روایاا مربوط بـه کیفیـت اند؛ هماناند ـ پدید نیامدهاز آبی ناپاک و بدبو رلق شده

ه از سـیح بهشـتی کـه مخـدری آن ی کبری علیهاالسالم و انعقاد نطفهتولد حضرا صدیقه
از  انبیـایـت توسط پیامبر تناول شده بود، به همین حقیقت اشاره دارد. بر این اسـاس، مأمور

را بـه نسـ   )ص(اکـرمنبیی پاک زمان حضرا آدم تا زمان حضرا نوح آن است که نطفه
ی تاریخی رود را در مقابلـه بـا حاکمـان ظلـم و بعدی منتق  کنند و به این صورا، وظیفه

 جور که در حقیقت واجد هی  شأنی برای حاکمیت موروثی نیستند، انجام دهند.

 و م خداپرستی برای حضرت ناوح)   اولین حک عنوانبه« کفرد گیری ب  و معه » .3/5

 حضرت ابراهیم)  

پرستی و معبدسازی روی آورد و هنگامی که کفر به قدرا اجتماعی دست یافت و به بت
ی رود گرفت، های بندگان ردا را در قالح یک جامعه تحت سلطهها و جسمها و عق اراده

ی ها در مقاب  جامعـهتا برای رهایی عباد از این اسارا رود دستور داد انبیاردای متعال به 
السـالم بـود. کفر قیام کنند و اولین پیامبری که این مأموریت را آغاز کرد، حضرا نوح علیه

پرستی به یک فرهنگ حاکم تبدی  شده بود و لذا مبارزاا رسـوالن بعـدی هماننـد البته بت
قرار گرفت. در واقا با توجه به کـافر بـودِن اکثـر السالم در همین راستا حضرا ابراهیم علیه

ی ردای متعال بـرای مـدیریت توان به این نتیجه رسید در برنامهها در ابتدای تاریخ میامت
هایی که در عاَلم ی اول تاریخ امداد شوند و نطفهگونه تقدیر شده که کفار در مرحلهعاَلم این

و  انبیـاشـکنی به دنیا بیایند و در مقاب  مدیریِت بت ذّر به کفر گرای  داشتند، در این مرحله
معینی به آنان مهلت داده شود. سـپا عـذاب الهـی  مداقدرا الهی آنان قرار بگیرند و تا 

دا به راحتی و آسای  و سعا انبیاشود تا بندگان ردا نجاا پیدا کنند و با تبعیت از نازل می
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اول تاریخ تکرار شد تا این مطلح به یک وجدان  یدر مرحله هابار و آزادی برسند. این روند
 ،ررافاارسارا، فساد، عمومی تبدی  گردد که دستگاه کفر و فرهنگ شهوا حاصلی جز 

ی ماننـد مـاجرای حقـایقنـدارد. در ایـن دوره،  چپـاول امـوال و نـوامیا و داریبرده ،اوهام
عینـی در مقابـ   راصـوبهیر و اصحاب کهف نیز رخ داده تا برپاشدن قیامـت َز حضرا ُع 

ترین صـورا های الهی در برابر بنـدگان بـه واضـحتحجهمگان به نمای  گذاشته شود و 
« چه کسی به آن دنیا رفته و عالم آرـرا را دیـده؟»های سخیفی مانند بدررشد و این گزاره

 ابطال شود.

  سیدن حضرت یوسد)  حکومتخی از قی م ذوالقرنین و بهت  ی تالیل .4/5

هاست که اولیِن آن، حکومـت گیری حکومتی اول تاریخ، شک ی دیگر در دورهمسأله
شـدن حضرا ذوالقرنین در زمان حضرا ابراهیم است. البته این حکومت بر اسـاس جما

مردم بر محور نبّی الهی و پذیرش ارتیاری نسبت به فرستادگان رـدای متعـال ایجـاد نشـد 
هی به ذوالقرنین برای لشگرکشی به شـرق و غـرب و اعطاء قدرا ال« اسباب»بلکه مبتنی بر 

ی ردای متعـال از طریـق حکومـت عالم بود. به این صورا و برای اولین بار، قدرا قاهره
حضرا ذوالقرنین به همگان چشانده شد و اثباا گردید که حضرا حق جلت عظمته هـر 

ی داد کـه هـی  کـا بـه گاه اراده کند، ظالمان را نابود رواهد کرد و این واقعه در زمانی رو
حضرا ابراهیم ایمان نیاورده بود. البته این نمونه از حکومت دینی ـ که مبتنی بر اسباب بود 
ـ توسط ردای متعال ادامه نیافت تا بشریت بفهمد که سّنت الهـی بـر ایـن قـرار گرفتـه کـه 

ب. امـا در حاکمیت فرستادگان ردا با می  و ارتیار و پذیرش مردم محقق گردد و نه با اسـبا
هر حال حکومت ذوالقرنین، سّدی در برابر طوفان شهواا کفر ایجـاد کـرد و تـوقفی در آن 

 .دم حول محور ایمان جما شده باشندکه مرپدید آورد بدون آن
رغم حضـور قـوم علـی و ومت حضرا یوسف بـر همـین منـوال بـودگونه که حکهمان

کـه آن سند )رصوصًا با توجـه بـه اینراسرائی  در کنعان، حضرا یعقوب به قدرا نمیبنی
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قوم دارای وحدا کلمه نبودند و حسادا باعث شد تا تصمیم به قتـ  بـرادر رـود بگیرنـد( 
رسند. بنـابراین ی الهی به حکومت میی ویژهبلکه این حضرا یوسف هستند که با معجزه

از او پشتیبانی  امتکه یک ی رود را بدون آنردای متعال در مرکز امپراطوری کفر، فرستاده
منتهای رود را در برابـر چشـم بنـدگان ی نافذ و اقتدار بیرساند و ارادهکنند به حاکمیت می

دهد تا ثابت شود که ردای متعال بر همه چیز قادر است اما سّنت الهی بر این قـرار قرار می
ها و انایـن انسـ و لـذا یار و پذیرش بنـدگان پدیـد آیـدگرفته که حاکمیت حق بر اساس ارت

رواهنـد از قهرمانـان یکتاپرسـتی و ها هستند که نسبت به حـق پـذیرش ندارنـد و نمیامت
های پرچمداران توحید تبعیت کنند. به همین دلی  مـردم همـواره در حـال تحمـ  رسـارا

مجبورنـد  شـود وو نفاق بر آنـان وارد می ی کفرای بوده و هستند که از سوی ائّمهجانبههمه
صر  کنند و با رفت و رواری به بردگی و  اشقیااا رود را در راه تحقق اهواِء ی مقدورهمه

بیگاری برای آنان تن دهند. این در حالی است که با بـه قـدرا رسـیدِن حضـرا یوسـف، 
شده توسـط زورمـداران و تدابیر الهی و انسانی آن پیامبر بزرگوار باعث شد تا اموال تصاحح

 یاوصـیاو  انبیـاز گردد و روشن شد که زندگی در ظـ  والیـت زرساالران دوباره به مردم با
الهی، آسای  و راحتی در همین دار بالء را به دنبال رواهد آورد. بـا ایـن وجـود حتـی قـوم 

گونـه کـه آن اسرائی  و راندان حضرا یوسف نیز به اوامر ایشان توجهی نکردند و همانبنی
اسرائی  حاکمیت یافتند و ن مجددًا بر بنیبینی کرده بود، قبطیاحضرا در وصیت رود پی 

 قوم یهود ناچار به انتظاری طوالنی برای ظهور حضرا موسی و نجاا از ظلم فراعنه شدند.

 حضرت موسی)   د  دو ان« حفظ وحدت کلره د  امت دینی» تشریع احک مِ .5/5

زمـان ی الهـی، اولـین بـار در دینی بـر محـور یـک فرسـتاده امتاما تشکی  یک قوم و 
اسرائی  حـول آن حضـرا، بـه واقعیـت السالم و با جما شدن قوم بنیحضرا موسی علیه

از  جامعه دینیی کفر و ایجاد پیوندد و به این صورا، فرمانی که برای از بین بردن جامعهمی
یابـد و در نتیجـه، زمان حضرا نوح توسط ردای متعال تشریا شد، در آن زمان تحقق می
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کننـد. هـای گذشـته تفضـی  و برتـری پیـدا میبر حسح آیاا قرآن بر امت اسرائی قوم بنی
ی متناسح بـا آن نیـز در و ادبیاا و جامعه« نفاق»همزمان با این دستاورد و برای اولین بار، 

گیرد و این در حـالی بـود کـه تـا قبـ  از بعثـت حضـرا موسـی، اسرائی  شک  میقوم بنی
، دستیابی به همـان جامعه دینیشد. اما با ایجاد میظلماا و شهواا به کفر علنی منحصر 

شهواا از طریق تحریف کتاب الهی و تأوی  ادبیاا مذهح به نفا اهدا  کفرآمیز جریـان 
دینی بر اساس ارتیـاراا مـردم،  امتدهد که تشکی  جامعه و یافت. این وضعیت نشان می

اد حاکمیـت اسـالمی و سـارت ی آن، ایجـپایان راه نیست بلکه الزاماتی دارد که از جملـه
اسرائی  برای حرکت به سـوی شـام و رو دستور ردای متعال به بنیالهی است. از این تمدن
شود زیرا در غیر الهی ارزیابی می تمدنالمقدس، در راستای ایجاد حاکمیت اسالمی و بیت
اعنـه و فر مـادی تمـدنگیری کامـ  از صورا، بازگشت از رود نی  به سوی مصر و بهرهاین

ی اسـتفاده بـاقی مانـده بـود، کنـار گذاشـته سـالم و آمـاده صورابهتمامی امکاناا آن که 
پرسـتی شد. اما آن قوم پا از عبور از رود نی  و در غیبت حضـرا موسـی، بـه گوسالهنمی

روند و برای ورود بـه وّصی پیامبر رود نمی عنوانبهآورند و زیر بار حضرا هارون روی می
کننـد و لـذا دچـار س از فرمان نبّی ردا مبنی بر انجام جنگ و جهاد تبعیـت نمیالمقدبیت

پذیرند و عهد و تنها زمانی توراا را می شوند. آنانساله در صحرای سینا میسرگردانی چه 
ی این بندند که ردای متعال، کوه طور را بر باالی سر آنان قرار داد که همهمیثاق و پیمان می

 ی نفاق در طول تاریخ است.ها از ظهور و بروز جامعهنمونهموارد، اولین 

 قی م حضرت عیسی)    ب «اسرائیلتبیین اناراف ت نف ق د  قوم بنی» .6/5

که بـه پیـامبری مبعـو  شـدند بـه افشـای دسـتگاه نفـاق لذا حضرا عیسی پا از آن
را کـه در قالـح  کتاب آسمانی مسـیحیان، کفـری عنوانبهپردارتند و در همین راستا انجی  

اسرائی  جریان یافته بود، رسوا نمود. در نتیجه، آن پیامبر اولوالعزم با ادبیاا نفاق در قوم بنی
د امـا رـط شـوبا دشمنی شدید آنان مواجـه می د وشوقوم منافق درگیر می عنوانبهقوم یهود 
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ا دین مسـیح نیـز کند. زیررود و رداپرستی و توحید رالص امنیت پیدا نمینفاق از بین نمی
شود و آنـان بـا هـد  دسـتیابی بـه اهـواء رـود، توسط دیگر منافقین به انحرا  کشیده می

کنند تا در گام بعد، مردم را مجبور به سجده فرزند ردا معرفی می عنوانبهحضرا مسیح را 
 در برابر روی  نمایند.

حکومات  » و« د)  وحکومات حضارت داو  »، «فلسفه وها د ».تالیل ت  یخی از 7/5

 «حضرت سلیر ن)  

های حاص  از آن، قوم بنـی اسـرائی  بـه ها و ارتالفاا و نزاعالبته بر اثر نفاق و درگیری
های کفر بر آنان غلبه پیدا کردند و آنـان را بـه ذّلـت و تدریج دچار ضعف شدند و حکومت

لح کردنـد و در بیچارگی کشاندند. لذا آنان از پیامبران رود، نصرا الهی در برابر کفار را ط
اسـرائی  نتیجه، ردای متعال حضرا طالوا را برای فرماندهی جهاد با کفـار در میـان بنی

، رـاصاسرائی ، با پشت سر گذاشـتن امتحانـاتی مبعو  فرمود. به این صورا بود که بنی
بر کفـار پیـروز شـدند و برکـت حکـم جهـاد و آثـار نـورانی آن را )ع( دوتوسط حضرا داو

ی قلیـ  دینی حقیقتًا اه  توحید باشد، حتی با ِعّده و ُعـّده امتت شد که اگر چشیدند و ثاب
د، رـدای متعـال حضـرا سـلیمان را بـه ونیز به پیروزی رواهد رسید. پا از حضرا داو

گـون بـه معجزه صـورابهرساند و انواع منابا و مقدوراا نحوی اعجازآمیز به حکومت می
دینـی و مـدیریت  امـتیـامبر گرامـی عـالوه بـر رهبـری آید؛ یعنی آن پتسخیر ایشان در می

رسانند که تـاکنون در ی ظهور میالهی را به منّصه تمدنای از یک حکومت اسالمی، نمونه
ای از ، طلیعـهتمـدنگیری ایـن دستگاه ایمان، نظیر و مانندی نداشته است. در واقـا شـک 

م رجعت است تا منمنان با دقت الهی حقیقی در عالَ  تمدنزندگی در آررالزمان و دعوا به 
هایی که در دوران رجعت معصومین نصـیح و تدبر در حکومت حضرا سلیمان، از قدرا

آنها رواهد شد درک پیدا کنند و به طمأنینه و یقین بیشتری نسـبت بـه ایـن حقیقـت نـورانی 
 دست یابند.
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بسا ط   نیاد برچ ا1سه مأمو یت:  بر ماو  )  اکرمالیل ت  یخی از بعثت نبیت .8/5

 ه ی نف قتقیه نسبت به حکومت ا3ختم نبوت  ا2پرستی و شرک ولی بت

ی توحید و رداپرستی برای نظیر ایشان، کلمهو قیام و مجاهداا بی )ص(اکرمنبیبا بعثت 
اولین مأموریت  عنوانبهکند و این مهم های دستگاه کفر امنیت پیدا میاولین بار در برابر هجمه

ی زمـین از کـره 6800پـا از  حسـی پرسـتِی یابد و بساط کفـر جلـّی و بتایشان تحقق می
ی راه تکام  و تعیین تکلیف درباره نبواشود. مأموریت دوم آن پیامبر گرامی، رتم برچیده می

هـا، امتهـا، اصـنا ، بشریت است که احکام و تناسـباِا ایـن تکامـ  بـرای افـراد، رانواده
م تشریا شده و بیان گردیده اسـت. یعنـی زنـدگی آرمـانی و ها در قرآن کریتمدنها، حکومت

و پـا از آن در عـاَلم رجعـت محقـق  )عج(عصـرای که بـا ظهـور حضـرا ولیحیاا طّیبه
ی منـافقین تشریا شد اما بدلی  عدم پذیرش مـردم و سـلطه اکرمنبیشود، در دوران بعثت می

 تحقق نیافت.
کـردِن تبا آن، ایجاد امنیت بـرای تقـوا و منزویافزارهای پرورش ارتیار و به در واقا نرم

کفر و نفاق در بعثت تشریا گردید زیرا تمام فراز و فرودهای تاریخی به این دلی  اسـت کـه 
ریزد، ی مظالم و فجایعی که از فرهنگ شهواا و دنیاپرستی برمیبشر در نهایت، با مالحظه

زهـد بـه دنیـا و غنـای رـود  دلی بـهکه  از آن متنفر شود و به ردای متعال و فرستادگان او ـ
گاه به دنبال استعمار بندگان نیستند ـ رو بیاورد و با طیح راطر و ارتیار رود بـه دنبـال هی 

)و نه تطمیا یا رشـونت( بـه تشـکی  جامعـه و  محبترشد و تکام  الهی برود و بر اساس 
هی به تنهایی بر انجام هر ی الایجاد حکومت و سارت تمدن دینی بپردازد و اال قدرا قاهره

، نمرود را که صاحح یک حکومت جهانی ایپشه یگونه که به وسیلهناست؛ همانکاری توا
بود از پای درآورد. اما با تصر  منافقین در احکـام نمـاز و روزه و حـج و تأویـ  و تغییـر و 

د بـه بـاالترین ها و صعوامتها و افزارهای نورانی که برای پرورش انسانتحریف در این نرم
 ی الهی تربیت نشد.اند، نیروی انسانِی متناسح با برنامهدرجاا ایمانی نازل شده
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و معا  ف   حفاظ اساالم نا ب   »، «بعثت  کن عنوانبهحفظ فرهن  کفرستیزی » .9/5

صلی ائره مأمو یت ا ؛ سه«ه ی نف قد  برابر دولتتقیه »، «به ترور ن معصومین قرآنی

 )  ت پی مبراکرمپس از  حل )  معصومین

را پـی  مهـماجمعین سه مأموریـت علیهماللهی معصومین صلواابر همین اساس، ائّمه
)ص( اکرمنبیاولین مأموریت حفظ فرهنگ بعثت در برابر کفار بود که با مجاهداا  ؛گرفتند

ایشان موظف بودنـد از بازگشـت کفـر جلـّی جلـوگیری کننـد و  یاوصیاحاص  شده بود و 
اوردی که در سیر تکام  تاریخ برای دستگاه ایمان به دست آمده از بـین بـرود. نگذارند دست

ی الهـی بـود؛ یعنـی قـرآن کـریم در ایـن دومین مأموریت، حفظ اسالم ناب و معار  حّقه
ی هدی در تمام ابعاد مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفت و هر آنچه مقتضای ، توسط ائّمهمدا

بود، محقق گردیـد کـه او  ایـن تبیـین و تشـریح در  نبواتم اکمال دین و ابالغ تشریا و ر
آغاز شد و  )ع(ـ که از دوران امامت حضرا باقرالعلوم جریان جنگ فرهنگی با دستگاه رلفا

ادامه یافـت ـ رخ  )ع(النقیو آغاز وصایت امام علی )ع(تا پایان امامت حضرا جواداالئّمه
منافقین بـود تـا از ایـن طریـق، انتقـال نسـ   داد. مأموریت سوم، رعایت اص  تقیه در برابر

ی سرفصـ  سـوم منجـی بشـریت و آغازکننـده عنوانبهفرجه تعالیاللهحضرا مهدی عج 
ی پاک پیامبر اسـالم بـه گونه که حضرا آدم برای انتقال نطفهپذیر گردد؛ همانتاریخ امکان

به اص  تقیه باعث شد تا با  بعدی، موظف به تقیه در برابر کفر شده بود. همچنین توجه انبیا
بیت عصـمت آغاز غیبت امام دوازدهم، امنیت سیاسی و فرهنگی برای شیعیان و محّبین اه 

 و طهارا بدست آید.

ایج د امنیت برای حی ت امت ماراد و  د   )  سیره ائره معصومینتالیل ت  یخی از  .10/5

 اکرمشده د  بعثت نبیتشریعه ی مأمو یت تاقق س زی برایظرفیت   هدفمارد بآل

است زیرا در علم ربوبی و مدیریت و  «تقّیه»، )ص(اکرمنبیمأموریت سوم گفته شد که 
های نفاق است ی الهی مشخص شده بود که در سرفص  دوم تاریخ، غلبه با حکومتبرنامه
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، دهند بلکه با حیله و نیرنگ و تزویـری حضور دین حقیقی در شروناا بشر را نمیکه اجازه
سلح ارتیاراا و غارا اموال و نوامیا را در پوش  دین و ادبیاا مذهح بر مردم تحمیـ  

و  محمـد امـتالسالم امنیت سیاسی بـرای پایان امامت حضرا سجاد علیه باکنند. لذا می
اکرم تنها سه یا پنج نفر بر که پا از رحلت پیامبربا وجود آنیعنی  1شود؛فراهم می محمدآل

ی آن بزرگـواران باعـث شـد تـا ماندند، مقاومت حضراا معصومین و جاذبـهدین حق باقی 
بیـت ایجـاد شـود. زیـرا در ی بر محـور حـّح اه امتجمعی از محّبین و شیعیان پدید آید و 

ی دوم تاریخ، بزرگترین آیاا الهی، از سنخ انسانی است و نه از جـنا کشـتی و عصـا دوره
اند اما تصرفاا نیز بوده انبیای سلفتمامی معجزاا بیت وار  ی اه و.... پا گرچه ائّمه

یافـت و عمـوم نظیِر آن انوار مقـّدس تجّلـی میردای متعال و معجزاا در رفتار و افعال بی
رو نور پیامبر اسـالم و از این شدند.ایشان امتحان می یاوصیابندگان به نفِا نفیا پیامبر و 

آیـاا  مثابـهبهتابیـد و ها میها و جسمها و عق روحها و فرزندان پاک ایشان بود که بر اراده
شـده، های تـاریخِی بیانکـرد تـا طبـق سرفصـ الهی، همگان را به ردای متعال دعوا می

 ی دوم تاریخ از ضاللت و گمراهی نجاا یابد.عقالنیت بشری در دوره
کسح قـدرا، برای « محمدالرضا من آل»ی آنان به شعار عباس و تکیهدر واقا قیام بنی

سیاسـی بـرای شـیعیان و محّبـین فـراهم شـده و ی این حقیقت است که امنیت دهندهنشان
بیت و نابودی این راندان و ی اه امیه برای رشکاندن ریشهی بنیی ربیثههای شجرهتالش

ها باید در ها و جنایتپیروان آنان دچار شکست قطعی شده و حداق  آن است که این توطره
گیری شود. بنابراین تاریخ در مقاطا مختلف حتمًا سیر تکاملی غیرعلنی پی صوراهبرفا و 

شدن کفر جلی شـد، کنباعث ریشه )ص(اکرمنبیگونه که مجاهداا کند و همانرا طّی می
تا پایان امامِت امام چهارم موجباا ایجاد امنیـت سیاسـی بـرای  )ع(ی معصومینرفتار ائّمه

                                                           
امام حسین)ع( و جایگاه آن در فلسفه تاریخ انبیا، بحث بسیار مهمـی اسـت  تحلی  از قیامدر این میان، . 1

 که در کتاب گفتمان انقالب اسالمی در گفتار سوم از فص  اول، به آن پردارته شده است.
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امـان منـافقین فـراهم آورد. در نتیجـه، در کشـاک  فشـارهای بی را محمدو آل محمد امت
بیت را از دست دادنـد و بـرای عباس در شرایطی قرار گرفتند که توانایی حذ  علنِی اه بنی

بـا ی هدی شـدند. حفظ حکومت رود، مجبور به آغاز هجمه و جنگ فرهنگی بر ضد ائّمه
آرایی السالم امتداد یافت، یک صفماهادی علیهتا دوران امام  مقاومتی که از زمان امام باقر

عیار و یک جنگ فرهنگی شک  گرفـت تـا ادبیـاا کفرآمیـز امپراطـوری ایـران و روم و تمام
جانبـه گسـترش یافتـه همه تمـدنکه در حد یک  جامعه اسالمیآلود موجود در ادبیاا نفاق

ی االتی که در برابر ائّمهنس شود کهی روایاا نیز روشن میبود، شکسته شود زیرا از مالحظه
ها و علـومی همچـون گرفت، محدود به فقه و کالم نبود بلکه عرصـهقرار می )ع(معصومین

شد. به عبـارا دیگـر امامـان شـیعه در برابـر ابعـاد طّح، نجوم، فلسفه و... را نیز شام  می
جامعـه اق در های نفـایران و روم و ادبیاا و فرهنگ منافقین که توسط دولت تمدنمختلِف 
گیری فرهنگی کردند و در مقابله با آن، به تبیین اسالم نـاب و روا  یافته بود، موضا اسالمی

های نوین آنها بـود کـه در شرایط دستگاه کفر و نفاق و هجمه تحولحفظ آن پردارتند. لذا 
 دارزاتِی حضراا معصومین شک  بگیر، تغییراتی در رط مب)ع(موجح شد از زمان امام باقر

 و در نهایت، به شهادا آن بزرگواران منجر شود.
گرفتن شـیعه از تداوم یافـت امـا بـا قـدرا )ع(این روند تا دوران امامت حضرا هادی

ی نابود کننده عنوانبه )عج(شدن والدا حضرا مهدیسو و علم حّکام جور به نزدیکیک
. این رفتـار در تـاریخ ها دوباره شدا گرفتظلم و ستم از سوی دیگر، فشارها و محرومیت

اه  طغیان قباًل تکرار شده بود زیرا نمرود و فرعون با اطالع از نزدیکِی توّلد کودکی که بساط 
سلطنت آنها را بر هم رواهد زد، روال عادی زندگی مردم را در سرزمین رود بر هم زدنـد و 

دد. بـه همـین دلیـ ، کن گرای منعقد نشود و رطر ریشهزنان را از مردان جدا کردند تا نطفه
السـالم تحمیـ  های شدیدی توسط رلفاء بر امام هادی و امام عسـکری علیهمامحدودیت

و توّلد مبارک آن امام جلوگیری شـود  )عج(عصری نورانی حضرا ولیشد تا از انعقاد نطفه
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 که این روند در ادامه به غیبت صغری و غیبت کبری منتهی گردید.

سا زی د  امات ماراد و    ظرفیات  :د  سرفصل دوم ت  یخفلسفه غیبت تبیین  .11/5

 «س زی، ح کریت و تردنامت»یت د  سطح مسؤولمارد برای قبول آل

شـدن سپا با آسودگی راطِر رلفای جور از حفظ حکومت رود ـ کـه در پـی طوالنی
به وجود آمد ـ امنیت فرهنگـی نیـز  جامعه اسالمیغیبت امام زمان و عدم حضور ایشان در 

های نفاق بـر علمـای شـیعه، آن رغم فشارهای دولتشیعیان و محّبین پدید آمد و علی برای
بیت را حفظ کنند و نشر دهند و به تأسـیا بزرگواران توانستند اربار و روایاا و معار  اه 

های شیعی اقدام کنند و به دریافت وجوهاا مبادرا نمایند. لذا پیرامـون سـیر تطـّور حوزه
ه این نکته اشاره کرد که در قرون اولیه، به حفظ اسناد و منابا پردارته شـده توان بفقاهت می

و سپا با ورود منطق و عقالنیت ارسطویی به فرهنگ مذهح، فهم از دین و رطاباا عمق 
گاه شده و به استنباط احکام فـردی بـر اسـاس علـم اصـول منتهـی یافته و قاعده مند و رودآ

عبـاس از که در زمـان رلفـای بنی عقالییعرفی و عقلی و گردیده است. در واقا ارتکازاا 
ی شیعه ـ کـه در انـزوا قـرار هایی برای جامعهاسالم شد، کارآمدی امتیونان وارد فرهنگ 

 صورابهداشت و ناچار به زندگی مبارزاتی و چریکی بود ـ داشت و بکارگیری این ادراکاا 
بال آورد اما ایـن ارتکـازاا در سـیر تطـّور اسالمی، برکاتی همچون تعیین تکلیف افراد به دن

فقاهت، باید ارتقاء پیـدا کنـد و تعّبـد در آنهـا جـاری شـود و تکلیـف نظـام و سـارتارهای 
مقاومتی ـ  تمدنو حکومت و  امتاجتماعی را تعیین نماید و در ظرفیتی متناسح با سارت 

یـرد و بلـوغ شـیعه در عصر رواهد بود ـ قرار گحضرا ولی عام نوابکه مبتنی بر عقالنیت 
منـدی مسـتقیم از معصـوم در دوران ردمتگزاری به آستان ائّمه و آمادگی آنـان را بـرای بهره

ی سـوم ی اول و دوم تاریخ، غلبـه در دورهظهور و رجعت به نمای  بگذارد و بررال  دوره
 تاریخ با اه  ایمان باشد.
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دستگ ه ایر ن برای  ظرفیتا تق ی  :کفر و نف ق نم م به «فلسفه امداد»تبیین  .6

 تقرب آنه  به منزلت علم نبوی و علوی

سـخن  )عج(عصـراگر از سیصد و سیزده نفر یار و همراه برای قیام حضرا ولیبنابراین 
سـازی شود به این معناست که تبعیت بشر از علم نبـوی و علـوی، بـه یـک ظرفیتگفته می

مت این علم به نحوی است که حسح تاریخی توسط عناصر تاریخی نیازمند است. زیرا عظ
 مثابهبهروایاا، به حضرا موسی و حضرا رضر نیز ابالغ شد که تمام علم آن دو بزرگوار 

شود و این در حـالی بـود کـه علـم حضـرا بیت تلّقی میی آبی از اقیانوس علوم اه قطره
برترین  عنوانهباسرائی  موسی در حّدی بود که سلطنت فرعون را در هم شکست و به قوم بنی

ی در راطر آن نبّی بزرگوار پدید آمـد تصورقوم در میان اقوام سلف عّزا بخشید. لذا چنین 
اند و به همین دلی ، به حضرا رضر و علـم ایشـان امتحـان که به باالترین درجاا رسیده

قـوم برتـر در  عنوانبـه محمـدو آل محمد امتکه شدند؛ همچنان که طبق احادیث برای آن
ی که در عالم ذّر بودند و بـه صورتبهیخ به حضرا موسی معرفی شود، شیعیان و محّبین تار

یکی از مناسک حج مشغول بودند، در مقاب  چشـمان آن حضـرا قـرار  عنوانبهذکر لبیک 
گرفتند. در واقا ماجرای حضرا موسی و حضرا رضر به معنای دعـوا رـدا از بنـدگان 

و زندگی در ظّ  مقاماا آن بزرگواران است؛ مقاماتی که رود برای ارتزاق از علم معصومین 
ی حـوائج روحـی و الهی در عاَلم رجعـت اسـت کـه همـه تمدنحقیقت آن، مدیریت یک 

بخشـیدن بـه کند و به جـای محوریتجانبه تأمین میهمه صورابهفکری و جسمی بشر را 
اء روحی و علمـی و ارالقـی ، افراد و جواما را به جایگاه حقیقی آنها که ارتقمادینیازهای 

در  انبیـای الهی تحقق یابد، کراماا رساند. لذا هنگامی که این آرمان دینی و وعدهاست می
ها و همنشـینی بـا وآمـد بـه آسـماناالرض و رفتکند و طیمیان عموم مردم تعمیم پیدا می

زنـدگی معنـوی و شود. البته نیـ  بـه ایـن مالئکه و فرشتگان و... به امری متداول تبدی  می
مـدرن و  تمـدنحیاا طّیبه، مستلزم آن است که شیعه از امتحاناا امـروزین در ابـتالء بـه 

بیـت را بـه اثبـاا عوارض آن به سالمت عبور کند و در رالل آن، وفای رود به قرآن و اه 
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ی های پیچیـده در امـر ادارهبه این نتیجـه برسـد کـه بـرای گـذر از عقبـه در عم  برساند و
 باید به علم نبوی و علوی پناه برد و از این معار  حّقه استضائه کرد. ،متحکو

نسبیت عا م   عنوانبه« شکنیمدیریت بت»: فلسفه ت  یخ الهی بندی ازورع .7

کفر، نف ق، »به تبع موازنه قد ت بین سه نم م  انبی  ه یو وری ن آن د  مأمو یت

 )نسبیت خ   « ایر ن

نچـه از زمـان حضـرا آدم تـا امـروز تـداوم داشـته و دارد، بر مبنای توضیحاا فـوق، آ
شـکنی تحقـق ی الهی برای جریان رداپرستی در عاَلم بوده که از طریق مـدیریت بتبرنامه

یافته و این مدیریت بر اساس ایجاد موازنه میان دستگاه طغیان )کفر و نفاق( و دستگاه ایمان 
اریخ زنـدگی در ایـن دنیاسـت، ی کـه حـاکم بـر تـعـام نسـبیتشک  گرفتـه اسـت. پـا 

و مقابله با سجده بر ابلیا و دعوا به سجده بر ردای متعال است که شک  و « شکنیبت»
قالح آن در هر دوره و مقطعی از تاریخ و به تبا میزان قدرِا کفر و نفاق و ایمان تفاوا پیدا 

برای  راصریتی کند. یعنی بر اساس توازن قدرا بین دستگاه حق و دستگاه باط ، مأمومی
فرستادگان الهی از حضرا آدم و حضـرا نـوح و حضـرا ابـراهیم تـا حضـرا موسـی و 

شده که  معیناجمعین علیهماللهی هدی صلوااو هر یک از ائّمه اکرمنبیحضرا عیسی و 
ها مطرح گردید. در روایاا نیز به مند پیرامون این مأموریتهایی قاعدهدر نکاا فوق، گمانه

ای ُمهـر شـده بـه آن تصریح شده که مأموریـت هـر یـک از امامـان در صـحیفه این مطلح
گرفتـه؛ همچنـان شده و سپا توسط این ذواا مقدس مورد عم  قرار میبزرگواران ارائه می

ها وجود داشـته نیـز اشـاراتی شـده اسـت. بـه نظـر هایی که میان این مأموریتکه به تفاوا
ده کـه در ی کفر و نفـاق بـوگیرِی ائّمهدر آرای  و جبهه ها ناشی از تغییررسد این تفاوامی

هـا بـه گرفته و لـذا ایـن مأموریتمقاب  آن، تدبیرهای جدیدی در دستگاه ایمان صورا می
حسح شرایِط حاکم بر سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان ـ که تحت مدیریت ردای متعال قرار 

که به سیر تکام  در دستگاه ایمان اشاره شـد، گونه رو همانداشته ـ متغیر بوده است. از این
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ی امداد الهی به اه  طغیان و باید به سیر بلوغ در نظام کفر و نفاق نیز پردارته شود و فلسفه
 عام نواب عنوانبهابعاد آن در طول تاریخ تبیین گردد. در دوران کنونی نیز فقهای عظام شیعه 

ی تـاریخی شکنِی متناسح با ایـن دورهه بتعصر و پرچمداران توحید، مأمور بحضرا ولی
است و علـوم و سـارتارهای مـدرن، « عقالنیت»ای که موضوع امتحان در آن هستند؛ دوره

 اند.ای عینی ـ و نه ذهنی ـ بر ضد اعتقاداا حّقه ساماندهی کردههجمه
 



7 
در اقامه  عصرنواب عام حضرت ولی عنوانبه منزلت فقهای شیعه

 کبری در دوره غیبت از امتحانات عقالنی و عبور کلمه حق

دوم تا  یخ و تبادیل آن باه ابازا      موضو  امتاا ن د  دو ه   عنوانبه؛ عقل .1

 تارید دین توسط ائره نف ق

السالم وارد شـده کـه در دوران پیـامبری حضـرا موسـی، در روایتی از امام هادی علیه
و در زمان بعثت حضـرا عیسـی، ی کفر بود منشأ قدرا در جامعه مثابهبهسحر و ساحری 

ی الهی نیز در تناسـح بـا علم پزشکی چنین جایگاهی داشت. لذا معجزاا این دو فرستاده
ــه چــال  می ــه را ب ــین دو مقول ــاعی، هم ــعیت اجتم ــه وض ــین هنگــامی ک ــید. همچن کش

و جایگاه بـود؛  تأثیربه پیامبری مبعو  شد، کالم و رطبه و شعر دارای همین  )ص(اکرمنبی
بیشترین نق  را در تهیـیج و تحریـک عمـوم بـه سـوی شـهواا داشـت و در نتیجـه،  یعنی

ن ت را بـر آنـاحجـحضرا رسول با تکیه به ادبیاا قرآن به مبارزه با کفر و شرک پردارت و 
امروزه چـه »پرسد: در پاسخ به سوال راوی که می )ع(هادی امامتمام کرد. در پایان روایت، 

حجت در این دوران، عقـ  اسـت کـه بـه »فرمایند: ، می«؟حجتی بر مخلوقاا وجود دارد
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 1«شود.بندد از کسی که صادق است، شنارته میی آن کسی که بر ردا دروغ میوسیله
 عنوانبـهدر تناسح با همین روایت شریف گفته شد کـه در سرفصـ  دوم تـاریخ، عقـ  

الهـی نیـز از سـنخ  هایگیرد همچنان که معجزاا و عذابموضوع امتحاناا مردم قرار می
ودکی عبور کرده و ی کی اول رود، از مرحلهامور عقالنی است. زیرا تاریخ پا از طّی دوره

ی قـوهی ارتیـار و قوهبه دوران بلوغ رسیده است؛ همانند یک فرد انسانی که در سّن بلوغ از 
دوره از تـاریخ  شود. در نتیجه، بزرگترین طغیانی که در ایـنمند میی زادولد بهرهقوهعق  و 

آمیز به تحریف و شود، ریشه در دستگاه نفاق دارد که با تکیه بر عقالنیت شیطنتمحقق می
هـا در ها و حاکمیتی قـدرارو، غلبـهپـردازد و از ایـنتأوی  کتاب ردا و کالم الهـی می

شـدن بسـاط کفـر جلـّی و های نفـاق اسـت. یعنـی بـا برچیدهسرفص  دوم تاریخ با دولت
، منافقین بر ایـن مـو  سـوار شـدند و )ص(اکرمنبیی زمین توسط ی از کرهحستی پرسبت

داری، مـردم را بـه ضـاللت شرارا عقالنِی رود را آغاز کردنـد و در نقـابی از دیـن و دیـن
کشیدند و کفری را که در تّمدن ایران و روم جریان داشت در پوششی از مذهح پنهان کردند 

ودند و حاکمیت رود را بـر مبنـای ارـالق تجـاوز و غـارا و و آن را بر مسلمین تحمی  نم
 چپاوِل ارتیاراا و اموال و نوامیا تداوم بخشیدند.

                                                           
یِت  .1 کِّ ُن السِّ َحَسِن  قاَل اب  ِبي ال 

َ
ِر َو ِْل ـح  َضاِء َو آَلِة السِّ َبی  َعَصا َو َیِدِه ال  َراَن ع ِبال  َن ِعم  ُه ُموَسی ب   ع ِلَما َذا َبَعَث اللَّ

حِّ َو َبَعَث  ُخَطِح َفَقاَل محمدَبَعَث ِعیَسی ِبلَلِة الطِّ َکاَلِم َو ال  ِبَیاِء ِبال  ن 
َ ِه َو آِلِه َو َعَلی َجِمیِا اْل  ُه َعَلی  ی اللَّ ًا َصلَّ

َر َفَأَتاُهم  ِمن  ِعن   ح  ِرِه السِّ ِ  َعص  َغاِلُح َعَلی َآه  ا َبَعَث ُموَسی ع َکاَن ال  َه َلمَّ َحَسِن ع ِإنَّ اللَّ ـِه ِبَمـا َلـم  َآُبو ال  ِد اللَّ
َرُهم   َطَ  ِبِه ِسح  ُلُه َو َما َآب  ِعِهم  ِمث  َبَت ِبِه ال   َیُکن  ِفي ُوس  ِهم  َو ِإنَّ حجَو َآث  ت  َقـد  َة َعَلی  َه َبَعَث ِعیَسی ع ِفي َوق  اللَّ

َماَناُا  َیـا  َظَهَرا  ِفیِه الزَّ ُلـُه َو ِبَمـا َآح  َدُهم  ِمث  ِه ِبَما َلم  َیُکن  ِعن  ِد اللَّ حِّ َفَأَتاُهم  ِمن  ِعن  اُس ِإَلی الطِّ َتاَ  النَّ َو اح 
َرَص ِبِإذ   ب 

َ َمَه َو اْل  ک 
َ َرَآ اْل  َتی َو َآب  َمو  َبَت ِبِه ال  َلُهُم ال  ِه َو َآث  َه َبَعَث حجِن اللَّ ِهم  َو ِإنَّ اللَّ ت  محمدَة َعَلی  ًا ص ِفي َوق 

َکاَلمَ  ُخَطَح َو ال  ِرِه ال  ِ  َعص  َغاِلُح َعَلی َآه  ِه ِمن  َمَواِعِظِه َو ِحَکِمِه  َکاَن ال  ِد اللَّ َر َفَأَتاُهم  ِمن  ِعن  ع  ُه َقاَل الشِّ َو َآُظنُّ
َطَ   َبَت ِبِه ال  َما َآب  َلُهم  َو َآث  َلَك َقطُّ َفَما ال  حج ِبِه َقو  ُت ِمث  ِه َما َرَآی  یِت َتاللَّ کِّ ُن السِّ ِهم  َقاَل َفَقاَل اب  ُة َعَلی حجَة َعَلی 

َکاِذُب  ُقُه َو ال  ِه َفُیَصدِّ اِدُق َعَلی اللَّ َرُ  ِبِه الصَّ ُ  ُیع  َعق  َم َقاَل َفَقاَل ع ال  َیو  ِق ال  َخل  ُبُه َقـاَل َفَقـاَل  ال  ِه َفُیَکذِّ َعَلی اللَّ
َجَواُب. )الکافی؛ کتاب العق  و الجه  ،روایت  ِه ُهَو ال  یِت َهَذا َو اللَّ کِّ ُن السِّ  (20اب 
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مارد د  دو ان غیبات  . سپردن پرچردا ی توحید و  هبری امت مارد و آل2

والیات  »م عصار )عقالنیات غیرمعصاوم  بارای تقاوّ     به نواب ع م حضرت ولی

 «والیت ت  یخی»به « اوتر عی

گونه که در مباحث گذشته بیان شد، روند فوق تا پایان امامـت حضـرا عسـکری نهما
با بسترسازی حضراا معصومین، دوران بسیار حسـاس  تداوم یافت. در مقاب  و السالمعلیه

 نـوابی غیرمعصـومین )و مهمی آغاز شد که طّی آن، پرچمداری توحید در ظاهر بر عهـده
توانسـتند شـاهد عصـر، مـردم دیگـر نمی ایـن در د.و عصر غیبت آغاز شـ ( قرار گرفتعام

ی هدی بود، باشند و عالوه بر این، با فقدان ظاهری معصوم ـ کـه کراماتی که متعلق به ائّمه
القدس در وجود مبارک رـود دریافـت از طریق استقرار روح و مداوم صورابهعلم الهی را 

ی بندگان با علم رطاناپذیر منقطا شد و امکان ارتباط مستقیم با آن بزرگواران کرد ـ رابطهمی
های حّق بـه بشـریت تحجرو بسیاری از برکاا و نعماتی که با حضور از بین رفت. از این

ـملءُ َقِت االَ ضـا»رسید، دور از دسترس قرار گرفت و می ُض َو ُمِنَعـِت السَّ محقـق گردیـد « ر 
هایی از که برری آثار مترتح بر عباداا تحقق نیافت و تفرقه تعمیم پیدا کرد و نشانههمچنان

رق مختلفـی از بیت نیز به وقوع پیوسـت و ِفـاین وضعیت دردناک حتی در میان محّبین اه 
 می و... پدید آمد.جمله شیعیان چهار امامی و ش  امامی و هفت اما

با گرفتار شدن بشر به چنین وضعیت و شرایطی، باید چارچوبی برای عق  تعریف شـود 
ی بین ما و رـدای که بر اساس آن بتوان به فهم صحیح از دین مبادرا کرد زیرا آنچه واسطه

متعال است، آثار مکتوب از کالم وحی و بیاناا معصومین است. گرچه این کلماا و فهـم 
ها است اما از آنجا که این هـدایت )عج(عصرها تحت نظارا و تصرفاا حضرا ولیاز آن

بر اساس آن سامان داد. صرفًا توان احراز حجیت را شود، نمیی غیبت إعمال میاز پا پرده
ی بـه وسـیله« تعّبد در فهم از دین»کند، اثباِا موضوعیت پیدا می« یتحج»بلکه آنچه در 

همـین  ( باشـد. بـرح قاب  انتقال بـه غیـر )دیگـر فقهـااین مطل است؛ به نحوی که« عق »
توانسـتند بـه مقابلـه بـا  عصـرنواب عـام حضـرا ولی عنوانبه و فقهای شیعه اساس، علما
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تأوی  و... کـه توسـط علمـای اهـ   های انحرافی مانند قیاس و استحسان و استصالح وراه
منـد از ردازنـد و بـه فهـم صـحیح و قاعدهسّنت در فهم از قرآن و روایاا پدید آمده بـود، بپ

های بعـدی بیاناا شارع مقدس مبادرا کنند و سینه به سینه، دین سالم و رالص را به نس 
های جدیدی پیدا کرد و در قالـح منتق  نمایند. البته در ادامه، تحریف و تأوی  دین صورا

الب اسالمی، ایـن انحرافـاا روشنفکری و دینامیزم قرآن تداوم یافت و امروزه با پیروزی انق
کند. در نتیجـه و دینی را تهدید می امتهای آن( و مدل اداره کشوری تحقق دین )در عرصه

تر تر و پیچیـدهی دوم آن، امتحانـاا عقالنـی سـختهمزمان با تـداوم سـیر تـاریخ در دوره
ای دار)عج( عصـرنمنانه قبـ  از ظهـور حضـرا ولیشود. لذا حسح روایاا، زندگی ممی

های مختلفی در این دوران وجود های زیاد و پیچیدگیاجری مضاعف است زیرا محرومیت
 کند.داری را به امری بسیار سخت تبدی  میدارد که دین

کردن در عمـ »بـه « ایمـان»و « داریدیـن» رو در گفتارهای قبلـی بیـان شـد کـهاز این
اط بیشـتر بـا رـدای متعـال، دارای شود زیرا مافوق در اثـر ارتبـتعریف می« ی مافوقجاذبه

گونه که در اصنا  و مشاغ  مختلف، قدرا باالتری در دعا و دررواست است؛ یعنی همان
کنند و برای ارتقاء، پیوند اقرار می توانایی و قدرِا بیشتر در درجاا باالتربه تر درجاا پایین

« ایمان»ی در مقوله ؛هند شداال در کار رود موفق نخوا نمایند ورود را با آنان مستحکم می
نـواب عـام تمامی کفـار و منـافقین از رفتـار  ترس و رعِح  لذانیز باید همین مسیر را پیمود. 

ی دهد که چه ایمانی برتـر اسـت و چـه اراده، نشان میعصر در گذشته و حالحضرا ولی
پرسـتان ی دنیاجانبـههای همهتر از فـوالد، در مقابـ  فشـارها و هجمـهاست که مسـتحکم

تواننـد فشـارهایی بـه که بسیاری از مـنمنین نمیدر حالی ؛مقاومت کرده و تاب آورده است
آنـان  عام نوابدر واقا هنگامی که حضراا معصومین و  مراتح کمتر از این را تحم  کنند.

ها و تصرفاتی هسـتند، دیگـران بایـد ایمـان رـود را از طریـق زیـاراا و دارای چنین قدرا
والیـت »ی هـدی بـه مقـام گونه کـه ائّمـههمان در نتیجه،یمان آنان گره بزنند. ا به اتوسال

تبـدی  « عضـو تـاریخی»پیـرو آن بزرگـواران بـه  امتو شهدا و  نائ  آمدند، علما« تاریخی
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تـاریخی یـاری و  یمنزلتـ رانِی موالی رود، دیگـران را ازهای نوبه اراده اتصالشوند و با می
را دارنـد کـه بـه والیـت « هاحکومت بر اراده»اسًا کسانی شأنّیِت نمایند. اسگیری میدست

ی رـود را تـابا ذواا مقدسـی قـرار دهنـد کـه بـا شـوند و اراده متص تاریخِی معصومین 
 اند.ی رود، بر تاریخ حاکم شدهاراده گستردگی و شموِل 

ل تاریخ را بر اساس آنچه گذشت، توسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان تداوم در طو
یـ  شـود و ریشـه در درون جامعـه و امـوری از قبداشته باشد، از آزمون و رطا حاص  نمی

گـردد؛ یعنـی از ی جامعه و احکام آن به امـری بیرونـی بـاز میدموکراسی ندارد بلکه توسعه
پرورش عناصر »ر نتیجه، آید. دبدست می« توّلی به والیت تاریخی»و « هماهنگی با تاریخ»

است زیرا جامعه و احکام آن باید به تاریخ و احکام  جامعه اسالمیهد  سارت  «تاریخی
والیتی که پرسـت  اجتمـاعی را بـرای  مثابهبه مطلقه فقیهکه والیت شود. همچنان متقومآن 

)عج( عصـرد بـه والیـت تـاریخِی حضـرا ولیدهد، بایدینی حفظ کرده و ارتقاء می امت
 شود.ماهنگی در شح قدر حاص  میگردد که این تقّوم و ه ممتقّو 

زینش و انتخا ب ناواب عا م    مراحل گا  عنوانبه« هتفق خون، اشک،» عرف نِ .3

 عصر)عج حضرت ولی

هستند و  فرجهتعالی اللهعج عصر صاحح دین و اعتقاداا حّقه، حضرا ولی در واقا
کننـد. امـا عطـا میإرـود  عـام نـوابرا متناسح با مراح  تکام  تاریخی، بـه  معار  قرآن

عرفـان اشـک، »تـوان از آن بـه ه، مشروط به سه شرط است که میعامبه مقام نیابت  رسیدن
گیری نسـبت بـه تعبیر کرد. یعنی اولین شرط، حساسیت و موضا« عرفان رون و عرفان تفّقه

و  )س(ی کبـریمظالم است که باالترین ظهـور و بـروز آن در اشـک بـر مصـائح صـّدیقه
بیت عصمت و طهارا است و کسی کـه اهـ  اشـک بـر ایـن و اه  )ع(الحسیناباعبدالله

های راتبه نباشد، ضوابط حداقلی برای فقاهت و نیابت را ندارد. زیرا ایـن اشـک بـه مصیبت
معنای ضربه به ظلمِت هوای نفا و توجه به نور الهی است و زمینـه را بـرای فهـم معـار  
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رواهد شد. پـا از حساسـیت در  حقایقدرک  کند و اال نفا اّماره، ماناوحیانی فراهم می
برابر مظالم، باید به مقابله و مبارزه با مراکز تولید ظلم پردارت و اال مظالم و مفاسد، عـاَلم 

. لـذا شـرط دوم، و بنـدگان بـه کفـر و نفـاق دچـار رواهنـد شـد را به آت  رواهـد کشـید
مال و رانواده و آبـرو در راه برکف بودن و آمادگی برای فدا کردن جان و طلبی و جانشهادا

فقاهـت را  عبـور کـرد و بودنمحّح توان از بیت است و تنها در این صورا است که میاه 
کـه  جست و به عرفان تفّقه دست یافت تقربی صاحح دین، د و به اعتقاداا حّقهنموآغاز 

. نیسـت میسـر «زنی، ابتهال در گزین  و استظهار در پردازشتهّور در گمانه»این امر بدون 
السالم معرفتی به وجود مبارک چهارده معصوم علیهم تقربی تاریخ بستری برای اساسًا همه

شـود. بـه می معـینمانده برای بشریت بر این اسـاس شده و راه باقیاست و میزان مسیر طّی 
رغم اسارا در زندان فرعون، بـرای رهـایی رـود دعـا همین دلی  است که یوسف نّبی علی

طلبـد را از ردای متعال می محمدو آل محمدعظام، فر   یانبیاند بلکه همانند سایر کنمی
 تا به رزق بیشتری از ایمان و یقین و معرفت دست پیدا کند.

ه نف ق د  سرفصال  ابلیس و ائر توسط مدیریت نم م طغی ن تالیل ت  یخی از .4

 ط فعلیید  شرا «پرستی مد نبت»گیری دوم ت  یخ و شکل

های وآمـد در آسـمان، شـیطان از رفت)ص(اکـرمنبیتوجه داشت که بعد از بعثت  باید
های های آسمانی از او سلح گردید و ابلـیا دچـار محـدودیتگانه منا شد و قدراهفت

ی در سرفصـ  اول تـاریخ و آغـاز حسـیافتن امتحاناا ای شد. لذا با پایانسابقهجدید و بی
یا در موضوع عقالنیت تمرکز یافت و از طریق فرهنـگ های فوق، تمام قوای ابلمحدودیت

ی فهـم از عرصـه»ور گردید. یعنی هـم در دینی حمله حقایقکفِر امپراطوری ایران و روم به 
های انحرافی از قبی  قیاس و استحسان و استصالح و تأوی  و... را به دستگاه نفاق ، راه«دین

های زمینی، شهواا کفر را استفاده از قدرا توانست با« ی تحققعرصه»الهام کرد و هم در 
های مضـا  از شدِن تمامی علوم و فلسـفهداران نماید. در نتیجه، با ترجمهوارد فرهنگ دین
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ها توسعه یافت قبی  فیزیک، زیست، طّح، نجوم و... و ورود آنها به دنیای اسالم، این دان 
هـای و توسـط دولت« اسـالمی نتمـد»ی فرهنگی بزرگی پدید آمد که تحت عنوان و جبهه

شد. پا از گذشت چند قرن، نظام طغیان مورد امداد الهی قرار گرفـت و بـا نفاق ترویج می
روردن رنسانا، قدرا از شرق به غرب انتقال یافت که این توسعه در مقیاس شهوا و رقم

 روند نیز با مدیریت ابلیا محقق شده است.

حفاظ  »بارای   قالنی د  فرهن  مد نیتاه؛ د  مق بل کفر ع شیعه یقی م فقه  .5

 و« حفاظ وحادت کلراه اساالمی    » ،«بعثات   کن عنوانبه فرهن  کفرستیزی

 «شیعه از فقه مکلد به فقه فر  ا تق ی ظرفیت»

دینی )اعّم از شیعه و سـّنی( شـده و تمـامی  امتی زندگِی لذا کفر بار دیگر وارد صحنه
یــک  عنوانبــهداری را جمــه قــرار داده و دیــنی اســالم را مــورد هگانههای هفتادوســهفرقــه
در فرهنـگ  کند و در عرصه مـدیریت عینـی، آن رای جواما تحلی  میو زاییده فرهنگُررده

. بنابراین فقهای شیعه در صدوپنجاه سال گذشته نمایدمی منح جانبه ی پایدار و همهتوسعه
السالم بود و اساس اسـالم و علیهبا شرایطی مواجه شدند که همانند شرایط قیام امام حسین 

در معرض رطر نابودی دیدند و  بود، رکن بعثت مثابهبهرا که  و فرهنگ کفرستیزی اص  دین
به همین دلی  قیام رود را آغاز کردند که در روند تکاملی رود، به پیروزی انقالب اسالمی و 

و استدالل بـر آن، در تشکی  نظام مبارک جمهوری اسالمی منتهی شده که تبیین این مطلح 
 عنوانبـهدینـی و فقهـای شـیعه  امترو آمده است. از این« گفتمان انقالب اسالمی»کتاب 

انـد کـه در علـوم پرچمداران توحید در عصر غیبت، امروز در برابر کفر عقالنـی قـرار گرفته
در ابعـاد  ی مدرنیته تجلی یافته و توانسته شهوا و هوای نفا را تروریزه کنـد و آن راپیچیده

عّلیـت »ی و حاکمیتی جریان دهد. با این تفاوا که کفار در دوران قب  از رنسانا، بر تمدن
گرفتـار « عل  و معالیـ  نسـبی»کردند اما جهان امروز به سجده در برابر سجده می« مطلقه

در بخـ  فرهنگـی و « روش تحقیق جدیـد»در بخ  سیاسی، « سازمان مل »شده و آنچه 
و « مـادی نسـبیت»هایی از مبنای اقتصادی بر بشریت تحمی  کرده، شعبه در بخ « دالر»
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، هماننـد فرهنـگ مولویـت تمـدنعل  و معالی  نسبی است. البته کیفیت مدیریت در ایـن 
ها کشیدن انسانبار ندارد اما همان ارالق قدیمِی کفر در به بردگینیست و ظاهری رشونت

  گرفته و لذا درک و فهم از این استعمار نوین و تبیـین و غارا اموال و نوامیا آنها را در پی
 آن برای عموم مردم، ضرورتی اساسی است.

را به صـحنه  اسالمی بنابراین متناظر با ظرفیتی که کفر به آن دست پیدا کرده، باید ایمان
َنا َوَما»گونه که تعبیر قرآن کریم به مانآورد؛ ه َسل  ِمـهِ  ِن ِبِلَسا ِإاَلّ  َرُسول   ِمن   َآر  َن  َقو   1«َلُهـم   ِلُیَبـِیّ

انبیـای های منحصر در زبان عربی، عبری و... نیست بلکه به این معنا اشعار دارد که هدایت
انـد. لـذا جمهـوری هـا بـه آن مبـتال بودهامت، متناسح با وضعیت کفرآمیزی بوده که الهی

ه وجدانی کـه بـرای عمـوم ت را بر کفار تمام کند و با تکیه بحجاواًل  اسالمی مأموریت دارد
مـدرن بـه نـام رفـاه و  تمـدنگیری است، برای آنان تبیـین کنـد کـه مردم دنیا در حال شک 

تکنولوژی، بشریت را به اسارا درآورده و آنان را به فقر و محرومیـت و تجـاوز مبـتال کـرده 
سـتیزی و اسالم و اه  تسّنن را به وحدا بر مبنای فرهنگ بعثـت )کفر امتاست. ثانیًا باید 

، مسـیر حرکـت )عج(عصـرنفی تسلط کفار( دعوا کند و ثالثًا قب  از ظهور حضـرا ولی
نماید که ایـن  فراهم ارتقای ظرفیتبیت عصمت و طهارا را به سوی شیعیان و محّبین اه 

پذیر رواهد بـود. )فقه فر ( امکان تمدنف به فقه حکومت و کلفقه م یمهم از طریق ارتقا
ردای متعال در این مرحله از تاریخ آن است که ایمـان تـا چنـین مقیاسـی  یدر واقا برنامه

ی شیعه نسبت به حضراا معصـومین در ایـن سـطح بـه اثبـاا تروریزه شود و وفای جامعه
پرچمـداران  عنوانبـهعصر حضرا ولی عام نوابیابد که برسد. این برنامه زمانی تحقق می

قّدس ای و با تکیه بر ذواا مهانی و نفاق منطقهتوحید در عصر غیبت بدون واهمه از کفر ج
معصومین، رزق معرفتی برای طّی این راه پرپی  و رم را به دست آورند و شجاعانه در مقاب  

کردِن تقـوی در برابـر هـوی، مسـیر را ی کفار و منافقین بایستند و با تروریزهجانبهتدابیر همه

                                                           
 «.کند بیان آنها بر تا قوم؛ آن زبان به مگر نفرستادیم قومی میان در رسولی هی  ما و: »4. سوره ابراهیم، آیه 1
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 انبیاپیامبر از  امِت  لی  است که در روایاا، علمامین دنمایند و به ه معینبرای عموم محّبین 
 1اند.اسرائی  برتر دانسته شدهبنی

                                                           
 .178 فحه  المقاالا، صمفید، آوائ شیخ. 1



8 
تولید، »ی شبکه :سبک زندگی اسالمی  قرآنی و روایی  مبادی  

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

 اساتنب ط احکا مِ   و یگ ه عب دات از منمر ح کریت به وسیلهتبیین  ضرو ت .1

الهی؛ برای ا تقا ی ظرفیات نما م مبا  ک ورهاو ی      « توسعه، تع دل و نمم»

 اسالمی د  مق بله ب  سبک زندگی غربی

ی هدی در نظام رلقت و در مدیریت تاریخی بین سه دستگاه ایمان و گونه که ائّمههمان
ق  اصلی و محـوری در امـر والیـت اجتمـاعی و هـدایت و کفر و نفاق محوریت دارند، ن

ی آن بزرگواران است. در واقا منمنین به میزان حضور رود در ی معنویت نیز بر عهدهشبکه
توانند از نمـاز بهـره رود در این معرکه، می د به اولیای کفار و منافقین و وفای عهبرابر جبهه

گفتن بـا رـدای ه طور برای مناجـاا و سـخنببرند زیرا فرصتی که به حضرا موسی در کو
محمد تعمیم داده شده و این نعمت بـزرگ بـا تشـریا متعال فراهم شد، به امت محمد و آل

در دستگاه ایمان و زنـدگی « توسعه، تعادل و نظم»نماز در ارتیار آنان قرار گرفته است. پا 
که نظام اسالمی به وجود شود و به میزانی واقا می )عج(عصرالهی، با مدیریت حضرا ولی

مبارک ایشان متکی نباشد، به همان نسبت منمنین به زندگی نورانی دست نخواهنـد یافـت و 



 383 اسالمی زندگی سبک طراحی مب دیِ 

 

احکـام »و  «احکـام تعـادل»، از آنهـاصـورا ظـاهرِی و در نماز و عبـاداا  «نظماحکام »
در  گردد و گناهانی غیبت نیز به این مسأله باز میمنقطا رواهد شد. علت و فلسفه «توسعه

کند و برای رهـایی از ایـن وضـا، بایـد سـطح سطوح اصلی رود به همین مقوله رجوع می
پـذیر استضائه از قرآن و روایاا ارتقاء یابد تا استنباط احکام توسـعه و تعـادل و نظـم امکان

هـایی هـا و تعادلدر عصر غیبت و عدم دسترسی مستقیم به معصوم، تعیین نظمیعنی  .گردد
نامه نیازمند است که محصوِل آورد، به تولید هزاران پایانی ایمان را فراهم میکه بستر توسعه

تحقیقـاا در بخـ  احکـام توسـعه بـا تفّقـِه  شـبکهتحقیقاا عظیم باشد. ایـن  شبکهیک 
گیرد و در بخ  احکام تعادل، منوط به دستیابی به اسالمّیِت سازمانِی هزاران فقیه شک  می

ی هاست و در بخ  احکام نظم، از طریـق تولیـد مـدل ادارهاهمعادالا کاربردی در دانشگ
 شود.اسالمی ـ ایرانی محقق می

تمامی برکاتی که نصیح شیعه شده، ناشی از فقه بـوده کـه بـدون  البته باید توجه داشت
عنوان الشأن شـیعه )بـههای فقهای عظیمانحرا  و بر اساس تعبد به شارع مقدس و با تالش

و  در عصر غیبت( حاص  شده اما فقه موجود ـ که بر مبنای فهم استاتیک  پرچمداران توحید
ایـن دسـتاورد مبـارک،  و لـذا گیردشک  گرفته ـ در سطح احکام نظم قرار میمنطق انتزاعی 

فرجـه کفایـت تعالیاللهعصـر عج ی شیعه به سوی فر  حضـرا ولیبرای حرکت جامعه
دستگاه ایمان در مقاب  حجم وسـیعی  جه شود کهرصوصًا وقتی به این واقعیت تو کند.نمی

در برابر این رطـر بـزرگ و  آناز عناد و انکار و تجاوز و شیطنت و طغیان قرار گرفته و حفظ 
 .پذیر نیستمداوم، به سادگی امکان

در  اکـرم )محـور نظـام رلقـت(نبی نور برای توضیح بیشتر باید توجه داشت که جریان
در  )عج(عصـرمگر از طریـق تحّمـ  حضـرا ولی مکن نیستمتمامی ابعاد حیاا بشری 

شـود. در واقـا تی که توسط کفر و نفاق به بـواطن و ظـواهر ایـن عـاَلم وارد میرسارابرابر 
بیـت عصـمت و طهـارا و حقـایق قرآنـی، ی دستگاه طغیـان بـه اه های وحشیانههجمه
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کند و آن حضـرا بـا ارد میمصیبت و بال و درد و فشارهای سنگینی را به وجود امام زمان و
نماینـد. یعنـی ای با ردای متعـال برقـرار میی ویژهشوند و رابطههمین حالت وارد نماز می

« شفاجر  الهلکاا»های ابلیا در ی زمین با حیلههنگامی که میلیاردها انساِن ساکن کره
کننـد تـا ود تالش میعنوان مدیران نظام رلقت با تمام قوای ری هدی بهاند، اّئمهقرار گرفته

آنها را از جهنم نجاا دهند. همین ضاللت و گرفتاری در فرهنگ شـهوا اسـت کـه انـواع 
های اجتماعی های تکوینی )از قبی  زلزله، سی ، آتشفشان و...( و عذابمختلفی از عذاب

 زند همانند جنگ جهانی اول و دوم که نزاع در آن بر سر دین نبـود، بلکـه درگیـریرا رقم می
گونـه کـه در بحـث از سـبک ها انسان را به کام مرگ فرستاد. لـذا همانبین اه  دنیا میلیون
چنـین 1افزارهای موجود در تمدن مادی برای گزین  اشقیا اشـاره شـد،زندگی غربی، به نرم

هـا نفـر را بـه دنبـال دارد، توسـط زنازادگـان و بختی میلیونواری که نگـونتصمیماا دیوانه
اند و بـه مـدیریت جوامـا شود که در سارتارهای راصی تربیت شدهارذ میشقاوتمندانی 

 اند.الحادی و التقاطی دست یافته
 سرنوشـت گیری بـرایی توحید در مقاب  این تهدیداا و تصـمیمحفاظت از کلمهپا 

دهند، محتا  درجاا ی غرب آسیا را تشکی  میاه  ایمان که امروزه بخ  بزرگی از منطقه
 پذیری و ایمان و یقین و اعتقاد به معار  حّقه است و در گزین  مدیرانمسنولیت باالیی از
نباید به ضوابط متداول اکتفاء نمود. بر همین اسـاس، تبیـین جایگـاه نمـاز و  گیرانو تصمیم

باید نقشی اساسی در طراحـی  ،ی دیناز منظر حاکمیت و اقامه و حقایق دینی سایر عباداا
های توسعه و...( پیدا های کلی، برنامهانداز، سیاستام )همانند چشمسندهای باالدستی نظ

کند و قانون اساسی را ـ که به توفیق و هدایت الهی و هوشمندی ربرگان، کلیاتی از اسالم در 
؛ یعنی قانون اساسی در افق سارت تمـدن نـوین اسـالمی آن گنجانده شده ـ تکام  بخشد

و نمـاز و روزه و حـج  شـدهی مـدیریت کشـور د عرصـهتا سارتارهای دینـی وار بهینه شود

                                                           
 اول، گفتار هشتم. . فص 1
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 های نظام جمهوری اسالمی قرار گیرد.عنوان موضوع اصلی در فعالیتبه
شـود کـه نبایـد نمـاز و عبـاداا حضـرا در این صورا و به طریـق اولـی روشـن می

ی ورود و را به حاالا و ادراکاا و عباداا عوامانـه فروکاسـت بلکـه نحـوه )عج(عصرولی
ی عنوان کسی است که مـدیریت عـالم بـر عهـدهدر نماز به )عج(عصرِ  حضرا ولیررو

ایسـتد تـا در اوست و آن وجود مبارک در چنین حالت و نسبیتی، در برابر رـدای متعـال می
ی الهـی رفتـار کنـد و ی جهانی و تاریخی و اجتماعی رود، دقیقًا بر طبق ارادهانجام وظیفه

قرار گیرد. در واقا اوصافی مانند یدالله « اللهمحاّل مشیت»مثابه بهای رل  و ذل ، بدون ذّره
اند، از بـاب ی معصومین به آنها توصـیف شـدهالله و... که ائّمهالله و جنحالله و عینو ُاُذن

کنند که ایـن ذواا مقـّدس، مجاز و استعاره و کنایه نیستند بلکه از این حقیقت حکایت می
ی آررا را اَلم رلقت را قب  از رلقت حضرا آدم تا رلود در نشأهمدیریت تمامی ابعاد ع

بیت عصمت و طهارا در زمان ظهور اند. البته ادراکاا ابتدائی از شرون اه بر عهده گرفته
ایــن مقامـاا حتــی در بهشـت نیــز بــرای  شــود ولـی حقیقــِت و عـالم رجعــت محقـق می

 غیرمعصومین منکشف نخواهد شد.
ایق، به معنای عزل دین از اشـرا  تحلیلـی بـر حـوادثی اسـت کـه عدم توجه به این حق
نـازل « کـ  امـر»زند و مالزم با انکار شـح قـدر اسـت کـه در آن سرنوشت دنیا را رقم می

های عادی در چنـین شـبی مقـّدر توان گفت حیاا و مماا و رزق انسانشود. زیرا نمیمی
کفر و نفاق و ایمان، ارتباطی بـه شـح شود اما جنگ و صلح در عاَلم و توازن قدرا بین می

گونه که حضرا نوح نهصدوپنجاه سال در میان کفار زندگی کرد رو، همانقدر ندارد. از این
و تمام بضاعت رود را برای هدایت آنان بکار گرفت، امام زمان نیز در عم  به فرهنگ انبیا و 

در غیبـت، بـه والیـت تـاریخی ی اند بلکه از پا پردهاوصیا از وضعیت جهان کناره نگرفته
دهنـد و در حـال عمـ  بـه تـدابیری ادامـه می توازن بین نظام کفر و نظام نفاق و نظام ایمان

هستند که بر کفار و منافقین اتمام حجت کند و موجح ارتقـای ظرفیـت شـیعیان و محبـین 
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از در همین راستا، قیام حضرا امام و تشکی  نظام مبارک جمهـوری اسـالمی ناشـی  شود.
شـکنی بتزیرا  1بوده است. )عج(عصری حضرا ولیی ردای متعال و عنایت راصهاراده

و دعوا به پرست  ردای متعال توسط پرچمداران توحید، بایـد متناسـح بـا شـرایط زمـان 
کند، رسـوا سـازد و ی جدیدی را طراحی میباشد و دستگاه طغیان را که در هر عصر، حیله

َنا َوَما»ی آیه َسل  ِمهِ  ِبِلَساِن  ِإاَلّ  َرُسول   ِمن   َآر  َن  َقو  نیز بایـد در همـین چـارچوب معنـا  2«َلُهم   ِلُیَبِیّ
پرستی به شک  و قالبی مدرن درآمده و طبق مباحـث پیشـین، شود. در عصر حاضر نیز بت

اگر سـه نـوع  یعنیاستوار شده است. « تخصیص انسان به طبیعت»پرستی بر اساس این بت
« ی انسان با طبیعترابطه»و « ی انسان با انسانرابطه»، «ی انسان با رداابطهر»ارتباط یعنی 

ی انسان ی انسان با ردا حذ  شده و رابطهدر نظر گرفته شود، در سبک زندگی غربی رابطه
که آثار و در این رابطه نیز به جای آن تروریزه شدهی انسان با طبیعت با انسان نیز به تبا رابطه

ت در ردمت بشر قرار گیرد، انسان است که به اسارا آثار ماده درآمده است. به مادی طبیع
افزارها و فرهنگ و ارالق را به تبعیت افزارمحور است و نرمعبارا دیگر، تمدن غربی سخت

ها جایی ندارنـد کدهکند. پا گرچه در دنیای امروز، بتاز تکنولوژی و آثار ماده تعریف می
وبی و سنگی منسوخ شده؛ اما مدرنیته بشریت را به سجده بر آثار ماده های چو پرستیدن بت

التزاید ـ که رهـین علـم و تکنولـوژی اسـت ـ همگـان را کند و از طریق رفاه دائمدعوا می
 مسحور رود کرده است.

عنوان متغیر اصلی قرار گیرد زیرا طبق اما در سبک زندگی اسالمی، ارتباط با ردا باید به
ی او بـا سـایر ی رود را بـا رـدا اصـالح کنـد، رداونـد رابطـهی، هر کا رابطهفرهنگ دین

کند. پا علت بحث و بررسی پیرامون نماز و سایر عباداا ها و طبیعت را اصالح میانسان
ها به درستی تربیت نشوند و قـدرا ها و امتدر این سلسله مباحث، آن است که اگر انسان

                                                           
 مبسوط ذکر شده است. صورابه« گفتمان انقالب اسالمی»استدالل بر این مطلح، در کتاب  .1
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نیاورند، به جای دستیابی به یـک زنـدگی متعـادل دچـار  کنترل هوای نفا رود را به دست
ای جنون و دیوانگی رواهند شد و تولید قدرا و تولید اطالع و تولید ثروا توسط آنان، ثمره

های بارز این حقیقت تلخ در زندگی امروزین ـ کـه توسـط جز فساد نخواهد داشت. نشانه
تمندان آن رقـم رـورده ـ قابـ  مشـاهده مدیران سیاسِی این تمدن و نخبگان و مترفین و ثرو

 1عنوان محورهای سبک زندگی غربـی بیـان شـد،وهفت سرفصلی که بهاست؛ یعنی بیست
تعمیم ارالق رذیله در تمامی ابعاد حیاا بشری است که معنایی جز دیوانگی محض ندارد. 

امـروزه  همین اتفاق برای امت اسالمی رخ داد امـا)ص( اکرم که پا از رحلت نبیهمچنان
ی دین ردا دست پیـدا کننـد و مند هستند تا به یک زندگی معنوی زیر سایهمردم ایران عالقه

عنوان یک الگو به مردم دنیا هدیـه نماینـد. تحقـق ایـن هـد ، وابسـته بـه شکسـتن آن را به
 بـِت  ی اقتصـاد ودر عرصـه «دالر» ِت های عقالنی و مفهومی است تا بر این اساس، ُبـبت

ی سیاسـت نیـز در عرصـه «سـازمان ملـ » بـِت  ی فرهنگ ودر عرصه «حسی هایروش»
 سرنگون شود.

د  مق بل  توحید اق مهاز منزلت کردن پرستش خدای متع ل ضرو ت ترو یزه .2

 ط فعلییاق مه شهوات د  شرا نزلتشدن پرستش ابلیس از مهترو یز

توان آنها را در سه میهای مختلف های مدیریت در حاکمیتدر یک نگاه شام  به شیوه
ـ که منحصر به دستگاه « محبتمدیریت »و « مدیریت غضح»، «مدیریت شهوا»ی شیوه

بندی کرد. پا از رنسانا، مدیریت غضح در حکومت اتحـاد جمـاهیر الهی است ـ جما
شوروی و مدیریت شهوا در غرب نمایان شده بود که با فروپاشی بلوک شرق، بشـریت در 

وا قرار گرفته و این نوع مدیریت در سبک زندگی غربی بروز و ظهور یافته برابر مدیریت شه
هـا امتها و بیند. لذا اگر نخبگان به این مهم پی ببرند که انسـانو رقیبی در مقاب  رود نمی

داری مـدرن گرفتـار در مقاب  مدیریت شهوا به سجده و حالت انقطاع افتاده و در یوغ برده
                                                           

 حاضر. کتاب فص  اوِل در . 1
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کردن ایمــان و تقــوی در مقابــ  شــوند تــا بــا ترـوریزهی موظـف میانـد، بــه قیــام علمــآمده
اسـالمی را بـه وحـدا دعـوا کننـد و از  امتشدن شهوا، کفار را نجاا دهند و تروریزه

فین، ظرفیت شـیعیان و محّبـین را ارتقـاء بخشـند و بـا کلطریق جایگزینی فقه فر  با فقه م
 را فراهم آورند. )عج(عصررا ولیمقاومتی، بستر ظهور حض تمدنایجاد حکومت دینی و 

 «ی معنویتشبکه» ، آن است کهکردن تقوی و ایمانگام اول در حرکت به سوی تروریزه
های شریفه در مّکه و مدینه و نجف و قم که منبا و مرکز : حرمتبیین شود از منزلت حاکمیت

ی دهی شـبکهی این اماکن مقّدس، حرم مطهر سیدالشهداء در کربالست، منشأ سازمانهمه
معنویت در قالح نمازهای جمعه و جماعاا هستند که ایـن رونـد در طـول سـال قمـری و 

های زمانی و مکـانِی معنویـت یابد و مدیریت این شبکهها و اّیام آن جریان میها و هفتهماه
 است. (عج)عصر در ارتیار حضرا ولی

حیاد بارای  شاد و    به پرچرادا ان تو « ولداختی  ، عقل، زاد» واگذا ی قوای .3

 افراد و ووامع ا تق ی ظرفیت

باید توجه داشت که دارایی اصلِی انسان برای زندگی در این دنیا، سه  برای توضیح بیشتر
ی بندگان ردا که عهد توحید و است و این قوای نورانی به همه« ارتیار، عق ، زادولد»ی قوه

کفر، نفاق یا ایماِن اشخاص، تفـاوتی  شود وو والیت بر آنها عرضه گردیده، اعطاء می نبوا
که اص  این نعمت و نورانیت به او داده شود، ایجاد نخواهد کرد؛ گرچه بعدًا توسط او در این

ی افراد یا از صلح پدر و مادر کافر یا از صلح پدر و مادر منافق و ضایا گردد. در واقا همه
ّن بلـوغ تحـت تربیـت و پـرورِش همـین اند و تا سیا از صلح پدر و مادر منمن به دنیا آمده

ها متناسح با فاعلیتی بوده کـه در عـالم ذّر از هـر اند که هر یک از این وضعیتوالدین بوده
قـرار داده « اصـحاب شـمال»یـا « اصحاب یمـین»ی شخص صادر شده و رود را در زمره

بر این قرار گرفتـه در سن بلوغ، به معنای آن است که تدبیر الهی  قوهاست. اما اعطاء این سه 
سـابقون و »ی رـود را در ارتیـار ها از والیت والـدیِن رـود رـار  شـوند و ارادهکه انسان
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قرار دهند و قوای رود را به امام زماِن رود واگذار کنند تا امکان رشد آنها در دنیای « مقّربین
ور از آغشته به ظلماا و شهواا فراهم شود و از طریق سـوار شـدن بـر کشـتی نجـاا، عبـ

از جنوِد « جسم»و هم « عق »گردد. در این مسیر، هم  میسرهای گمراهی و ضاللت پرتگاه
ارتیار هستند و لذا کافری که ایمان بیاورد و دسـتگاه حـق را ارتیـار کنـد، جسـم او طـاهر 

شدن از پدر و مادر منمن محکوم بـه حکـم زاده دلی بهشخصی که  از سویی، رواهد شد و
 صورا ارتداد حکم نجاست بر او بار رواهد شد.طهارا است، در 

کاردن ایرا ن د    معنویت برای تراو یزه  مک نیِ شبکه بر سی شبکه زم نی و .4

 سبک زندگی اسالمی

ت حـق و امـام حجـها به شدِن ایمان از طریق واگذاری این ارادهروشن است که تروریزه
فزارهـا و اابزارهـا و نرمهسـتند ـ بـه  )عج(عصـرـ کـه در ایـن دوران حضـرا ولی معصوم
ــبکه ــت. ش ــا  اس ــدیریتی محت ــته های م ــث گذش ــوندر مباح ــیحاتی پیرام ــبکه توض  یش

آن شـبکه،  کـه از طریـِق  ذکر گردیددر سبک زندگی غربی  «رسانه»و  «حزب»، «کاررانه»
 عـام نسـبیت»متناظر بـا ایـن مطلـح بایـد  ؛دش تبیین «شهوا»شدن تروریزه و مکاِن  زمان

هـای های مربوط بـه آن را بیـان کـرد تـا از ایـن طریـق، چارچوبمان و مکانو ز« معنویت
بـاره پدیـد آیـد. در این« تولید ثروا، قدرا و اطالِع الهی»اساسی برای طراحِی سه تروری 

ی روزانه است که شـام  پـنج وعـده نمـاز و باید توجه داشت که معنویت دارای یک برنامه
ی هفتگی آن نیز در اعمال شح و شود و برنامها روز میتعقیباا هر یک، دعای روز و زیار

های قمـری مطـرح یابد. سپا ماهبرترین روز هفته و روز عید تجّلی می عنوانبهروز جمعه 
ی وارد شده است. بنـابراین در سـبک راصی شود که به مناسبت هر یک، اعمال و ادعیهمی

گیرد، سال قمری است که زی توسعه قرار میریمبنای برنامه مثابهبهزندگی اسالمی، سالی که 
شود و ماه و هفته و روِز متناسح با رود را داراست و زماِن سال عبادا محسوب می عنوانبه

شده است. همچنین در سـال  معینآغاز و پایان هر یک از روز و هفته و ماه و سال نیز در آن 
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ها، عید فطر، عید قربان و عید ای مشخص شده است که شام  جمعهقمری، اعیاد چهارگانه
دینـی،  امتایشان نسبت به  عام نایحو  )عج(عصرشود. لذا مدیریت حضرا ولیغدیر می

تعریـف زنـدگی در حاکمیـت  بـه عبـارا دیگـر،شـود. ها انجـام میبر اساس همین زمان
گـردد و در امـر هـدایت، شکنی و سجده بر ردای متعال( بـاز میاسالمی، به هدایت )بت

گفته موضوعیت دارند. لذا سال و ماه و هفتـه و روز، نبایـد بـر مبنـای توجیـه های پی نزما
اقتصادی تعیین شود؛ بررال  برری کشورهای اسالمی که به همین دلی ، از تقویم میالدی 

 اند.کنند و تعطیالا رسمی رود را از جمعه به یکشنبه تغییر دادهاستفاده می
ی مکانِی آن نیز پردارتـه ی برای معنویت، باید به بیان شبکهی زمانپا از اشاره به شبکه

از مّکـه آغـاز  انبیـای تـاریخ باره باید گفت که هر سه سرفصِ  تاریخ در فلسفهشود. در این
در ابتـدای  )ص(اکـرمنبیی اول تاریخ، بعثت شود: هبوط حضرا آدم در ابتدای مرحلهمی

ی سوم تاریخ در ایـن در ابتدای مرحله )عج(عصری دوم تاریخ و ظهور حضرا ولیمرحله
دهد. بر اساس مباحثی که در تحلیـ  از روایـاِا ی ردا رخ میشهر مقّدس و در کنار رانه

شـود، توبـه از محقـق می حجالحرام و مناسک اللهمربوط به هبوط عنوان شد، آنچه در بیت
ها و ولّی الهی است تا انسان گناه و تقصیر نسبت به مقام والیت و عم  به تشریفاا بیعت با

ها به رهبران هدایت پیوند بخورند و اراده و ایمان رود را تجدید و تقویت کنند. لـذا بـر امت
ی رـدا را شـوند و رانـهحسح روایاا، روزانه هفتاد هزار فرشته از آسمان به مّکه نـازل می

شوند و پا از آن برای به مدینه مشّر  می )ص(اکرمنبیکنند و سپا برای زیارا طوا  می
شوند و تا غروب به زیارا سپا وارد کربال می روند وبه نجف می )ع(منمنینامیرالزیارا 

گردنـد و در پردازند و به آسمان باز میو عزاداری برای آن حضرا می )ع(الحسیناباعبدالله
ایـن  1ادامـه دارد. کنند و این روندی دیگر همین کار را تکرار میروز بعد، هفتاد هزار فرشته

هایی برای استمرار نظم تکوینی در عاَلم ضرورا دارد و بـدون بدان معناست که چنین روّیه

                                                           
 .108 فحهبشارة المصطفی، ص ؛218 فحه، ص1 لدآمالی طوسی، ج. 1
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افزارها تعادل جهان رلقت تداوم نخواهد یافت و از بین رواهد رفت. در واقـا عـالم این نرم
اسـت و تکوین نسبت به مدیریت الهی و برگزیدگان او دارای می  و کش  و تمای  و تعّلـق 

ایشـان،  رؤیـت تنگی مالئکه برایبه این دنیا و دل )ع(لذا نق  شده که با ورود امیرالمنمنین
آن ذاا مقـدس رلـق کـرد تـا مالئکـه بـا دیـدن آن آرام  صورابهای را ردای متعال فرشته

های شریفه و ذواا مقدس معصومین و عزاداری رو فرشتگان به زیارا حرماز این 1بگیرند.
الشهداء نیازمندند و در صورا عدم دسترسی به این اماکن مقّدس دچار تالطـم و برای سید

 شوند.اضطراب می

 د  شبکه معنویت «و مس ود هه ی شریفحرم ،مکه»منزلت  .1/4

گـردد و بـا طـوا  بـر پا مدیریت ردای متعال نسبت به امور تکوینی از مّکه آغاز می
در سـطح تـاریخ و  )عج(عصـرا ولیت با حضرالحرام و استالم حجراالسود، بیعاللهبیت

، غدیر تعمیم پیدا حجشود که این به معنای آن است که در موسم تکرار و تجدید می اجتماع
بپردازند اما شیعیان باید متوجه باشـند  حقایقکرده است. لذا اگر دیگر مذاهح به انکار این 

م در هـر زمـان اسـت و ادای که محور تکوین و تاریخ و اجتماع، وجود مبارک امـام معصـو
ی عظیم برای دستیابی به حال معنوی نیست بلکه بـرای و حضور در این کنگره حجمناسک 

کیـد حجتجدید بیعت با  ت ردا بر روی زمین است. به همین دلی  است کـه در روایـاا تأ
به هی  وجه نباید تعطی  شود و اال عذاب الهی به بندگان مهلـت نخواهـد داد.  حجشده که 

های شریفه است: مّکه کـه حـرم الهـی ی مکانِی معنویت مبتنی بر این حرمدر نتیجه، شبکه
است، مدینه که حرم نبوی است و نجف که حرم علوی است و قم که طبق بررـی روایـاا، 

محـور  مثابـهبهالحسین در کـربالی معّلـی ی معصومین است. اما حرم اباعبداللهحرم ائّمه
شـود. زیـرا هـا محسـوب میدرآوردن ارادهو به حرکت« انگیزش»رکز ها و متمامِی این حرم

« گـزین »و « پرورش»ایمان برای عموم مردم و  یوضوع اساسی در حکومت دینی، ارتقام
                                                           

 .300، صفحه 18لد ، جاالنوار؛ بحار33فحه؛ مأة منقبة، ص142 فحهص ،2لدج کنز الفوائد،. 1
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. در واقـا موتـور در عبـاداادرجـاا  شهروندان عادی در این مسیر است و نه پردارتن بـه
ی عاشوراسـت و در مقابـ ، موتـور ادثـهی تاریخ الهی برای گذشتگان و آیندگان، حمحّرکه

محّرکه برای کفار و منافقین، شهواتی از قبی  ریاست و امور جنسی و رورد و روراک و... و 
هاسـت تـا از ایـن امتها و مداوم در این موضوعاا برای تسلیم انسـان تنوعایجاد جاذبه و 

دینـی بـا طراحـی  ی آن مبادرا شود. امـا حکومـتمادی و توسعه تمدنطریق، به سارت 
ت با کفار و منافقین و هدایت منمنین است و رفـاه حجسبک زندکی اسالمی به دنبال اتمام 

 «هدایت»رواهد تولید قدرا و اطالع و ثروا را بر اساس را هد  رود قرار نداده بلکه می
 معنا کند.

گردد و مزار گفته باز میهای پی ی اول به حرمی مکانِی معنویت در درجهبنابراین شبکه
هـای بعـدی از ایـن شـبکه بخ  عنوانبـهزادگان و مصالهای نمـاز جمعـه و مسـاجد امام

بدیلی بـوده های بیشوند زیرا ترویج اماکن مقّدسی همانند مسجد، از فرهنگمحسوب می
موضـوعیت  جامعـه اسـالمیبـر  )ص(اکرمنبیتشریا شده و در مدیریت  نبواکه در رتم 

رود. بـر همـین اسـاس، سلسـله مراتـح در ارهای ارتقاء ایمان به شمار میافزداشته و از نرم
و « ائمـه جمعـه»، «عـام نایـح»دوران غیبت برای مدیریت در موضوع هدایت، متشـّک  از 

الـذکر متصـ  گانـه فوقهـای پنجاست که از نظـر مکـانی بـه حرم« ائمه جماعاا»سپا 
 شوند.می

شادن  تراو یزه  بارای سه  کن اس سی  عنوانهب« زی  ات، تالوت قرآن، عب دات» .2/4

 ایر ن د  سبک زندگی اسالمی

ی ارکان شبکه عنوانبهنیز « تالوا»و « زیارا»، باید به «عباداا»البته در کنار احکام و 
ی قـوهی عقـ  و قـوهی ارتیار، قوه»معنویت توجه شود چون این سه مقوله، باعث نورانیِت 

ها عطا شده و ی انسانیک نعمت عمومی به همه عنوانبهکه  شوند؛ همان قواییمی« زادولد
ریزی اجتمـاعی قـرار گیـرد. یعنـی سـبک زنـدگی در منزلـت باید موضوع مدیریت و برنامه
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انسان بـر محـور « روح و عق  و جسِم »، باید به دنبال این هد  باشد که تمدنحاکمیت و 
، «تطهیـر روح»مین راستا زیارا موجح او پرورش یابد. در ه« اراده و ارتیارِ »شدن نورانی

البتـه ایـن سـه  اسـت. «شدن جسمپاک»و عبادا باعث  «ی عق تزکیه»تالوا قرآن عام  
رو در اعمـال روز و شوند و قاب  تفکیک از یکدیگر نیستند و از ایـنمقوله در هم ترکیح می

ز ایـن سـه مقولـه هـای مختلفـی اماه و سال و مناسک وارد شده برای اماکن زیارتی، ترکیح
یک عبادا، تحول روحـی و فکـری نیـز رخ  عنوانبهکه در نماز توصیه شده است. همچنان

شود. لـذا آنچـه گفتـه شـد، ی عقلی محقق میدهد یا در زیارا، تطهیر جسمی و تزکیهمی
در مقاب  و در  حاکم است.« عبادا، تالوا و زیارا»های اصلی بود که بر اشاره به نسبت

شـود و جسـم ی شهواا آن توجه میی غربی، بی  از همه چیز به جسم و تخلیهسبک زندگ
گیـرد و ارتیـار نفـی شـده و انسـان مبنایی برای پرورش عق  و تربیت روح قرار می عنوانبه

 شود.تابعی از جبر محیط دانسته می

 یافازا  اق ماه  نارم » عناوان باه از منزلت ح کریت « عب دات» بیین و یگ هت .5

 «خدای متع لپرستش 

ی زمانی و مکانِی معنویت، باید به بحث تفصـیلی پیرامـون عبـاداتی بعد از تبیین شبکه
ی امامـان پردارت تا معلوم شود ردای متعال چگونه بـه وسـیله حجهمچون نماز و روزه و 

معصوم و احکامی که توسط آنان تشریا شده، به تربیت افـراد و اصـنا  و اقـوام و سـارت 
کردن ایمـان و دسـتیابی بـه گام دوم برای ترـوریزهیعنی  پردازند.می تمدنو  و حکومت امت

ی احکـام ، تبیین جایگاه عباداا از منزلت اقامهو مقابله با مدیریت شهوا محبتمدیریت 
گونه که در سبک زندگی غربی، سارتارها و )و نه از منزلت تکلیف فردی( است. یعنی همان

ا مختلف طراحی شده تا افراد در ابتـدای سـّن بلـوغ بـر ایـن ی شهوابسترهایی برای تخلیه
اساس پرورش پیدا کنند و از این طریق، نیـرو و انـرژی بگیرنـد و نقـ  رـود در جامعـه و 
حاکمیت را ایفا نمایند، در سبک زندگی اسالمی سازوکاری طراحی شده تا در دار امتحـان، 
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ابـزار مـدیریت  مثابهبهکام و عباداا ی بشر محقق گردد و لذا احنجاا و هدایت برای همه
فـین کلهای انسانی است. پا فارغ از احکـام مردای متعال برای هدایت ارتیاراا و اراده

کنند، باید روشن شود الشأن شیعه استنباط شده و افراد به آن عم  میکه توسط فقهای عظیم
ر سطح توسعه بـرای یـک ی دارند. در واقا مدیریت دوظایفها در این رابطه چه که حاکمیت

ی همت رود قرار ی پرست  ردای متعال را وجهه، مدیریتی است که توسعهجامعه اسالمی
ی احکـام سـهم است. زیرا عموم مردم گرچـه در اقامـه« ی احکاماقامه»دهد و به دنبال می

یتی اسـت کـه مسـنولی احکـام، و مدیر نیستند بلکه اقامـه مسنولدارند اما در این عرصه، 
 هاست تا از این طریق، بستر پرست  ردای متعال فراهم شود.ی حاکمیتعهدهبه

ایی کـه مـدیریت و هـدایِت ارتیـاراا انسـانی از طریـق آنهـا انجـام افزارهنرم رواز این
و... در ارتباط با ردا و سایر احکام فقهی  حجهمان عباداا از قبی  نماز و روزه و  شود،می

ضـرورا دارد امـا از « عمـ  بـه احکـام»هستند. یعنی در منزلت فرد ها در ارتباط با انسان
است و جریان والیت ردای « ی احکاماقامه»شدِن ایمان افزار تروریزهمنزلت حاکمیت، نرم

و الهام ایشان  )عج(عصربر حضرا ولی «امر ک »متعال ـ که در شح قدر و از طریق نزول 
ی گـردد. بـه عبـارا دیگـر اقامـهطریق محقق میشود ـ از این رود محقق می عام نایحبه 

ی توحید و پرست  رـدای متعـال )اعتقـاداا( ی کلمهاحکام )فقه( ـ که در نهایت به اقامه
هـا و هـا و ایماناراده یبرای ارتقا )عج(عصرمدیریت حضرا ولی افزارِ شود ـ نرممنجر می

های یمان ابتدائًا باید بـه بیـان قّلـهکردِن اپرورش عناصر تاریخی است. در واقا برای تروریزه
گزاری به آستان معصـومین ـ کـه از طریـق حضـور در باالی ایمان و مراتح اعالی ردمت

ی منمنین و والیت اجتماعی حاص  می شود ـ پردارـت و سـپا بـر ایـن مدیریت جامعه
 اساس، سایر درجاا و مراتح ایمانی را آرای  داد.



 395 اسالمی زندگی سبک طراحی مب دیِ 

 

 بارای منزلت ماو ی نرا ز د  آن   و معنویت «فِتولید، توزیع، مصر» بر سی .6

 سبک زندگی اسالمی طراحی

روند گونه که اه  هوی به دنبال شهواا میشود و همانآغاز می« نماز»از  هاافزاراین نرم
ها و کنند، منمنین نیز با به جاآوردن نماز، جویهایی از ظلماا را در عاَلم جاری میو شعبه

پیوندنـد و یـک آورند. این نهرها در ادامه به هـم میمعنویت پدید مینهرهایی از نورانیت و 
است. سپا با تعطیلی نمازهای جماعت در « مسجد»دهند که مکان آن، رود را تشکی  می

نمـاز »روز جمعه و اجتماع نمازگزاران تمامی مساجد در یک مکـان واحـد، ایـن رودهـا در 
ی بزرگی که به سوی کنند؛ همانند رودرانهمی تحولرسند و یک شهر را مبه هم می« جمعه

های معنویت زمـانی بـه دریـا تبـدی  ها و رودها و رودرانهشود. اما این جویدریا روان می
داری در ماه مبارک رمضان، نماز عید فطر را بـه جـا گردد که منمنین پا از یک ماه روزهمی
یانوسـی از معنویـت را تشـکی  شـوند و اقمی متصـ آورند. این دریاها هنگامی به هـم می
آینـد و قـدرا توحیـد را گـردهم می حـجدهند که مسلمین از سراسر جهـان در موسـم می

گذارند. لذا موعد انجام عینی و کاربردی در مراسم برائت از مشرکین به نمای  می صورابه
رگ در پایان سال قمری قرار گرفته تا راندمان یک سـال عبـادا در اجتمـاع بـز حجمناسک 

 معینموّحدین در روز عید قربان مشخص شود و به این صورا، میزان قدرا دستگاه ایمان 
ی شهوا نیـز ی این مراح  از آن جهت ضرورا دارد که دستگاه ظلمت و شبکهگردد. همه

کنـد و در ها و رودها و دریاهای ضاللت را به اقیانوسی از طغیان و گمراهی تبـدی  میجوی
هـای رود و بـا ایجـاد اجتماعـاا بـزرگ در جامگ دسـتگاه الهـی مـیچنین مقیاسی به جن

ی ها و محصوالا جدید، اجـالس سـالیانهآوریجهانی، مسابقاا المپیک، رونمایی از فّن 
ی علـم و کشد و به وسیلهمجما عمومی سازمان مل  و... قدرا رود را به رخ جهانیان می

 کند.ی رود جذب میر کرده و به سوی جهان را مسحوتکنولوژی، همه
شـود زیـرا نمـاز آن از نمـاز آغـاز می شدن ایمان و ارتقابرای تروریزه روند مدیریتی پا

گـردد و ما به نماز بـاز می زندگی ایمانیترین مسأله در سبک زندگی اسالمی است و حیاتی
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اسـت.  زندگی عینی منمنین از باطن تا ظاهر و از روح و عق  تا جسم و بدن به نماز نیازمند
ی برای رـوردن و روابیـدن و اسـتراحت حلبه م« رانه»رو در سبک زندگی اسالمی، از این

عبـادا و  پرست  ردای متعـال در سـه قالـح ی برایحلشود بلکه رانه مو... تعریف نمی
ای که در آن به تالوا قرآن گردد. لذا در روایاا وارد شده که رانهتالوا و زیارا تلّقی می

ود، از آفاا و مصیباا متعددی مصـون شـده و نـور از آن بـه آسـمان سـاطا شپردارته می
در نتیجه، هنگامی که انسان منمن به سّن بلـوغ  1کنند.وآمد میشود و مالئکه در آن رفتمی
که اولین حکم برای فـرد بـالغ در شود تا نماز به جا بیاورد در حالیاز او رواسته میرسد می

او به رابطه با جنا مخالف از طریق ایجاد سارتارهایی بـرای سبک زندگی غربی، و دعوا 
هـای ی شهواا عادا کنند و حریمها تدریجًا به تخلیهارضاء شهوا جنسی است تا انسان

اند قـوای دینی و الهی عماًل شکسته شود. این در حالی است کـه مـنمنین تـاکنون نتوانسـته
قرار دهند و به سارتارسازی برای هدایت قوای ریزی ارتیار و عق  و زادولد را موضوع برنامه

فوق در جهت نورانیت و ایمان بپردازند. اگر این قوای نورانی در مسیر متناسح قـرار گیرنـد، 
ی مقـدوراا کشـور ریزی و تمرکز همـهدر برنامه مادیدیگر نیازی به مبنا قراردادن نیازهای 

شـدن و لـی و جسـمی، موجـح روانبرای تأمین آنها نیست بلکه ایجاد تعـادل روحـی و عق
دادن های آن ـ که ناشی از اصـالترواهد شد و از پیچیدگی مادیتسهی  در تأمین نیازهای 

 به دنیا و کنار گذاشتن آررا است ـ رواهد کاست.
بنابراین نباید مسأله را به این تصور محدود کرد که فرد پا از رسـیدن بـه سـّن بلـوغ بـه 

کند زیرا قب  از هر رود و بر این اساس به رواندن نماز مبادرا میهای عملیه میسراغ رساله
شـود و پـا از به او عطـا می قوهشود که طّی آن، سه چیز، تکوینًا تصرفی در انسان واقا می

گیرد که صاحح و مدیری دارد و ای از معنویت قرار میارتیار دستگاه حق، این فرد در شبکه

                                                           
که برای هر مسجدی به تناسِح ایمان امام جماعت آن، جمعی از مالئکه هستند که به آن مسجد همچنان .1

 کنند.جماعت اقتدا میاند و به آن امامارتصاص یافته
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توجـه نشـده باشـد یـا بـه  حقایقان است؛ گرچه قباًل به این او در حال مدیریت دستگاه ایم
گاه تبدی  شده باشد و در کتح متداول اثری از این نگاه دیده نشـود. در  تازگی به امری رودآ

بـه « اقامـه»گاه از منزلـت های زیادی پیرامون نماز مطرح شده اما هی واقا سخنان و نوشته
یک شبکه که در رآس آن  مثابهبها( پردارته نشده و این عبادا مهم )و سایر عباداا و زیارا

نمـاز در میـان  پا 1است، مورد توجه قرار نگرفته است. متص   )عج(عصربه حضرا ولی
اما باید توجه داشت که از منزلت حاکمیـت، سـه  ؛عباداا، دارای جایگاهی محوری است

و « مصـر  معنویـتتولید معنویت، توزیا معنویـت و »ی اساسی قاب  طرح است: مسأله
مصـر  »فین و عم  مردم به این ضـوابط در جایگـاِه کلاستنباط احکام نماز و ابالغ آن به م

تولیـد و »با « مصر  معنویت»گیرد. لذا اگر از منزلت حاکمیت، ارتباط قرار می« معنویت
ی در تـأثیرمورد توجه واقـا نشـود، عبـاداتی پدیـد رواهـد آمـد کـه هـی  « توزیا معنویت

ی آن در عباداا منافقین و حتی بخشی از شیعیان قابـ  پیامبر ندارد که نمونه امتت سرنوش
ی شـیعه» و« سـّنی امریکـایی» عنوانبهمشاهده است و در بیاناا مقام معظم رهبری از آن 

 تعبیر شده است.« سکوالر مسجد»و « انگلیسی

 «دایت الهیه» ولب براینر ز ام م زم ن)عج  اق مه نر ز به  یتقوم شبکه .7

ی معنویـت، ی نماز از منزلت حاکمیت و تبیین جایگاه آن در شـبکهرو برای اقامهاز این
ــی نمــاز  ــت یعن ــد معنوی ــز تولی ــه مرک ــد ب ــرمنبیبای ــرا  )ص(اک ــاز حض ــرا  و نم در مع

                                                           
دادن به این گفته با هد  توجهزیرا نکاا پی  ؛اندنباید در جزئیاِا مباحث فوق متوقف مرسد می . به نظر1

باید به این ظرفیت از فهم دین برسند تا توانایِی مـدیریت  عصرمطلح ذکر شد که نواب عام حضرا ولی
الهـی  یالبته مدیریت ردای متعال و انبیا و اوصـیا حکومت دینی و سارت تمدن الهی را بدست آورند.

ولی موانعی باعث شده که از این  ،سازی و حاکمیت داشتهمقیاس تمدن از همین سنخ بوده و ظرفیتی در
حقایق غفلت شود. گرچه با پیروزی انقالب اسالمی و تشکی  نظام مبارک جمهوری اسالمی، فضاهای 

امام و مقام معظم رهبری انعکـاس یافتـه و ایـن حضرا جدیدی در فهم از دین پدید آمده که در بیاناا 
 ی علمی برای آن است.نبال تبیین تخصصی از این فهم جدید و طرح پشتوانهسلسله مباحث، به د
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ی گونـه کـه طبـق مباحـث گذشـته، همـهدر زمین توجـه کـرد. یعنـی همان )عج(عصرولی
کوین رود وابسـته و متعلـق بـه ذواا مقـّدس معصـومین و ت« رلقت»مخلوقاا در اص  

نیز جریان دارد. به عبارا دیگر موضـوع « هدایت» و« ربوبیت» هستند، همین روند در امر
یک نعمـت  عنوانبهاست که در سّن بلوغ « زادولد»و « عق »و « ارتیار»ی قوههدایت، سه 

سـوء ارتیـار رـود، دسـتگاه باطـ  را توانـد بـا شوند. اما انسان مینورانی به انسان عطا می
ها را ضایا نمایـد. زیـرا ی ظلمت تبدی  شود و این نعمتانتخاب کند و به عضوی از شبکه

ی تولید و توزیا و مصر  برای ظلمت و شهوا است و مرکـز دستگاه باط  نیز دارای شبکه
ی ی هندسـهریـزی کفر و اصحاب چاه فلـق هسـتند کـه پـا از پیتولید آن، ابلیا و ائّمه

رسـانند. از اهـ  کفـر و نفـاق می توزیا کـرده و بـه مصـرِ  عـوام طی آن رایطغیان، با وسا
را  قـوههمچنین انسان بالغ قادر است تا با ارتیار صحیح، به دستگاه حق بپیوندد و ایـن سـه 

ای شوند؛ شبکه متص ی معنویت نورانی کند. لذا این قوا برای هدایت و نجاا باید به شبکه
توانـد اند. در نتیجه، هی  مخلوقی نمیبیت عصمت و طهارا قرار گرفتهه در رآس آن اه ک

کـه از شـعاع نـور حضـرا می  و کششی نسبت به نماز و سایر عباداا داشته باشد مگر آن
منـد شـود و در پرتـو آن قـرار بگیـرد؛ ی نماز بهرهو حرکت ایشان برای اقامه )عج(عصرولی

ی تواند منقطا و منفّک از شبکهگاه نمیی امروزین نور یک المح هی طور که در زندگهمان
روشـنی میلیاردهـا رانـه و  علـتی پیچیده است که تولید و توزیا برق باشد بلکه آن شبکه

ی اسراء در هر شـح جمعـه نیـز بـا ی مبارکهشود. توصیه به تالوا سورهاداره و کاررانه می
و سیر آن ذاا مقـدس در  )ص( اکرمنبیوایاا، معرا  حقیقت فوق تناسح دارد زیرا طبق ر

ی برری آیاا عظـیم الهـی حجح نور بوده که کیفیت و هیأِا نماز را پدید آورده و مشاهده
توسط حضرا رسول بوده که موجح قرارگرفتن ایشان در حالت رکوع و سجده و تشهد شده 

ز ی نمـاگانـهاا پنجو مناسک صاله را رقم زده است. همچنـان کـه حسـح احادیـث، اوقـ
متناسح با حاالا مختلفی بوده که برای حضـرا آدم و حضـرا حـوا در هنگـام ورود بـه 
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بهشت، تخلف آنها در تناول از دررت ممنوعه و هبوط به زمـین و... واقـا شـده اسـت. بـا 
ها در نماز، شدن ارتیاراِا انسانرسد که نورانیی این روایاا به نظر میی مجموعهمالحظه

در  )ع(ی هـدیو سـایر ائّمـه )ص(اکـرمنبیشی از تصر  ردای متعال در نفـا نفـیا نا
افزاِر اعطاء نعمت الهی به نرم مثابهبهی نماز توسط آن بزرگواران است. یعنی نماز هنگام اقامه

بیت عصمت و طهارا در دار بالء است و لذا اگر تکبیر و تهلیـ  و تسـبیح و تحمیـد و اه 
ـ که معدن رکوع و سجود  )عج( عصرافراد به نماز حضرا ولی یام و تشهِد رکوع و سجود و ق

رو، ریراتـی کـه نشود، اساسًا عبادتی واقا نشده و از این متص و تکبیر و تهلی  و... است ـ 
در آنها توجهی به ساحت مقدس معصومین نباشد، مقبول نخواهد بود. در روایاا وارد شده 

ی درجه تقاو ار 1محمّد پا از نماز وابسته استو آل محمدبر  که قبولی نماز به ذکر صلواا
ای کـه همخـدرهمـان  2علیها منوط شده اسـت؛اللهسالم نماز نیز به تسبیحاا حضرا زهرا

شد به نماز ایشان موجح تغییر رنگ دیوارهای شهر مدینه به سه رنگ سفید و زرد و سرخ می
کردنـد و دند و از چرایِی این وضا سوال میرسینحوی که مردم سرآسیمه ردمت پیامبر می

فرمودند. این تغییراا معرفی می علت عنوانبهی طاهره در نماز را آن جناب، حاالا صّدیقه
این احادیث و معار  نورانی به این حقیقت اشاره دارد که نماز و عبـاداِا هـر فـرد بایـد بـه 

ران هستند که موجح حرکت سـایر شود و آن بزرگوا متص ی معنویت و سرپرستاِن آن شبکه
 شوند.مخلوقاا به سوی عبودیت و پرست  ردای متعال می

طریق شبکه معنویت برای مق بله از  د  و معه اسالمی وری ن یقین اوتر عی .8

 از نم م طغی ن  ن شیشهواتِ ب  طوف ن

تولیـد  ایمـان و یقـین اجمعینعلیهماللهصلوااو سایر معصومین  اکرمنبیدر واقا نماز 
طاعـت و تعظـیم و  مثابـهبهاعتقاد و پرست  و  یقاافزاری برای ارتکند و این عباداا، نرممی

                                                           
 .357صفحه  ،2. اصول کافی، جلد 1

 .364 فحه، صشیخ صدوقثواب االعمال . 2
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دهد کـه حضـرا حـق عبودیت نسبت به ردای متعال است و شخص را در مقامی قرار می
، به تبا منمنین و محّبین و شیعیانی انسان تصر  کند و این تصر  در عظمته در ارادهجلت

انجام  )عج(عصرکه ردای متعال در هنگام نماز در وجود مبارک حضرا ولیتصرفی است 
ها و در هنگام معرا ، اماِم تمامی در آسمان )عج(اکرمنبیدهد. لذا حسح روایاا وارده می

ی آن بزرگـواران در نمـاز بـه ایشـان اقتـدا انـد و همـهی مقّرب بودهپیامبران مرس  و مالئکه
بر روی زمین، قبله و مرکز توجِه بسیاری  )عج(عصرز حضرا ولیاند؛ همچنان که نماکرده

کند که نماز، توان و ظرفیت اراده ارتقا پیدا می ایستند. پا دراز منمنینی است که به نماز می
، متناسح با درگیری با هوای نفا و مقابله با دستگاه ابلیا است اما کسانی کیفیت این ارتقا

ند که با ی توحید غیرتمند هستکنند و نسبت به کلمهایستادگی می در برابر این نظام اهریمنی
اند و تمام هّمت رـود الله و... توصیف شدهالله، جنحالله، ُاُذناوصافی از قبی  یدالله، عین

انـد. از را بر حفاظت از دستگاه ایمان در مقابله با طوفان حمالا کفر و نفاق متمرکز نموده
آورد که بتوان ت الهی در هر نماز ایمان و قدرتی را به دست میحج نوانعبهرو امام زمان این

با آن در مقاب  قدرا کفر و نفاق و توانایی آنان در دشمنی و عناد و انکار ایستاد. در نتیجـه، 
ردای متعـال در وجـود مبـارک حضـرا  تصر ایمان و قدرِا برآمده از نماز ـ که حاصِ  

و شـیعیان و محّبـین  1عـام نوابه جریان یافته و در میان است ـ در یک شبک )عج(عصرولی
 شود که مکان آن، مساجد و نمازهای جمعه است.توزیا می

ها ی  زیرسا خت  و مق یساه آن با   رثیلی برای د ک از شبکه معنویت . بی ن ت9

 م دی د  زندگی غربی یِ س نخدم تشبکه 

ست که بـا مراجعـه بـه اداراا رواند همانند شخصی ابه بیان تمثیلی، کسی که نماز می

                                                           
ی بین نماز ما و نماز بزرگانی چون امام رمینی و مقام معظم رهبری و ارزش در همین جاست که فاصله .1

شود؛ نمازها و عباداتی کـه موجـح کارآمـدترین مبـارزاا بـا روشن می الشأنعباداا این فقهای عظیم
 دینی در پی آورده است. امتدستگاه کفر و فرهنگ شهوا شده و بیشترین امنیت را برای 
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مربوطه، به ارذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی و امکاناا ردماتی )ماننـد انشـعاب آب و 
برق و گاز( مبادرا کرده و با به جا آوردن نماز، به شهرونِد یـک شـهر معنـوی تبـدی  شـده 

ر است. یعنی بررال  روابطی که سبک زنـدگی غربـی در شـهرها پدیـد آورده، شـهروند د
سبک زندگی اسالمی کسی است که اه  نماز و مسجد و نماز جمعه باشد. زیرا با این رفتار 
رود، به کسح توان و قدرا و نیرو از مرکز معنویت پردارته و ایمان و یقین و اعتقاداا رود 

ی رود را نـورانی کرده و به این صورا، اراده متص را هر روز و در پنج وعده به صاحبان آن 
ی تحت تصر  رود ید و ارتیار رود را به مجرایی برای جریان مشّیت الهی در حیطهنمامی

کند. به همین دلی ، نمازی که به دستگاه الهی و آستان مقـدس معصـومین وصـ  تبدی  می
شود بلکه همانند عباداا منافقین موجح ظلمت و تاریکی نشود، نه تنها نماز محسوب نمی

هـا را بـه رـدمت امتقاداا را سامان رواهد داد و افـراد و رواهد شد و حرکتی بر ضد اعت
کفار و منافا آنان دررواهد آورد؛ همانند فردی که انشعاب آب و برق و گاز در منزل او قطا 

ی حیـاا بـا اش در مانده و برای ادامـهی رود و رانوادهشده و لذا در تأمین نیازهای روزمّره
ی احکام و حاکمیت دینی، نمازی که منزلت اقامهمشکالا جدی مواجه شده است. اما از 
ی آن رغم نـواقص آن پذیرفتـه اسـت و برپادارنـدهبا اعتقاد به امر والیت همراه شـده، علـی

لشگر برای دستگاه ایمان( بـه شهروند حکومت دینی )و در حالت حداقلی، سیاهی عنوانبه
گردد؛ همانند کسـی محقق می ی معنویتاو به شبکه اتصالآید و از این طریق، حساب می

تواند زنده بماند و به حیاا رـود ادامـه دهـد و ی آب و برق و گاز، میبه شبکه اتصالکه با 
 اش را برآورده سازد.ی رود و رانوادهنیازهای اولیه

باه نرا ز    آنا ن  شدید تعلق)   د  اق مه شبکه معنویت و ظرفیت معصومین .10

 به سوی بهشت دادن آنه سوقو  بندگ ن ای هدایت ت  یخی و نج ت آح دبر

های نظری یا ریاضاا نفسـانی ای نیست که با تکیه بر بحثپا ایمان و معنویت مقوله
آیـد و تولیـد ی معنویـت پدیـد میبه شبکه اتصالمظهر  عنوانبهبه دست بیاید بلکه با نماز 
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ر این صورا است کـه معنویت و ایجاد شبکه برای آن نیز به نماز معصومین وابسته است. د
ی هـزار ی هـدی )هماننـد اقامـهائّمـه ی عباداِا سابقهفهمی ابتدایی از حجم بیبه توان می

ی هپاهـای مبـارک حضـرا صـّدیق تـورمیا  )ع(رکعت نماز در هر شح توسط امیرالمنمنین
محبوبیـت  علـتاجمـالی از  درکی  ودست یافت ( نماز اشتغال بهبر اثر کثرا  )س(طاهره
برای آن بزرگواران، ارتصاص بخ  بزرگی از زندگی آن ذواا مقدس به این عبـادا و نماز 

ام انجـام ایـن نظیر آن حضـراا در هنگـی حضور قلح بیمعنای روایاا عجیبی که درباره
زیرا حقیقت هدایت و راهبری دینی و جلح تمامی قوای الزم برای  .یدا کردعم  نق  شده، پ

شـود. یعنـی اگـر ، از طریق نماز حاصـ  میامتاکمّیت و و ح تمدنی تحقق آن در عرصه
رکن دین معرفی شده، مقصود از آن پی  از هر چیز، نمـازی اسـت کـه توسـط  مثابهبهنماز 

اگر دین بـه پرسـت  رـدای متعـال معنـا شـود و  چرا کهشود. حضراا معصومین اقامه می
، آنگاه جریان فع  الهـی در پرست  ردا هم به معنای توجه به جریان فع  )و نه ذاا( باشد

ی هدایت و تشریا و جلح قدرا ردا برای درگیری با هوای نفـا و دسـتگاه کفـر و عرصه
هدایت تمامی بنـدگان اسـت،  مسنولشود. به عبارا دیگر کسی که نفاق، در نماز واقا می

ت یت سـنگین را در نمـاز دریافـمسـنولی قوای ایمانی و معنوِی الزم برای انجـام ایـن همه
ائمـه و مراجـا و فضـال و  عام نوابکند و همین ایمان و یقین و قدرا است که در میان می

شود و معنویِت امام جماعت مسجد و اثر نماز او، در میان توزیا می ائمه جماعااو  جمعه
کنـد. البتـه منـد میه، عمـوم اهـالی مسـجد را بهرهحلـیابـد و در هـر ممأمومین جریان می
ی نمـاز مطـرح شـد و و با رویکرد اقامـه جامعه اسالمیمنزلت مدیریت توضیحاا فوق از 

 ناظر بر به جا آوردن نماز و عباداا توسط افراد و ابالغ احکام آن به مکلفین نیست.

ایرا ن،  »هدایت ماردم بارای دساتی بی باه      :موضو  سبک زندگی اسالمی .11

 نویتافزا  شبکه معد  دا  بالء و دنی  ب  نرم «معرفت و هدایت

بیت عصمت و طهارا اص  حیاا معنوِی رود را از طریق نماز هنگامی که محّبین اه 
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ی مباحث بـه و سایر عباداا ـ که در ادامه حجحفظ کردند، آنگاه باید این مسیر را با روزه و 
ی ردای متعال در انسان تصر تبیین آنها نیز پردارته رواهد شد ـ تکمی  کنند. یعنی پا از 

هـای بعـدی بایـد بـه و اعطاء ایمان به او در نماز، ایـن ایمـان در گام را به جا آوردهکه نماز 
فرهنگ و معرفت تبدی  شود و موجباا فهم از قرآن و تطبیق آن بر زندگی فردی و اجتماعی 
امروز را فراهم آورد و قدرا تحلی  از شـرایط را ایجـاد کنـد. در واقـا بایـد سـبک زنـدگی 

دینی  امتماز و عبادا و زیارا و تالوا استوار کرد و به این صورا، اسالمی را بر اساس ن
 مثابـهبهی احکام، ایـن مناسـک نـورانی تنهـا را بیمه نمود. چرا که از منظر حاکمیت و اقامه

گـردد و شوند بلکه اص  حیاا معنوی بـه ایـن امـور بـاز میسری مستحّباا تلّقی نمییک
ّوا آن و حرکت به سوی وضا مطلوب باید با تکیه شناسایی وضا موجود و نقاط ضعف و ق

تکلیفی که در صـورا  عنوانبهبه همین مناسک انجام گیرد. حقیقت آن است که نماز نباید 
عدم انجام آن به عذاب دچار رواهیم شد، به جا آورده شود بلکه ابـزاری بـرای معرفـت بـه 

مشارکت همگـان در امـر رضایت حضرا حق و تحصی  آن است. اما تا زمانی که به جای 
موضـوع حاکمیـت و  عنوانبـهو دنیـوی  مـادیهدایت و سعادا ارـروی، تـأمین نیازهـای 

ریزی و مدیریت توسعه قرار گرفته باشد، چنین آثاری بر نماز و سـایر عبـاداا مترّتـح برنامه
 های موجود درهای توسعه قرار گیرد و ضعفلذا این شبکه باید موضوع برنامه نخواهد شد.

افزارهـا و راه حرکت به سوی آن برطر  شود و این رویکرد در جامعه به پذیرش برسـد و نرم
، بـه تغییـر ابعـاد و مـداافزارهای متناسح با آن تولید گردد و بر این اساس و در بلندسخت

 مبادرا شود. مادیهای نیازمندی ی تأمینشیوه

 عناوان باه  ،د  نرا ز اإلحارام، قرائات، تشاهد، ساالم و...     هتکبیار  بر سی .12

 هدایت مردم ایربترین من سک پیچیده

که باعـث ریـزش گناهـان  ارغ از مقدماِا آن ـ از جمله وضوی اجزاء نماز و فاما درباره
اولین رکن آن پردارـت زیـرا  عنوانبهشود ـ ابتدائًا باید به تبیین معنای نّیت و قصد قربت می



404  سبک زندگی 

رسـد قصـد توان به مجهوالا تکیه کرد. به نظر میی نماز از منظر حاکمیت نمیبرای اقامه
ی هـر فـرد و ی ارتیـار و ارادهقـوهسـو بـه قربت زمانی به درستی معنا رواهد شد که از یک

ی ی معنویت کـه ناشـی از ارادهجریان آن در عاَلم توجه شود و از سوی دیگر، جریان شبکه
، قصـد قربـت بـر اسـاس است، مدنظر قرار گیرد. در این صـورا )عج(عصرحضرا ولی

شود. یعنی قصـد قربـت و نزدیکِی ارتیار انسان به دستگاه الهی و آیاا او تعریف می تقرب
در نماز به معنای قصد نزدیکی به جریان آیاا الهی در عاَلم رواهد بود و البته آیـاا الهـی 

د و مـاه ی )رورشـیحسمقصد ُقرب، اعّم آیاا غیبی )عرش و مالئکه و...( و آیاا  عنوانبه
ی الهی قوهو...( و در رآس آنها آیاا انسانی )حضراا معصومین( است. در نتیجه، حول و 

شود و علم رطاناپذیر ربوبی باعث رشد ادراکاا عقالنی انسانی می ارتقای ظرفیتموجح 
 کند.گردد و اعمال و رفتار جمعی را هماهنگ میمی

و  اعّم از روح و عق  و جسم( به سوی شـبکهی انسان و جنود آن )بنابراین در نماز، اراده
ی انسانی در عینیت جریان یابد و از آنجا که ارتیار و ارادهنظام والیت الهی سیر و سلوک می

شود و یک امـر انتزاعـی و ذهنـی نیسـت، در هـر وعـده از دارد و با امور مختلفی درگیر می
اقـاتی کـه در بـین هـر یـک از است. لـذا اتف راص نسبیتنمازهای پنجگانه نیز دارای یک 

ی ورود و رـرو  ها رخ داده و هیأا راصی که برای اراده و جنود آن پدید آمده، نحوهنوبت
کنـد. البتـه عمـوم مـردم می معـینانسان در نماز و وضعیت قصد و نّیت و میزان قـرب او را 

نماز محسـوب  ی معنویت وکنندهیتی در امر هدایت ندارند و مصر مسنولکه که آن دلی به
ت کنند اما کسـی کـه امـام هـدایشوند، تفاوا چندانی بین نمازهای یومیه احساس نمیمی

ی شیعیان و محّبـین را دارد و ی توزیا معنویت و نورانیت در میان همهاست، همواره دغدغه
به همین دلی ، در هر یک از اوقاا نماز دچار تقّلح احوال است و حاالا مختلفی برای او 

توان به وضعیت روحی و فکری و جسمِی مـدیرانی شود. برای تقریح به ذهن می  میحاص
یت مسـنولی گازرسـانی، اشاره کرد که در سرمای زمستان و فشار باالی مصـر  بـر شـبکه
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رساندن گاز به اقصی نقاط کشور و تأمین گرمای منازل مردم و انرژی مورد نیاز کاررانجاا 
یت در دسـتگاه ایمـان مسـنولتابا میزان قبول  ،اراده در نماز را بر عهده دارند. پا وضعیت

، «ایاک نعبد و ایاک نستعین»است و جلح قوای معنوی و دررواست استعانت الهی با ذکر 
ی است که هر شخص در آن قرار گرفته است. یعنـی از نسبیتیت و شرایط و مسنولوابسته به 

دینی در برابر نظام طغیـان را بـر  امتعِی یت حفاظت از اعتقاداا اجتمامسنولفقیه که ولی
ی رانواده بر دوش اوست، هر یـک بـا حالـت و یت تأمین نفقهمسنولعهده دارد تا فردی که 

شود. البته میـزان یت رود وارد نماز شده و از آن رار  میمسنولی معطو  به موضوِع اراده
گـردد ن اساس مشخص میحّقانیت و صّحِت وضعیتی که هر شخص در آن قرار دارد، بر ای

و این شخص چه نسبتی بـا  ستگاه ابلیا درگیر شدهای با دی معنویت در چه نقطهکه شبکه
 این شبکه و نقطه درگیری آن با دستگاه ابلیا برقرار کرده است.

پذیری بـرای یتمسـنولدر نماز بـه معنـای افـزای  ظرفیـت در  تقربلذا قصد قربت و 
دهد. در واقـا صومین است که این حقیقت در نماز رخ میردمتگزاری به آستان مقدس مع

« دستگاه کفر و نفاق از بیـرون»، «هوای نفا از درون»سیر و سلوک، برآیندی از سه محور 
کنـد و است و آنچه در این میـان، راه را مشـخص می« ی معنویت در دستگاه الهیشبکه»و 

آورد، نمـازی اسـت کـه در راسـتای می ایمان و عزم و اعتقاد راسخ برای طّی مسیر را فراهم
مراکز توزیـا  عنوانبهقرار گیرد و از طریِق اماکن فوق « های شریفهمسجد، نماز جمعه و حرم»
ت الهی و مرکـز تولیـد حجامام و  عنوانبه )عج(عصرمصرِ  معنویت، به نماز حضرا ولی و

ن نظـام مسـنوالبـوط بـه ی اول مرمعنویت متص  شود. البته این رویکـرد بـه نمـاز در درجـه
های اسالمی و نخبگان و کارشناسان و سایر عناصری اسـت کـه در طراحـی و اجـرای برنامـه

ریزی، افـزای  کّمـی و کیفـِی کاالهـا و توسعه مشارکت دارند تا معلوم شود که موضوع برنامه
نماز در الخصوص در عباداا مردم علی ارتقای ظرفیتنیست بلکه  مادیهای تأمین نیازمندی

نماز، تـأمین ایمـان الزم در جهـت دسـتیابی بـه  عباداا و باید جایگزین آن شود. زیرا کارکرد
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هد  حکومت دینی است کـه در نجـاا و هـدایت تمـامی بنـدگان رـدای متعـال رالصـه 
 شود.می

در آن محوریـت دارد. البتـه « اکبراللـه»االحرام است کـه ذکـر دومین رکن نماز، تکبیره
 مـادی تمـدناندی  این ذکر مقدس را در هنگام مواجهه با دستاوردهای ادهبرری منمنین س

آورند اما آنچه باید بزرگتر و باالتر از هر توصیفی دانسته شود، جریان آیاا الهـی بر زبان می
باید مورد توجه قرار گیرد؛ ذاا  )ص(اکرمنبیدر نزد « اکبرالله»معناِی است. در همین راستا 

های رغم هجمـه  بر هدایت عباد در تمامی مراح  تاریخی اسـت و علـیمقّدسی که ُمشرِ 
های متعدد و سهمگین آنان به وجـود مبـارک ایشـان، بـا سنگین دستگاه کفر و نفاق و ضربه

اا و تصـرفشدیدترین حالت روحی به دنبال هدایت بندگان رداست و در نتیجه، بزرگترین 
چشـد و در چنـین منزلتـی، یت میمسنولم این امدادهای ردای متعال را در رود برای انجا

آورد و باز هم ردای متعال را بزرگتر و برتر از آن تصـرفاا اکبر را بر زبان میذکر شریف الله
داند و حتی در معرا  که شاهد بزرگترین آیاا الهی است، مرّتبًا به این ذکر مقّدس عظیم می
به معنای توجه به عنایت الهی است که منمنان  اکبر در نزد غیرمعصومشود. اما اللهمترّنم می

دهـد. زیـرا اولـین کند و نجاا می، حفظ میو دستگاه طغیان هوای نفا طوفاِن برابر را در 
شدن ایمان آن است که هوای نفا به نحوی سرکوب شود که از عم  به نفـا قدم در تروریزه

رانی شود و توانایی برای حرکت دستگاه طغیان و جاسوسی برای آن دست بردارد تا ارتیار نو
 در مسیر رشد را به دست آورد.

باید معرفـت بـه مقـام رالقیـت )اللـه( و « ن الرحیمالرحماللهبسم»همین راستا، با  در
ی حمد، توفیق سـتای  ربوبیت )الرحمان( و هدایت الهی )الرحیم( حاص  شود و با سوره

آیـد. از سـوی دیگـر به دست می )ع(ینی معصومو ائّمه )ص(ردای متعال از طریق پیامبر
هسـتند، در نمـاز نیـز « دعـا»و « شـهادا»و « سـالم»گونه که اغلح زیاراا شـام  همان

« تشـهد»شوند و آمرزش گناهان می علتوجود دارد که « تسبیح و تحمید و تهلی  و تکبیر»
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ا شـود و نمـاز بـمحقـق می« دعـا»شود و با اسـتعانت و طلـح هـدایت، باعث معرفت می
یابد. یعنی ابعاد گوناگون نماز، انسان را در مقاماا مختلف به گـردش در پایان می« سالم»

کند تا با تکیه بر آن، هوای نفا سرکوب شود. آورد و او را با تسبیح و تحمید و... آشنا میمی
کردن مظالم نمونه، هوای نفا در تعارض با تسبیح است زیرا نفا به دنبال منتسح عنوانبه
ها به دستگاه الهی است و انسان باید در اولین ها و ناکامیها و بالیا و بدیشرور و مصیبت و

ها تسبیح کند و منّزه بشمارد. یعنی این بیمارِی نفسانی قب  از هـر قدم، ردا را از این نسبت
شود زیرا در این جایگـاه اسـت کـه ی معنویت درمان میبه شبکه اتصالچیز، در نماز و در 

 گره بزند. )عج(عصرتواند تسبیح رود را به تسبیح حضرا ولیسان میان

دا ای منزلت مااو ی د  اق ماه نرا ز    و ی ن عب دت مربّ عنوانبه؛ ائره اطه   .13

 عب د

ذواا  عنایـت مندی از آن بدونترین عباداا است و بهرهبه عبارا دیگر نماز از پیچیده
ممکن نیسـت.  ،هستند تهلی  و تحمید و تکبیر تسبیح وس معصومین که معّلم و مرّبی مقد

چون بازی و ورزش نیز به مرّبـی نیازمنـد اسـت، در امـور  مادیدر واقا اگر بشر در اموری 
توان نیاز به این منصح را انکار کرد. بلکه مرّبی عباداا، امیرالمنمنین هستند معنوی نیز نمی

و تسبیح و تهلی  و تحمید و رکوع و سجود  توانند از طریق نماز، منمنین را تربیت کنندکه می
نشینی در این زمینه اثری نخواهـد داشـت زیـرا عرفـان آنان را ارتقاء بخشند و اال ذکر و چّله

اسالمی مبتنی بر نماز و سایر عباداا در ایام و اوقاا مخصوص است که به توضیح آنهـا از 
توانند به رشـد معنـوی دسـت پیـدا میمنزلت اقامه پردارته شد. بنابراین منمنین تنها زمانی 

که به معصومین در نمـاز و سـایر  نمایند ی معطو کنند که تمام توجه رود را به نور و نعمات
شود و اال کسی با پای رود به جایی نخواهد رسید. به همین دلی  است که عباداا اعطا می

بیـر و اسـتغفار و رکـوع و یاسین، باید بر تسبیح و تهلی  و تحمیـد و تکمنمنین در زیارا آل
سالم کنند و به این صورا نشان دهند کـه مـرزوِق  )عج(عصرسجود و قنوِا حضرا ولی
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 ی هدی هستند و همین حالت را در نماز نیز به دست بیاورند.عباداِا ائّمه
البته نماز دارای انواعی است که تبیـین هـر یـک از آنهـا بحثـی گسـترده و ضـروری در 

حکام است: نمازهای یومیه، نمازهای نافله، نماز جمعه، نمـاز مـاه، نمـاز ی ای اقامهعرصه
اّیام راص، نماز زیاراا، نماز در مسجدالحرام، نماز در مسجدالنبی، نماز در مسجد کوفـه 

و سایر  )ص(اکرمنبی، نماز م ابراهیم، نماز پا از تجدید وضوو مقاماا آن، نماز پشت مقا
ی کـه پیرامـون عـامهای مان و... که هر یک عالوه بر بحثمعصومین، نماز جعفر، نماز سل

 ای هستند که باید به آنها پردارته شود.و ویژه راصنماز ذکر شد، دارای قیود 
ی معنویت، دارای یـک دسـتگاه انگیزشـی بـرای تهـذیح روح و تکامـ  شبکهبنابراین  

کتـح و مجاهـداا ارتیار است همچنان که دستگاه فرهنگی آن، بـر ارسـال رسـ  و انـزال 
دیـن »الهی برای تحقق دین ردا مبتنی شـده و لـذا  یی معصومین و سایر انبیا و اوصیاائّمه

ق ای که از آن بزرگواران به ما رسیده، انعکاس یافتـه اسـت. دسـتگاه ی مأثورهدر ادعیه« محَقّ
ا یـا ی معنوی، وضعیت توزیا رزق یا فقر، عافیت یا بیماری، نعمـااقتصادی در این شبکه

کند. پیرامون نماز نیز گفته شد قصد قربت، موضوع کار ارتیار است نقماا و... را معین می
ی اعتقاداا حّقه بهینه شده و از کفر و نفـاق و سوره، معرفت نسبت به مجموعه 1و در حمد
ی رفتـار نیـز در رکـوع و رسد. بهینهگیرد و به شهود در توحید و نبوا و والیت میفاصله می

شود زیرا تا زمانی که انسـان دسـتگاه الهـی را از ظلـم و سـتم منـّزه ندانـد، د واقا میسجو
تواند وارد محیط تقوی و رشد شود و طـوا  بـر محـور معصـومین بپـردازد. البتـه ایـن نمی

ی این عبادا نورانی است که بدون توجه مباحث، ناشی از رویکرد حاکمیتی به نماز و اقامه
 پذیر نخواهد بود.ی ظلمت و شهوا امکانتادگی در برابر شبکهبه آن، مقابله و ایس

                                                           
ی حمـد در تکـوین، تـاریخ، منزلـت سـوره»توان به جزوه ی حمد، میبرای تفصی  بحث پیرامون سوره .1

 ندیشه مراجعه کرد.ی ااز انتشاراا حسینه« جامعه



9 
 «شب قدر»و منزلت  ماه مبارک رمضان ی«روزه» جایگاهتحلیل از 

 اقامه کلمه حقدر 

و خودا زیا بی   سا زی ظرفیات  م ه مب  ک  مض ن به ابزا  ی« وزه» از تالیل .1

 م دیزندگی سبک   ن شی ازد  مق بل طوف ن شهواتِ ؛و معه اسالمی برای

ها بـه انسـان« ارتیار، عقـ  و زادولـد»ی قوهبیان شد که با فرارسیدن سّن بلوغ، سه قبال 
شدن این قوا به نماز وابسته است و نماز نیز باید در کنـار روزه در مـاه شود که نورانیعطا می

که مـاه باره باید گفت الحجه معنا شود. در اینو مناسک آن در ماه ذی حجمبارک رمضان و 
کنـد تـا بـه رودارزیـابی مبارک رمضان بستری برای افراد منمن و دستگاه ایمانی فـراهم می

بپردازند؛ بررال  نظاماا متداول در سبک زندگی غربی که از درون فاسد است و به همین 
آید تا به کنترل افـراد و نظامـاا مبـادرا دلی ، دهها دستگاه نظارتی و بازرسی به وجود می

ا دستگاه الهی به دنبال آن است که رودکنترلی برای افراد و نظاماا حاص  شود که شود. ام
های علمیه و دسـتگاه ابزار آن در وضا مطلوب، رانواده و مساجد و نمازهای جمعه و حوزه

 است. مطلقه فقیهفقاهت و مقام والیت 
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 ابلایس و ب  ولوگیری از تارک دساتگ ه  ای اوتر عی برای تقو  وزه س زیظرفیت .1/1

 د  م ه مب  ک  مض ن «ما سبه، مراقبه، مش  طه» ایج د فرهن ِ

 آن است که ردای متعال، دهد،بنابراین بزرگترین اتفاقی که در ماه مبارک رمضان رخ می
ی گناه و عصیان را پدید آورده ـ از تحرک محیط بیرونی که هندسه عنوانبهدستگاه ابلیا را ـ 

ین در حالی است که ایـن کشد. ان را در غ  و زنجیر مییطا، شیدارد و طبق احادیثباز می
که انسان به تکامِ  فوق تکام  برسد، ابلیا و دستگاه دنیا دار بالء و امتحان است و برای آن

اند ولی رداونـد متعـال در مـاه مبـارک رمضـان، فرصـتی ی جوالن و فعالیت یافتهاو اجازه
کنـد. لـذا و این اجازه را برای یک ماه از سال ملغـی مینماید طالیی برای منمنین فراهم می

شود زیرا انسان عالوه  تحلی باید بر همین اساس  «ضیافت الهی»توصیف این ماه مبارک به 
روز زیر آت  مکر و کیـد ابلـیا قـرار بر گرفتاری به هوای نفا از درون، از بیرون نیز شبانه

گردد. پا با زندانی شدن ابلـیا امان متوقف میدارد اما در ماه مبارک رمضان، این آت  بی
شود تا انسان به این مهم پی ببـرد کـه چـه میـزان از حـاالا و و جنود او، فرصتی فراهم می

گردد و می  و کششی کـه بـه افکار و رفتار سوئی که به آن مبتالست، به هوای نفا او باز می
چه حّدی است. در واقا ردای متعـال، عباداا و ریراا و مبارزه با دستگاه طغیان دارد، تا 

شود، در ایـن های متداول مطرح مینشینی را که در عرفانمحاسبه و مراقبه و مشارطه و چّله
سی روز قرار داده تا انسان بتواند اولین گام برای حرکت به سـوی عرفـان حقیقـی را بـردارد. 

نوشـیدن و مجامعـت و...، همچنین با تشریا روزه در این ماه مبارک و ممنوعیت رـوردن و 
شود تا همزمان با توقف شیطنت در محیط بیرونـی، شـیطنت فشاری به هوای نفا وارد می

 1درونی نیز مهار شود.

                                                           
پذیرفتـه  تأثیرالبته امساک از محّرماا روزه، در مقایسه با زندگی معمولی و عادی ـ که از فرهنگ شهوا  .1

بیـت، روشـن بـه اه  تقـربشود و اال با طّی مراتح عرفان در جهـت نوعی فشار محسوب می مثابهبهـ 
دار ی، مشابه با وضعیتی است که انسـان روزهشود که الگوی تغذیه و روابط جنسی و... در زندگی الهمی

ی منطقی و تعـادل واقعـی در رـوردن و آشـامیدن و... بـا انجـام همـین ملزم به رعایت آن است و روّیه
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آن  تأثیر د  م ه مب  ک  مض ن و و تالوت قرآن «تسبیا ت، صلوات، ادعیه»نقش  .2/1

 امت اسالمی «اوتر عیِ  فت  هر هنگی افزایی و تهذیب، بصیرت» بر

ی در راصاز سوی دیگر و برای کمک به انسان در این فرصت و میهمانی معنوی، اعمال 
روزهای ماه مبارک وارد شده که یکی از آنها تسبیحاا مخصوصه اسـت. از آنجـا کـه نفـا 

ها را به دستگاه شهوا و مشکالا و بالیا را به دستگاه الهـی منتسـح انسان همواره روشی
شود تا منمن بتواند ردای متعال را از این اوهام منّزه بدانـد میکند، این تسبیحاا باعث می

فهمد که رسد و میو از ظلماا فاصله بگیرد. تنها با تسبیح است که انسان به مقام حمد می
ردای متعال زیباترین و بهترین رفتار را با بندگان و مخلوقاا رـود در پـی  گرفتـه اسـت. 

کند، او روح و فکر و جسِم چنین انسانی مبادرا میدر  تصر هنگامی که ردای متعال به 
شود و باز هم ردا را بزرگتر از ایـن تبدی  می اا الهیآی ظرفی برای تحقق در سطح رود به

گوید و به این صورا است که این اذکار مقدس، عینیت یافتـه و داند و تکبیر میمی تصر 
 کند.در زندگی کاربرد پیدا می

بیت گـره ارد شده برای این ماه، مصائح انسان را به مصائح اه های وهمچنین صلواا
هـایی در زنـدگی توجـه ی مخصوص این ماه، انسـان را بـه رطرهـا و لغزشزند و ادعیهمی
اســت. در ایــن میــان،  دهــد کــه هــوای نفــا و دســتگاه ابلــیا بــر آنهــا تمرکــز کــردهمی

کـه در روایـت نبـوی ر است کمـا اینمرّبِی تسبیح و تهلی  و تحمید و تکبی )ع(امیرالمنمنین
وارد شده که ردای متعال من را تربیت کرد و من، علی را تربیت کردم و علی شما را تربیـت 

برای پرورش منمنین انجـام  )ع(ی معصومینکند. به عبارا دیگر، تربیتی که توسط ائّمهمی
، تـالوا قـرآن در هاست و در کنار این عبادااشود، همین ادعیه و تسبیحاا و صلواامی

هـای ویـژه بـدان شود. این ثوابهای زیادی که برای آن نق  شده، مطرح میاین ماه و ثواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ی زندگی علماء و بزرگانی کـه بـرای پرچمـداری توحیـد انتخـاب گردد. لذا با مطالعهضوابط محقق می

 آنان بر همین اساس استوار شده است. شود که زندگی متداولاند، مشاهده میشده
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است زیرا با زنـدانی شـدن ابلـیا و  منثردر رشد انسان کاماًل  راصمعناست که این زمان 
 تحت فشار قرارگرفتن نفا در این سی روز، عبادا و تالوا و اذکار حقیقتًا در قلوب جاری

 شود.می
ی ردای متعال برای سه پیرامون قرآن باید توجه داشت که این کتاب شریف، مبّین برنامه

کند و با توضیح دستگاه کفر، نفاق و ایمان است و احکام درگیری بین این سه نظام را بیان می
ه بشریت شوند، بها با ابتالء به آن، وارد دستگاه کفر و نفاق میامتها و انحرافاتی که انسان

ی تالوا قرآن در ماه مبارک رمضان باید انسان را به تعّق  و تدّبر درباره دهد. پاهشدار می
ی هدی در این ماه، چهـ  بـار قـرآن را رـتم این مسائ  رهنمون کند و لذا نق  شده که ائّمه

ی با ها مشحون از علم به ک  مراح  تاریخ بوده و قطعًا تفاوتی اساسکردند که آن تالوامی
های ماه مبـارک، نمازهـایی وارد شـده کـه های غیرمعصومین دارد. همچنین در شحتالوا

مهمترین آنها صدرکعت نماز در لیالی قدر است و طبـق مباحـث گذشـته، ایمـان و یقـین و 
 شود.ی این نمازها حاص  میقدرا معنوی از طریق اقامه

برای قباول    خوا ) ی انس نی نیروه پرو شادعیه و امتا ن ت د  نقش عب دات،  .3/1

 ه ی سنگین اوتر عییتمسؤول

ای وارد شده و لذا مناسح است پیرامون ی ویژههمچنین در این ماه مبارک رمضان، ادعیه
شـود کـه بـه ای آغـاز میبحث دعا اشاراتی مطرح شود. دعا برای انسان از تعقیباا و ادعیه

و سپا دعای مربوط به روزهـای هفتـه بایـد رواندن آنها پا از نمازهای یومیه توصیه شده 
ی نماز شح است و سطح بعد از ی باالتر از دعا، مربوط به ادعیهمورد توجه قرار گیرد. درجه

های مختلف مانند ماه رجح، ماه شعبان و... ذکر شـده آن، دعاهایی است که برای مناسبت
مضان باید مراتح ایمان رود ی ماه راست. پا از این مراح  است که انسان از طریق ادعیه

 حـجی مناسـک الحجه و ادعیهی اول ذیی دههرا عمق بخشد و و در پایان این سیر، ادعیه
هـای پایـانی آن. امـا او  دعـا، ی سیدالشهداء و بخ شود؛ از جمله دعای عرفهمطرح می
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از روانـدن ایـن دعاهایی است که در زیاراا و صلواا بر ائّمه وارد شده اسـت. البتـه عـواّم نیـز 
هـا توان حّظ کاملی از آنکند و میبرند اما این ادعیه زمانی موضوعیت پیدا میهایی میدعاها بهره

 یافته باشد و در سلک اصحاب حضراا معصومین قرار گیرد. برد که درجاا ایمان فرد ارتقا
ا نـورانی انـا ردای متعال اراده کرده تا تمامی بندگان او از ابتدا با ایـن کلمـا بنابراین

بگیرند ولی ادعیه دارای مراتح مختلفی هستند و نق  منثری در مدیریت نظام ایمانی دارند 
قبـول  ای بـرایشارصـه عنوانبـهی تعامـ  افـراد بـا ادعیـه بایـد و در وضا مطلوب، نحـوه

رـی شـرایط ها به دستگاه ایمـان در برنظام تلّقی شود. زیرا هجمه در های سنگینیتمسنول
« متی نصـرالله»به ذکر  انبیای الهیحسح آیاا قرآن کریم، حتی  شود کهان تشدید میآنچن

طبق نق ، حتی صحابی ممتازی همانند سلمان فارسـی از سـی  شـبهاا  1شدند.مترنم می
رواهد تا با بیان فضائ  آن برد و از ایشان میپناه می )ص(به پیامبر )ع(ی امیرالمنمنیندرباره

و صلواا صرفًا بـرای  از هجماا مصون بدارد. در واقا توصیه به ادعیهحضرا، قلح او را 
هـایی کـه در نبوده و نیست بلکه باید از آنهـا متناسـح بـا مأموریت« عابد» پرورش عناصر

کـه بـر  تربیـت شـوند« عاقـ »شود، بهره برد؛ یعنی عناصر ده میدستگاه ایمان به افراد سپر
ارتباط با ردای متعال و انجـام وظـایف الهـی پیـدا  اساس رشد عقالنیت و نیازهایی که در

بخشند. یعنی همان گونـه  ببرند و سطح عباداا رود را ارتقاکنند، به ادعیه و زیاراا پناه می
اند، تمّسک منمنین به ادعیه نیز باید بشریت را مسحور رود کرده مادیکه کّفار با تولید نیاز 

اا آنان را در برابر همگان تصرفو قدرا تسخیر و  درجاا ایمان یجریان آیاا الهی و ارتقا
 به نمای  بگذارد.

لذا نق  شده که اویا قرنی یک شح تا صبح در رکوع بود و شـح دیگـری تـا صـبح در 
بـرم، توسـط ی که من از عبادا میلذتسجود بود و وقتی مورد سوال واقا شد، گفت حّظ و 

ــادا شــبانه، جهــ ــه ایــن عب اد در روز و شــهادا در رکــاب شــما درک نخواهــد شــد. البت

                                                           
 .214بقره، آیه  . سوره1
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گیری؛ زیـرا مـنمن حقیقـی، ارتبـاط بـین را در پی داشت و نه انزوا و گوشه )ع(امیرالمنمنین
چشـد و متوجـه اسـت کـه بـرای ی ظلمت را بـه رـوبی میعبادا رود و درگیری با شبکه

به همین  بردن به دستگاه الهی ندارد.ی سخت و پیچیده، راهی جز پناهنلغزیدن در این معرکه
شده بر پیامبر اسالم است، های نازل  یکی از اولین سورهی مّزمهکه سورهرغم آنی ، علیدل

کنـد و از آن جنـاب واجـح می )ص(اکـرمنبیردای متعال در این سوره نمـاز شـح را بـر 
رو عناصـر تـاریخی کـه بـه دنبـال از ایـن 1رواهد تا نیمی از شح را به عبـادا بپـردازد.می

یت در نظـام مسـنولی معصومین در جنگ با دستگاه طغیان و قبول با پیامبر و ائّمه همراهی
داری قـرار داشـته باشـند و ایـن زندهایمان هستند، باید در سطوح باالیی از عبـادا و شـح

ردای متعال به بندگان رود عّزا بخشیده  گرچهی اول، ناظر به آنهاست. مباحث در درجه
و...( دعـوا نمـوده کـه بـرای  حـجافزارهایی )از قبی  نماز، روزه، و همگان را به همان نرم

گونـه و امیرالمنمنین و فرزندان آنـان تشـریا کـرده و این اکرمنبیپرورش ارکان رلقت یعنی 
تر بودن ایمان و عقالنیِت سایر مخلوقـاا، آنـان را بـه انجـام عبـاداا پایین دلی بهنبوده که 

ت هدایت و رشِد عموم مردم ـ کـه از طریـق همـین احکـام و دیگری دستور دهد. البته کیفی
 شود ـ باید در بحث از تروری تولید قدرا الهی تبیین گردد.مناسک محقق می

پرچردا ان توحیاد   ه ی کفر و نف ق برای ن شی از هجرهباله  و مص ئبِ مقد شدنِ .4/1

 ه امت  یخ و نج ت تک مل ت برای د  شب قد  و ایث   و فداک  ی آن ن و ی  ان آنه 

اوِ  ایـن مـاه « شح قـدر»مبارک رمضان باید توجه داشت ی بحث پیرامون ماه در ادامه
ریزی گونه که در مدیریت و برنامهشود؛ یعنی هماندر آن نازل می« ک  امر»مبارک است که 

رـدای ی شـود، برنامـهی بودجه ارائـه میی ساالنه در قالح الیحهامروزین و متداول برنامه
شود. البته طبق روایاا، شـح قـدر از زمـان می معینمتعال برای سال پی  رو در شح قدر 

جریان داشته و این در حالی است کـه کفـار پـا از  انبیای سلفهبوط حضرا آدم و سایر 
                                                           

 تا چهارم سوره مزم . . در آیاا دوم1
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سـال از سرفصـ  دوم آن، بـه تـازگی  1400ی اول تاریخ و طّی سال از دوره 6800گذشت 
رو، . از ایـناندی نظم در کشورداری و مدیریت در دستور کار رود قرار دادهریزی ساالنه برابرنامه
ـ که در بین رسـوالن « تمدن، حکومت و امت»قدر در امر مدیریت دستگاه ایمان و تشریا  سوره
 ارتصاص دارد ـ موضوعیت دارد. ایشان امتو  اکرمنبی، به و ُامم ماضیه الهی

القـدر ةشود اما موضوع اصلی کـه در لیلیم معین ی امور در این شح مبارکگرچه همه
وفـایِی ی هـدی و بیشود، مصائح و بالیایی است که بر اثر تنهایی و غربـت ائّمـهمقّدر می

هایی واقعی و عینی هسـتند ، نازل رواهد شد. زیرا دستگاه کفر و دستگاه نفاق پدیدههاامت
ر روز در مقابـ  دیـدگان بشـریت قـرار ی آنـان، هـکارانه و وحشیانهکه آثار عملکرد جنایت

گیرد. یعنی در شح قدر، تمام مصائح و بالیایی که توسط کفار و منافقین در سـال آینـده می
بـه  ایسـتد،ی کسی در برابـر آنهـا نمیدین امتجاهلی یا کاهلِی  دلی بهمحقق رواهد شد و 

پذیرد تا اا را میشود و آن قلح محزون، تمامی این مقّدرعرضه می )عج(عصرحضرا ولی
در تناسح با ظرفیت موجود در دستگاه ایمان، تاریخ به سمت تکام  به پی  رود. در نتیجه، 

سـایند و اال این عواّم از مردم هستند که در شح قدر برای مغفرا سـر بـه آسـتان الهـی می
ح رـود را اند تا مصائاند و به تدریج موفق شدهکسانی که در درجاا باالی ایمان قرار گرفته

کند به این معنا که االعظم گره بزنند، در شح قدر مصیبت و بال طلح میاللهبه مصائح ولی
یتی بپذیرد و بـا تـالش و مسنولی بین کفر و ایمان نقشی ایفا کند و رواهد در این معرکهمی

ی به وجود مقدس تمدنکوش  و مجاهدا رود، از واردشدن ضرباِا تکوینی و تاریخی و 
زمان جلوگیری نماید و توفیق فداکاری در این راه را به دست آورد و بـه جـای توجـه بـه امام 

طوا  کند. ممکـن  )عج(عصرهای معمول زندگی، حول محور حوائج حضرا ولیچال 
بررال  تعریف شـح قـدر بـه « سالم  هی حتی مطلا الفجر»شود که تعبیر به  تصوراست 

وجه داشت که این آیه باید در ایـن چـارچوب معنـا شح تقدیر بال و مصیبت است اما باید ت
ها و مصـائح، فشـارها، جسـارا تنـوعشود کـه در شـح قـدر، عبـور از حجـم عظـیم و م
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شـود، ی و تاریخی بر وجود مبارک امام زمـان وارد میتمدنهایی که در مقیاس حرمتهتک
 ر نیست.پذیجز با باران سالم و صلواا و نصرا و رحمت الهی بر ولّی رود امکان

 من سک اق مه کلره حق از بُعدا تب ط م ه مب  ک  مض ن ب  کنگره عمیم حج  .5/1

رسد و بخش  گناهان و درجـاا بـاالتر با اتمام ماه مبارک رمضان، روز عید فطر فرا می
شـود. همچنـین فرهنـگ ز و عطایـای الهـی در بـین مـنمنین تقسـیم مییجـوا مثابهبهایمان 

یابد تا از طریق فطریـه و صـدقه و اطعـام در مـاه جریان می به فقراکمک مالی  محورِ ارالق
انـد، کاسـته شـود. بـا مبارک رمضان، فشارهایی که دستگاه ظلمه بر مستضـعفین وارد کرده

یافتن ماه مبارک و ایجاد یک سیر عبادی و معنـوی بـرای اسـتطاعت، موسـم حـج فـرا پایان
مان با امام زمان رـود در ایـن اّیـام معـدود و رسد؛ عبادتی که موضوع آن، زندگی اه  ایمی

یت و بـال طلـح مسنولدرک ابعاد این حیاا نورانی است. یعنی در صورتی که در شح قدر 
ت الهی در حجشده باشد و این طلح مورد اجابت واقا شود، منمنین به زندگی چند روزه با 

ا مانورهایی مقایسه کـرد توان آن را بشوند که برای تقریح به ذهن، میمشر  می حجموسم 
 شود.آن برگزار می ی جنگی و ارتقابرای حفظ آمادگ در سبک زندگی غربی، که
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جریان ـ 2 و مناسک آن در اقامه کلمه حق« حج»تحلیل جایگاه  ـ1

و ختم به  «عبادات»ها با شروع از آیات الهی برای هدایت انسان
 در منزلت تمدن اسالمی «زیارات»

ش خصه قاد ت   عنوانبه، ابلیس و برگزا ی برائت از مشرکین « می»تشریع  .1

 شکنی اندم ن دستگ ه الهی د  بت اسالم و

ورانی هستند که در سّن بلوغ هایی ننعمت« ارتیار، عق  و زادولد»ی بیان شد که سه قوه
برای از طریق عباداا ی که راصهای شوند و با کمک دستگاه الهی و پرورشبه بشر عطا می

تواند از رطرها و انحرافاتی که در دار بـالء و امتحـان شود، انسان میشد این قوا إعمال میر
و...، تنها به آحـاد مکلفـین  حجاحکامی مانند نماز و روزه و  مارد نجاا پیدا کند. اوجود دا

ی حـق )جریـان ی کلمـهارتصاص ندارد بلکه تشریا آنها باید از منزلت حاکمیت و اقامـه
 ی متعال( نیز مورد مالحظه قرار گیرد.پرست  ردا

تمـام عبادتی که در پایان سال قمری قرار گرفته، برآیند  عنوانبه حجبر همین اساس، در 
برآینـد  در مقابـ  انجام شـده و ردای متعال و دستگاه الهیکه نسبت به  است هاییعبادا

گونـه کـه یعنـی همان د.گیـرابلیا واقا شـده، قـرار می هایی که برای دستگاهی سجدههمه
منوط است  راص «مکاِن » نیز به حجنحصر شده، مناسک ی مراص «زماِن »وجوب روزه به 

و ردای متعال بندگان رود را از سرتاسر دنیا دعوا کـرده تـا کسـانی کـه دارای اسـتطاعت 
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ارادی و روحی و فکری و جسمی و مالی هستند، به سوی آن سرزمین مقّدس رهسپار شـوند 
جمعی به جا بیاورند و با حضور در طوا  و مسعی و منی و دسته صورابهلهی را و شعائر ا

بلکـه از طریـق فهـم و درک و  مادینمای  قدرا اسالم را نه با تشریفاا  شعر و عرفاا،م
 زبان و فریاد و دعا محقق نمایند.
بـرای اسـالم  امـتبه اجتماع بـزرگ « قیامًا للناس»به  حجلذا تعبیر قرآن کریم پیرامون 

ها کند که لعن ابلیا و بیزاری از زشتیشکنی اشاره میبرائت از مشرکین و کّفار و تحقق بت
رو در احادیث وارد شده که ابلـیا در روز ها را با رود به همراه دارد. از اینو سالم بر پاکی

گـردد و سـپا در روز عیـد گیرد و دستگیر میترین حالت رود قرار میعرفه، در رشمناک
ی حدود و مجازاا در اسالم، نجاا بندگان است؛ یعنی شود. البته فلسفهمی« رمی»ربان ق

شـوند تـا بـه ایـن صـورا، از عـذاب آرـرا کـه بسـیار متخّلفین در همین دنیا عذاب می
و با تشـریا  )ع(اکرمنبیتر است، نجاا پیدا کنند. بنابراین پا از بعثت تر و دردناکسخت

هی بـرای ابلـیا در روز عیـد قربـان تشـریا شـد تـا او و اعـوان و ، این عذاب و حّد الحج
انصارش در همین دنیا مجازاا شده و متنّبه شوند و از عذاب جهنم رهایی یابند اما بـا ایـن 

کند و به همین دلی ، توفیق توبه نصـیح حال، عناد و انکار ابلیا و دستگاه او ادامه پیدا می
 شود.آنان نمی

 «یابراهیری، سنتی، گردشگر»حج:    برخو د ب نو تالیل از سه .2

شکنی را به دنبـال دارد. در مقابـ  حقیقی، همان حج ابراهیمی است که بت حجاساسًا 
معنا و تهی از والیت تبدی  شده و سّنتی قرار دارد که توسط منافقین، به مناسکی بی حجآن، 

پرسـتان تنـّزل داده ی سنگمعبدی برا ی توحید، مّکه را بهبا جداکردن آن از اعتقاداا و اقامه
گردشـگری اسـت کـه  حـجابراهیمـی قـرار گرفتـه،  حجدیگری که در مقاب   چال است. 

اواًل عبادتی است کـه  حجآورد! اما حقیقت سیاحت و تفریح و ررید و عبادا را گردهم می
رای اسـالم در آن موضوعیت دارد و ثانیًا باید به شعار و فریاد و نمای  قدرا ب راصمکان 
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محور  عنوانبهها ابراز شده و ابلیا ها و زشتیتبدی  شود و ثالثًا لعن و برائت نسبت به بدی
ان و های شـیعیمـی ابلـیا تنهـا سـنگشود. البته طبق روایـاا، در َر ها سنگسار میزشتی

کند و در این میـان، اگـر حاجیـان پـا از انجـام اعمـال و به او اصابت می بیتمحّبین اه 
های آنـان بـر هایی که از اصابت سـنگازگشت به وطن دوباره مرتکح گناهان شوند، زرمب

 راصو اصحاب  )عج(عصرمی حضرا ولییابد. اما آثار َر پیکر ابلیا وارد شده بهبود می
 ماند.اند، در بدن ابلیا باقی میآن حضرا که به عصمت اکتسابی رسیده

ایر نی برای تغییار هویات باه      نیِپرو ش نیروی انس حج: تالیل از من سک .3

 سوی هویت معنوی و عرف ن اسالمی

کـه گفتـه شـد پردارت رصوصًا با توجه بـه این حجحال باید به تبیین مناسک و اعمال 
باره باید گفـت کسـانی کـه در طـول سـال و از شود. در اینواقا می حجعرفان اسالمی در 

وارد  حـجاند، قرار است با انجام مناسک هطریق نماز و روزه به استطاعت معنوی دست یافت
یک زندگی معنوی شوند؛ یعنی دست از شغ  و هویت و جایگاه اجتمـاعی رـود بردارنـد. 

ی شرعی رـود البته کسانی که در این مرتبه قرار نگیرند و بر هویت رود باقی بمانند، وظیفه
اند و مورد آمرزش و مغفـرا اند و به سیاهی لشگری برای امام زمان تبدی  شدهرا انجام داده

کنند، از هویت و جایگاه رـود توجه پیدا می حجکه به باطن  ایعدهاند. اما الهی قرار گرفته
رفا ید کرده و شغ  رود را به عبادا ردای متعال و دعوا به اسالم و درگیـری بـا کفـار و 

افـرادی در حقیقـت دهند. چنـین االعظم تغییر میاللهمنافقین و دفاع از ساحت مقدس ولی
وند و زنـدگی جدیـدی را د ایجاد کنند و وارد حرم الهی شـرواهند تغییری در هویت رومی

 دهند، معنادار رواهد شد.رو مناسکی که انجام میو از این آغاز نمایند

باه زنادگی    و ودبارای   : لبیک و اعاالم آما دگی  تالیل از حضو  د  میق ت .4

 و معنوی نو انی

و در عمـره ضـرورا دارد، حضـور در میقـاا اسـت. بـرای  حجکه در  لذا اولین کاری
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ی راص و حضـور در حلتوان زن و مردی را در نظر گرفت که با تعیین متقریح به ذهن، می
کنند تا معلوم شود هویـت ایـن مـرد و مسـیر او بـرای آن، پیرامون ازدوا  با هم صحبت می

د را در راه این زنـدگی صـر  نمایـد یـا ی روزندگی چیست و آیا این زن حاضر است اراده
ریر. در صورتی که توافقی در این زمینه حاص  شود، ازدوا  واقا رواهد شد که تولد یـک 

رواسـتگار اسـت و کسـانی کـه  مثابهبهنیز دستگاه الهی  حجانسان دیگر را در پی دارد. در 
رواهند رد هستند که میرواهند به دعوا الهی پاسخ بگویند، بندگان ردا اعّم از زن و ممی

ی ایـن فعـ  و انفعـال، با لّبیک، پذیرش رود را نسبت به این دعوا اعـالم نماینـد. نتیجـه
ی در ارتیار است؛ به نحوی که این نهال از مح  قبلی رود رار  شـده و در رانـه تصر 

 یحلـبیت قرار گیرد و حیاا رود را در زمین جدیدی آغاز کنـد. لـذا میقـاا، مردا و اه 
شـود. هنگـامی برای گفتگوی بین رداوند و بندگان پیرامون این موضوع حیاتی محسوب می

 مثابـهبهکه عبدی این پیوند را بپذیرد و نوکری و ردمت به دستگاه الهی را قبول کنـد و آن را 
ذیرش رـود نسـبت بـه آغـاز رواهد گفت و به این صورا، پ «لّبیک»شغ  رود قرار دهد، 

را اعالم رواهد کرد. البته برای ورود به این زندگی، از مردان رواسـته  یدو جد نورانی حیاتی
شود که لباس رود را بیرون آورند و لباس احرام را بپوشـند. زیـرا لبـاس معمـولی افـراد، می

رنگ و فاقد عنوان و تشـریفاا ی احرام، بیلباس ریاست و هویت قبلی آنان است اما جامه
دستگاه الهی ارزش دارد، ارالق و عقالنیت است تا با ارتقاء است چون لباسی که در  مادی

متلّبا شوند. اما پوشیدن لباس احرام برای زنـان واجـح « لباس تقوی»ها به این قوا، انسان
شود و زنان ها معمواًل به مردان سپرده مییتمسنولها و نیست زیرا در فرهنگ دینی، ریاست
در واقـا  زم باشد لباس مربوط به آن را از تن بیرون کنند.در چنین جایگاهی قرار ندارند تا ال

پشتیبانی برای هویت مردان در زندگی هستند و به همین دلی ، رانواده در اسالم  مثابهبهزنان 
 راصی دارند. تأثیردارای هویت مخصوص به رود بوده و هر یک از مرد و زن در آن، سهم 
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دا شادن از زنادگی ظلرا نی و    وا  :تالیل از وعل مارم ت د  من سک حج .5

 زندگی نو انیمایط پرو ش د  

ی مو، استعمال بوی کردن در آینه، ازالهپا از تلبیه، اموری از قبی  ارتباط با همسر، نگاه
شود؛ مقوالتی که همگی از رفتارهای اولیـه روش، استفاده از صابون و... بر انسان حرام می

رسد تحریم این رفتارها به چند معنا اشـعار دارد. اواًل و روزمّره در زندگی هستند. به نظر می
ی هانسان به این حقیقت توجه کند که انجام این کارهـا و تـأمین ایـن نیازهـا بـه اذن و اجـاز

دیگـر  که این امر، آثار ارالقی و ایمانی در پـی دارد.حضرا حق جلت عظمته منوط است 
در تمامی طول عمر، به همین امور درگیر بوده و به  که افراد به این مطلح تنّبه پیدا کنند کهاین

برده اسـت. در واقـا دوری از ها بوده که از آنها دل میمندیاند و این بهرهآنها اشتغال داشته
و  کند تا انسان بر تغییر هویت رـوداین امور در این مدا کوتاه، فضایی پرورشی ایجاد می

گونـه کـه تحـریم رفتارهـای روزمـّره در انمتمرکز شـود؛ هم حرکت به سوی هویت معنوی
کند تـا انسـان بـه سـوی ی ماه مبارک رمضان، فشاری بر هوای نفا و شهواا وارد میروزه

 رودسازی گام بردارد.
اطرافیـان  هبـ امـر و نهـی، کنار گذاشـتن های اسالمیارالقی و ارزش یکی از آداب لذا

امـر و ی کوچـک، بـدون ک رـانوادهاست و این در حالی است که حیاا انسانی حتی در ی
امـر و نهـی و  ها را از فرهنـگرواهـد انسـانپذیر نیست. امـا رـدای متعـال میامکان نهی

را بـه  انبیـای مـدیریت ریاست رار  کند و آنان را به فرهنگ رالفت دعوا نمایـد و نحـوه
ر بـه آنـان بندگان رود آموزش دهد؛ مدیریتی که بر مبنای تحّم  زیردستان و تفویض ارتیـا

به یاد ندارم که حتی یکبار پیامبر مرا به »انا نق  شده که بنشک  گرفته است. لذا از مالک
ی و این در حالی است که ایـن شـخص، رـدمتکار رانـه« آوردن آب و غذا امر کرده باشد

ی رـود حـوائج ، زیردستان باید با عشق و انگیـزهانبیابوده است! یعنی در مدیریت  اکرمنبی
یران را دنبال کنند و متناسح با میزان توّلی و فهمی که دارند، در این مسیر حرکت نمایند و مد

پا از انجام کار و امتثال فرمان، منتظر و مشتاق برای دریافت دستور بعـدی باشـند. چـون 
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نهایت او ایمان داشته باشـد، مطمرنـًا کسی که ردای متعال را بشناسد و به قدرا و علم بی
بیند و این همان تربیت و پرورشی است کـه را در عم  به دستور حضرا حق میرشد رود 

منـد رداوند متعال، پیامبر اسالم را به آن مفتخـر کـرده و ایشـان، امیرالمـنمنین را از آن بهره
اند. البتـه تحقـق رود إعمال کرده راصی معصومین، آن را در مورد اصحاب سارته و ائّمه

نی و تربیت الهی و مدیریت دینـی، موکـول بـه دوران ظهـور و عـاَلم ی نوراکام  این جاذبه
 رجعت است.

 تبیاین فلسافه   تشریف ت بیعت ب  پرچردا ان توحید و :فلسفه طوافتبیین  .6

 ت  یخشکن ن هدیه مؤمنین به بت :نر ز طواف

یقت نام دارد که حق« طوا »ورود به مّکه، اولین عملی که باید انجام گیرد  تلبیه و پا از
و گذاشتن دسـت رـود در دسـت آن حضـرا « عصربیعت با حضرا ولی»آن، تشریفاِا 

و امامـت  نبـوای پـذیرش توحیـد و است زیرا طبق روایاا، عهدی که انا و جّن دربـاره
ای که این عهد اولین فرشته عنوانبهمکتوب جما شده و در حجراالسود ـ  صورابهاند، داده

به زمین آمده ـ قرار گرفته و همه باید  در صورا یک سنگ ا آدمرا پذیرفته و به همراه حضر
تا عهد و پیمان و میثاقی را  یا با اشاره به آن، تکیبر بگویند آن را در هنگام طوا  استالم کنند

در واقا طـوا  بـه معنـای  1اند، به یاد بیاورند و آن را تجدید نمایند.که با دستگاه الهی بسته
بیعت با امیرالمنمنین و فرزندان ایشان تا روز قیامت است. لذا هنگامی تعمیم غدیر و جریان 

ی استالم حجراالسود توسط برری صحابه زیرسوال رفت، امیرالمنمنین که اثر و نفا و فایده
ه دارد زیـرا ایـن فرشـته در تصریح کردند که این استالم در روز قیامت نفا بسیاری به همـرا

و امامت، شهادا و گـواهی رواهـد  نبواها نسبت به توحید و ی عهد انسان، دربارهقیامت
 2داد.

                                                           
 .186و  185، صفحه 4کافی، جلد  . اصول1
 .321و  320 فحه، ص13 لدوسائ  الشیعة، ج. 2
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اوامـر و نـواهی فقهـی  تبلیغ و ابـالغه معنای بیعت با فردی که به البته این بیعت صرفًا ب
شکن زمان اسـت کـه در پردازد، نیست بلکه پی  از هر چیز به معنای تجدید عهد با بتمی

ایستاده تا پرست  ردای متعال تداوم یابد. عالوه بر  مقاب  دستگاه ابلیا و نظام کفر و نفاق
این، باید توجه داشت که طوا  یک عم  فردی یا محدود به مخلصـین و مقـّربین نیسـت بلکـه 

ی در راصـشود که این وضعیت دارای معـانی و در فشار و ازدحام انجام می ی مردمهمههمراه با 
ظرفیـت »بـا « ظرفیت توّلی غیرمعصوم»فاوا بین تواند به تردمتگزاری به امام زمان است و می

یابـد ـ ی باط  تجلـی میو فشار حاص  از آن ـ که در مناسک درگیری با جبهه« والیت معصوم
پا از طوا ، باید دو رکعت نماز طوا  پشت مقـام ابـراهیم بـه جـا آورد کـه  اشاره داشته باشد.

 شود.سوب میشکنی محشکن تاریخ و احیاء فرهنگ بتای به بتهدیه

 و پذیرش س زم ن تربیتِ ایحرفهمعنویِ زندگی  بهو ود  :فلسفه سعیتبیین . 7

 «شبکه معنویت»

است که به ضرورا سعی و تـالش در « سعی»عملی که پا از طوا  باید انجام گیرد، 
وفای به بیعت و ردمتگزاری به آستان مقدس معصـومین اشـاره دارد؛ سـعی و تالشـی کـه 

که مورد حسـادا حضـرا سـاره ه پا از اینمخدررا هاجر باشد. این همانند سعی حض
نـدگی هـووی رـود و ورود بـه وادی قرار گرفت، امر الهی را مبنی بـر دور شـدن از محـ  ز

ی ردا پذیرفت. در واقا حضرا هاجر برای پـاالی  وصـف یزرع و زندگی در کنار رانهلم
ردا همراه شد و از شام به مّکه آمـد. در  ولّی  عنوانبهحسادا در تاریخ، با حضرا ابراهیم 

ه با ایمان عمیق رود به رـدا و مخدرکرد اما آن بشری در مّکه زندگی نمیآن زمان، هی  بنی
ی او، رضایت داد کـه بـدون تبعیت محض از پیامبر او و امید به رحمت الهی در جوار رانه

د. هنگـامی کـه حضـرا حضرا ابراهیم و همراه بـا فرزنـد رردسـال رـود در آنجـا بمانـ
شود، حضرا هاجر نه تنها اعتراضی به ساحت قدس ربوبی تاب میاسماعی  از تشنگی بی

 کند تا به آب دست یابد.کند بلکه سعی و دویدن را آغاز مینمی
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ی که گسترش زمین و دحواالرض از آنجا آغاز شده، بسـیار حلم عنوانبهالبته زمین مّکه 
 ا اعجـاز الهـی،ای در آن وجود ندارد اما بـو رودرانه چشمهگونه آب و سخت است و هی 

کند. سپا جوشد و حضرا هاجر و طف  او را سیراب میمی ی ردارانهزمزم در  یچشمه
رواهند تا در آنجا ساکن شوند و قوم جرهم با دیدن آب در مّکه، از حضرا هاجر اجازه می

د. حضرا اسماعی  نیز با همان قبیلـه گزیننپا از اذن حضرا ابراهیم، در مّکه سکنی می
کند و به ایـن صـورا، مـدنیت و شهرنشـینی در ایـن اند، وصلت میای موّحد بودهکه قبیله

ه، بسترسـاز وقـایا بزرگـی ماننـد مخـدرگردد. در واقا رفتـار ایـن سرزمین مقّدس آغاز می
جدیـد بنـا و ت ؛حضور حضرا ابراهیم و اسماعی  در این شهر ؛گیری مدنیت در مّکهشک 

و تبدی  آن به مرکـز اجتمـاع موّحـدین  حجها به دعوا تمامی انسان ؛الحراماللهتطهیر بیت
شود و مسـعی بـه محلـی تشریا می حجیکی از مناسک  عنوانبهنظیر شد. لذا این رفتار بی

گردد تا همگان بدانند که تبعیت از اولیاء ردا باید در چنین سـطح برای استجابت تبدی  می
ه مخدرهای آن مانند هجرا و... پذیرفته شود. مقاماا این و مقیاسی انجام گیرد و دشواری

کند تا با تحریک می ایشان تالشروایاا، ابلیا در هنگام طوا   چنان عظیم است که طبق
ه را در مخـدرشدن حضرا اسماعی ، این ی قربانیی حضرا هاجر دربارهعواطف مادرانه

 عنوانبـهقرار دهد اما آن بانوی بزرگوار بر تبعیت از حضرا ابـراهیم مقاب  حضرا ابراهیم 
کید می  شود.ی ابلیا تسلیم نمیکند و در برابر وسوسهرسول الهی تأ

وری ن فرهن  تقصیر و استغف   د  دا  بالء به ماضار   :فلسفه تقصیرتبیین  .8

 دستگ ه الهی

رغم تمامی زحمـاتی زیرا علی مبادرا کنند« تقصیر»ا  باید به عم  حجپا از سعی، 
گیرد، هوای نفا باعث ایجـاد رلـ  و زلـ  در ایـن صورا می حجکه برای انجام مناسک 

شود. لذا باید در پیشگاه الهی عذر تقصیر آورد تـا بـه لطـف و فضـ  او، نـواقص اعمال می
شـود ـ اعمال برطر  گردد. البته طوا  نساء و نماز آن ـ که بعد از تقصیر بـه جـا آورده می
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برای عموم مردم به  لذااست اما از آنجا که معاشرا با زنان باالترین  حجرار  از مناسک 
آید، این عم  تشریا شده تا این حقیقت روشن گردد که لذاتی باالتر نیـز وجـود حساب می

 شود.دارد و این لذا به تبا امر والیت حاص  می

م ن)عج  و ستگ ه الهی ب  ام م ززندگی سرب زان د :اإلسالمهفلسفه حجتبیین  .9

 ایث   و فداک  ی د  د گیری ب  اق مه کلره ب طل منزلت یمط لبه

در  واجح، طـوا  نسـاء و نمـاز آن حجی مفرده بود اما در آنچه گذشت، پیرامون عمره
منتظـر  جـا  پـا از تقصـیر و رـرو  از احـرامتشریا نشده و لـذا ح ی ورود به مکهعمره

شـوند و االسـالم ُمحـرم میةی حرم، برای َحجنهم و در محدودهز هشتم و در رو مانند ومی
گویند که این لبیک به معنای اعالم آمادگی بـرای چنـد روز زنـدگی بـا امـام زمـان لبیک می

در این راه در مسعی،  تالشدر طوا  و  )عج(عصراست؛ یعنی پا از بیعت با حضرا ولی
االعظم در ایـن مکـان اللـهت الهی و ولیحجد که شونا  به این حقیقت توجه داده میحج

توان با آن حضرا در انجام مأموریتی که دارند، همراه شـد. البتـه سـبک حضور دارند و می
 الهی در این دنیا مبتنی بر نهایت زهد نسبت به زرار  دنیا است. یاوصیاو  انبیازندگی 

قباول   ایرب تطهیرتزکیه و ضرو ت  :سفه حضو  د  صارای عرف تفلتبیین  .10

 یت د  کن    هبری اق مه کلره حقمسؤول

لذا در این همراهی، انسان باید در صحراهایی مانند مشعر و عرفاا و منی حضور پیـدا 
گردی رو بگیرد. در همین راستا اولـین عمـ  پـا از احـرام در کند و با چادرنشینی و بیابان

و به برکت حضور امام زمان در ایـن  حرم، وقو  در عرفاا از ظهر تا غروب روز نهم است
گیرند تا کسانی اند مورد آمرزش قرار میزمان و مکان، تمامِی کسانی که در آنجا وقو  کرده

رو نقـ  شـده کـه ت الهی هستند، تطهیر و تزکیـه شـوند. از ایـنحجکه به دنبال همراهی با 
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 1د ببندد.هرکا در ماه رمضان بخشیده نشد، به روز عرفه و صحرای عرفاا امی

شعو  نسبت به منزلات   : دستی بی به د ک وحضو  د  صارای مشعرفلسفه  .11

 کلره ب طل گزا ی د  صانه د گیری ب خدمت

که با مغفرا الهی در عرفه، مجاری روح باز شـد، زمینـه بـرای درک و شـعور پا از آن
زنی و تدبیر را گمانه افتد وشود و با وقو  در مشعر، عقالنیت در راه حق به کار میفراهم می

آوری سنگ مبادرا کند. همزمان با وقو  در مشعر باید به جمابر محور ولّی الهی آغاز می
کرد زیرا در روز عید قربان، امام زمان وارد یک جنگ رواهند شد و برای همراهی بـا ایشـان 

ست و لذا انسان این اردوگاه ا مثابهبهباید در اردوگاه نظامی آن حضرا قرار گرفت که مشعر 
 باید جایگاه رود را در این جنگ و معرکه پیدا کند.

قباول اخاال  د   مای،     ،مای ابلایس   َ :فلسفه حضو  د  صاارای منای   .12

 خدای متع ل ماضر عرضه ترنی ت به سرب زی ام م زم ن وبرای شدن دا عالمت

ا افتنــد و حضــری عقبــی بــه راه میجمــره «مــیَر »ا  بــرای حجــبــا طلــوع آفتــاب، 
ها برائـت داریها و بردهها و تجاوزها و چپاولمی ابلیا، از محور زشتیبا َر  )عج(عصرولی
می ابلیا، در این عرصـه کنند و دیگران نیز با َر جویند و با هفت سنگ او را مجازاا میمی

کـه افـراد در نمایند که قبولی آن، منوط به قربانی است. سـپا بـه عالمـت اینمشارکت می
اند و این قربانی از آنها قبـول شـده، می ابلیا مبادرا کردهمعّیت امام زمان، به َر ردمت و 

دار شـدن اسـت؛ ی حلـق، عالمـتکنند و سر رود را بتراشـند. یعنـی فلسـفه «لقَح »باید 
گونه که امیرالمنمنین پا از رحلت پیامبر به کسانی که برای دفاع از حـق آن حضـرا همان

                                                           
قّدم داشـته در روز عرفه بر حاضرین در عرفاا م )ع(الحسینالبته حسح روایاا، زائرین حرم اباعبدالله .1

رقـم  حـجرسد این روایاا باید در این چارچوب معنـا شـوند کـه آغـاز عرفـان در شوند. به نظر میمی
شود تا انسان اشتغال به شغ  معنـوی را تمـرین کنـد امـا او  و ی عظیم باعث میرورد و این کنگرهمی

 شود.ی معصومین محقق مینهایت عرفان در زیارا سیدالشهداء و ائّمه
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سر رود را بتراشید و شمشیر رود را رو ببندید و به نزد من »فرمود: کردند، اعالم آمادگی می
ای رزمنـده مثابـهبهدهد کدامیک از افراد که این به معنای عالمتی است که نشان می« بیایید

کند تا با بیتوته کنند. پا از حلق، ردای متعال از حجا  دعوا میبرای ولّی ردا عم  می
گونه که گفتـه شـد ارتیـار رزوهای رود را مطرح کنند زیرا هماندر منی، تمّنیاا و آمال و آ

ای برای طلح و دررواست از مافوق است. در صبح روز یازدهم و دوازدهم باید قوهانسانی، 
ی وسـطی رمـی کـرد و ی اولی، رواّص از شیاطین را در جمـرهعواّم از شیاطین را در جمره

با بیتوته در منی این حاجیان  در نهایتنمود. ی عقبی سنگسار در جمره سپا رود ابلیا را
های و آرزوهای رود را کنند که به پاداش همراهی با امام زمان، دررواستافتخار را پیدا می

بـه مّکـه بـاز تعالی عرضه نماینـد. در پایـان ظهـر روز دوازدهـم، حاجیـان به محضر باری
از انجام مناسک، وفـای رـود را بـه  گردند تا دوباره تشریفاا بیعت را به جا آورند و پامی

طوا  نساء و نماز  و سعی و حج و نماز طوا  حجدر قالح طوا   )عج(عصرحضرا ولی
 ابراز کنند. طوا  نساء

زیا  ات   وآغ ز عرفا ن اساالمی    مث بهبه اق مه حج د  سبک زندگی اسالمی .13

 نه یت عرف ن اسالمی عنوانبه معصومین

مشـارکت در فرهنـگ )عصر بیعت با حضرا ولی ییلهوسب حجی اعمال پا مجموعه
گیرد تا منمنین در این فضا به این حقیقـت و زندگِی چندروزه با آن حضرا شک  می (غدیر

گرد اسـت و شکن و بیابانت الهی همانند سایر فرستادگان آسمانی، بتحجپی ببرند که این 
طلبی و کـاخ ر و منـافقین، قـدراارزشی برای زندگی دنیوی قائ  نیست و از درگیری با کفا

ها و قصرها و سایر نعماا و لّذاا برای این بزرگواران، در کند بلکه کاخنشینی را دنبال نمی
بهشت موکول شده اسـت. لـذا کسـانی کـه بـا نمـاز،  عوالم دیگر و مقیاسی بسیار واالتر به

محاسـبه و مشـارطه  ی ماه مبارک، اهـ  مراقبـه وآورند و در روزهقدرا معنوی به دست می
دهند و شـغ  رـود را بـه هویت رود را تغییر می حجرسند، در شوند و به استطاعت میمی
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و  حـجکننـد کـه اساسـًا معنـای تبدی  می )عج(عصروقت برای حضرا ولیسربازِی تمام
 گردد.حقیقت هوّیت عرفانی به همین مسأله باز می

و مدینه بروند و به زیارا پیغمبر و امـام ا  دعوا شده تا به حجاز  حجبا پایان مناسک 
ی که با زیـارا ایـن بزرگـواران حجزیرا حسح روایاا، بر  ؛زمان رود مشر  شوندحجِت 

ای مترّتح نیست. در واقا این زیارا باید انجام شود تا حاجیان اعتقاداا همراه نشود، فایده
برای آنـان بـه  راصناسک ت الهی عرضه کنند و معلوم گردد که انجام این محجرود را به 

ی یقین و باور و اعتقاد و ایمان تبدی  شده یا ریر؟ یعنی تمامی مباحثی که ذکر شد، فلسـفه
، بـر ایـن و ابواب ایمان هدایت نمسنوالبه آن است که بود اما تحقق این مسائ  منوط  حج

یک امر نظری  ی اعتقاداا به آنان صرفاً مسأله صّحه بگذارد. البته زیارا معصومین و عرضه
است ـ « سالم، شهادا، دعا»نیست بلکه توجه به متن زیاراا ـ که معموال شام  سه بخ  

کند. اولین بخ  از زیاراا، سالم بر امام معصوم است که به از حقیقت دیگری حکایت می
شـود کـه ایـن، همـان او  عرفـان محض تحقق، موجح ریزش گناهان و مغفرا الهـی می

ر تحّم  زحماا مسیر و طّی راه طوالنی و صر  زمان زیاد و رسـیدن بـه است. زیرا آنچه ب
که از و حضور در عرفاا مترّتح بود، بر سالم به معصومین مترّتح است و لو آن حجموسم 

َنا ِبِه ِمن  ِواَلَیـِتُکم  ِطیبـ»پشت بام منزل انجام شود:  ُکم  َو َما َرَصّ ِقَنـا َجَعَ  َصاَلَتَنا َعَلی  َو ًا ِلُخل 
ِبنَ َطَهاَرًة اِلَ  اَرًة ِلُذُنو ِکَیًة َلَنا َو َکَفّ ُفِسَنا َو َتز   1.«ان 

ها  و  الهی برای هدایت و نجا ت امات   آیهبز گترین   ن؛زی  ت پی مبر و ام م .14

 تردن اسالمی سطحه  د  آنه  و پرو ش انس ن

و ایمـان حقیقت آن است که اعتقاداا چیزی غیر از تطهیـر نفـا و دسـتیابی بـه یقـین 
نیست و این طهارا و یقین و ایمان با سالم بر معصوم ـ کـه محـور رلقـت جهـان و مـدیر 

شود تا تمای  به شود. در واقا مداومت بر زیارا، باعث میتاریخ بشری است ـ حاص  می
                                                           

 کبیره. رازی از زیارا جامعه. ف1
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ها افزای  پیدا کنـد. لـذا کسـانی کـه گناه در طول عمر به تدریج کاه  یابد و تنفر از بدی
ای اشـک، موجـح دعـوا بـه دعای آمرزش گناهـان بـا یـک زیـارا یـا قطـرها»گویند می

ها همواره مبتال بـه هـوای نفـا و به این حقیقت توجه ندارند که انسان« شودگناهکاری می
رود و بـه امری حتمی بـه شـمار مـی مثابهبهتمّنیاا نفسانی هستند و ارتکاب گناه برای آنان 

ند شد بلکه همین زیاراا و توسالا اسـت کـه تـدریجًا راحتی قادر به دوری از گناه نخواه
آورد و با ایجاد زمینه بـرای ارتبـاط مـداوم موجباا تنفر از گناهان و اعمال قبیح را فراهم می

کند و منمنین با دستگاه الهی، می  به عبادا و کراهت از عصیان را به یک فرهنگ تبدی  می
انـدازد. هنگـامی کـه سـالم موجـح اصـله میآهسته بین انسان و اعمال ناشایسـت فآهسته

آمرزش گناهان و تطهیر روح شد، امکان گواهی و شهود و دستیابی به تحلی  و بصیرا پیدا 
نورانی وارد شـده اسـت و  حقایقبه « شهادا»شود و لذا در متن زیاراا، پا از سالم، می

ها و آرزوها فرا و طلح« ادع»، زمان بیان حقایقپا از ادای شهادا و ایجاد ایمان و باور به 
 رسد.می

ی نقـاهتی کـه پـا از توان به این مثال توجه کـرد کـه دورهبرای درک بهتر از زیارا می
های پزشکی بر روی جسم انسان باید طّی شود، از چند روز تـا چنـد مـاه بـه طـول جّراحی

بسـیار پیچیـدگی ، یو روحـ یعقلـ هـایدرمـان بیماری جامد. این در حالی است کهانمی
. امـا در مکتـح بـردزمـان می می دارد و چندین برابر آن،جس هایبیشتری از درمان بیماری

نـام دارد و بـا  «زیـارا»افزاری برای درمان نفا و روح و عق  تعبیه شده کـه بیت، نرماه 
کند ترین شک  منقلح میکرده و او را به عمیق تصر باالترین سرعت در تمام وجود انسان 

ی سـنگین و صـر  که افراد را دچار هزینهسازد؛ بدون آنهای بعدی آماده میحرکتو برای 
وقت زیاد و طِیّ دوران نقاهت طوالنی و زحماا مختلفی کند که بـرای درمـان جسـم الزم 

بـدی  سـارته ای بیتبـدی  شـود، جامعـه امتاست. لذا اگر این روند به فرهنگ برای یک 
ی انقالبی اند؛ همانند جامعهها بردهی معصومین بهرهائّمه رواهد شد که از پرورش و تربیت
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امـام زمـان همچـون  عامان نایبایران که دنیای کفر و استکبار را دچار استیصال کرده است. 
امام رمینی و مقام معظم رهبری نیز با وقو  نسبت به این حقیقت نورانی، مردمی را کـه بـه 

ی جانبـههای همهاند و با بسیج آنهـا در مقابـ  توطرـهاند به صحنه آوردهاین فرهنگ مأنوس
 اند.ی توحید و پرست  ردای متعال در مقیاس اجتماعی محافظت کردهدشمن، از کلمه

یابـد و در تـداوم می حـجشـود و بـا روزه و ی تربیتی اسالم از نمـاز آغـاز میپا برنامه
 امـت عنوانبـهبیت و محبین اه رو شیعیان رسد. از اینزیارا معصومین به او  عرفان می

ی گیرنـد و حـّح اّئمـهحتی قب  از بلوغ، در معرض این فرهنگ قـرار می محمدو آل محمد
شـود و لـذا نسـبت بـه هدی و زیارا آنها ـ که او  عرفان است ـ در کودکی نصیح آنها می

اسـت کـه  ها هستند. به همین دلیـ ها، دارای بیشترین توفیقاا و کمترین آسیحامتسایر 
ــّور حضــرا  علــت ــر از وجــود مقــّدس و من ــین مــردم ایــران چیــزی غی وحــدا کلمــه ب

شنارتی از این ملت بزرگ که مغایر بـا ایـن نیست و هر تحلی  جامعه )ع(الحسیناباعبدالله
حقیقت عینی باشد، قطعًا دچار رطای بزرگی شده است. یعنی گرچه مظاهری از تعّلـق بـه 

د اما باطن و عمق این جامعه به عزاداری سیدالشهدا ـ که در طول شودنیا در جامعه دیده می
تاریخ تداوم یافته ـ وابسته است زیرا راصیت شیعه و محـّح آن اسـت کـه بـاطن او تحـت 
تصرفاا حضراا معصومین قرار دارد. امروز نیز نظام مبارک جمهوری اسـالمی در همـین 

تعّلـق بـه قـرآن و روایـاا ریشـه دارد کـه  ی احکام و زیـاراا ونورانی از قبی  اقامه حقایق
قابـ   رفتار و میزان تحمـ  مصـائح از سـوی مـردم ایـراندر  ،اجمالِی این مطلحانعکاس 

 مشاهده است.

ضرو ت تالیل آک دمیک از سبک زندگی غربی و طراحای سابک زنادگی     .15

 تولید مدل اسالمی ایرانی پیشرفت از طریقاسالمی 

است و با هجمـه بـه  مادیکه ادبیاا تخصصی دانشگاه در سیر این مباحث روشن شد 
کنـد امـا ادبیـاا محقـق می و بـا دعـوا بـه رفـاه و دنیـا دینی، کفر را در قالبی مدرن امت
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شـود و قـدرا تعیـین یاا محـدود میکلتخصصی حوزه، انتزاعی و غیرکاربردی است و به 
به تبیین این مهم پردارته  ثبحرا ندارد. لذا در این سلسله  برای حاکمان ی اجتماعیوظیفه

سـه  از طریـق و ایـن مـدلی غربی قرار گرفتـه ا مدل ادارهشد که نظام اسالمی در مواجهه ب
، سبک زندگی غربی را پدید آورده کـه مادی قدراو تولید  اطالعالگوی تولید ثروا، تولید 

ق و احکـام بـر اعتقـاداا دینـی و ارـال ها و از سوی دیگرفرهنگی رردهسو بر همهاز یک
ها و اســت. در ایــن میــان، رــأل تروریــک در برابــر معــادالا و شارصــه ، مهــاجمالهــی

و  مـادیاستانداردهای این سه الگوی غربی باعث شده تـا راهکـار رـرو  از سـارتارهای 
سـخت شـده و یـا  ن و مدیران نظـاممسنوالحرکت به سوی تحقق سبک زندگی اسالمی بر 

با مبنا قراردادن دستاوردهای پژوهشی مرحـوم  در ادامه بحثرو، بماند. از این پوشیده بعضاً 
الهاشمی، به تبیین وضا مطلوب و راه ررو  از وضـا الله سیدمنیرالدین حسینیعالمه آیت

تـا  رواهد شـد پردارته اداره کشوری ابعاد موجود و چگونگی طراحی الگوی انتقال در همه
رکـن  مثابـهبهظ و حراست از انقالب اسـالمی ن برای حفمسنوالی اجتماعی مردم و وظیفه

 پرست  اجتماعِی ردای متعال در این عصر مشخص گردد.
 





 فصل سوم
وضع »طراحی سبک زندگی اسالمی در 

 «دوران گذار»و « مطلوب

 





1 
، نهاد رهبری، هاو مصلی )خانواده، مساجد شبکه معنویت

طراحی  ایبر  شناختیمبنای جامعه مثابهبه( های علمیهحوزه
ریزی تمدن نوین )پی« وضع مطلوب»سبک زندگی اسالمی در 

 اسالمی( و بیان الزامات و آثار آن

پرساتی  . ضرو ت اق مه کلره حق از منزلت والیت اوتر عی د  برابر کفر و بت1

 وظیفه و امتا ن فق هت و امت اسالمی عنوانبهمد ن؛ 

،  فتا    مااو  و فرهنا  دیان   وودان عرومی نسبت به پرستش خدا، عقالنیت» .1/1

بار اسا س تقاوم    ) ماراد)   امت مارد و آل دست و د سه ؛«هر هن  بر اس س فقه

  «والیت ت  یخی»به « والیت اوتر عی»

گیری کرد کـه گونه نتیجهتوان اینی احکام از منظر حاکمیت، میپا از بیان بحث اقامه
و « والیـت تکـوینی»سـالمی ـ بـه زمینه و بستر سـبک زنـدگی ا عنوانبهـ  جامعه اسالمی

کـه تشـریا شـده، در  حـجاست و احکامی از قبی  نمـاز و روزه و  متقوم« والیت تاریخی»
در واقـا بـرای تبیـین سـبک زنـدگی  1شود.ی پرست  ردای متعال تحلی  میراستای اقامه

                                                           
ی انسان با انسان گردد که رابطهتوحید، اوامر و نواهی فقهی مطرح می ی کلمهروشن است که به تبا اقامه .1

 کند.ی تصر  انسان در طبیعت را مشخص میو نحوه
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الـح اسالمی در قرن بیستم باید به میراثی توجه کرد کـه از گذشـتگان بـه مـا رسـیده و در ق
دینـی  امـتشـک  گرفتـه اسـت. یعنـی « وجدان عمومی نسبت به پرست  ردای متعـال»
جریان دائمِی آیاا ردای متعـال در عـاَلم،  دلی بهو  عام نوابو  اوصیاو  انبیاوار   عنوانبه

ی الهی تداوم یافته است؛ گرچه مـنمنین در طول تاریخ تشکی  شده و با تسلیم در برابر اراده
ی تکوینی و تاریخی ـ ها نرسیده باشند. لذا شبکهتمدنها و ان غلبه بر حاکمیتهنوز به دور

 مثابـهبهی احکـام نظاماا دینی حاکم است و اقامه ر مباحث گذشته بیان شد ـ بر همهکه د
رود؛ به این معنا کـه ارتبـاط بـا رـدای متعـال، مبنـای دینی به شمار می امتی تشکی  پایه

 است.استحکام جواما دینی 
هنگامی که نظام ارتیاراا اجتمـاعی بـر اسـاس پرسـت  رـدای متعـال اسـتوار شـد، 

سازِی متناسح با آن نیز ظرفیت عقالنیت اجتماعی را فعال کـرده و آن را بـه فرهنـگ فرهنگ
مصـونیت پیـدا کنـد. لـذا  جامعـه دینـینماید تا روابط و پسند اجتمـاعی در می متقوم انبیا

های مختلف قرار داشت حکومت نرسیده بود و تحت فشار حاکمیتکه شیعه به رغم آنعلی
اما حیاا رود را حفظ کرد. در نتیجه، دومین میراثـی کـه از سـلف صـالح بـه مـا رسـیده، 

دینـی  امـتاست که موجـح بصـیرا « گیری فرهنگ دینی و عقالنیت اجتماعی آنشک »
یت عصمت و طهـارا، در میـان بشود؛ یعنی اعتقاد به قرآن کریم با ترجمه و تفسیر اه می

به پذیرش رسیده و جریان یافته است. میرا  سوم آن اسـت کـه بـر  محمدو آل محمد امت
شیعه دست به عم  زده و در عینیت به قدرتی دسـت  ساس این وجدان و عقالنیت، جامعها

و  ا و ریـرااأَیـهای شریفه و اعتاب مقدسه و مساجد و َه ن، در حرمپیدا کرده که تجّسم آ
طبیعت را بر اساس  انسان و الحسنه و ازدوا  و سایر اعمالی که تصر  درموقوفاا و قرض

 فقه سامان داده، قاب  مشاهده است.
گیرد؛ است و قدرا رود را از تاریخ می متقومبه والیت تاریخی  جامعه اسالمیبنابراین 

بـه قـدرا  که با اتکـاد بلنبررال  جواما غربی به طلح قدرا از ردای متعال اعتقاد ندار
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ی در طبیعت و تزیین دنیـا، محیطـی بـرای تحریـک انسـان و بهینـه تصر رود و از طریق 
د و این سـیک  نجدیدی در طبیعت کن تصر تا  آورندمیوحی و ذهنی و جسمی او فراهم ر

ا ، تقّوم بـه تـاریخ رجامعه اسالمیرآس  عنوانبهفقیه بین انسان و طبیعت تداوم یابد. اما ولی
 امـتدهـد و همـاهنگی متغیر اصلی در رفتـار رـود قـرار می مثابهبهرکن جامعه و  عنوانبه

 کند.گیری میولّی تاریخی( را پی عنوانبه) )عج(عصرحضرا ولی تصر اسالمی با جریان 

 عناوان باه کفر حربی و نفا ق ماا  ب،    د  برابر صی نت از دستگ ه ایر نضرو ت  .2/1

 امت اسالمی دائری اصلی و وظیفه

شد و پا از تـوّلی بـه تـاریخ، « والیت اجتماعی»ی حال باید بر این اساس وارد عرصه
والیت بر جامعه را تحقق بخشید. یعنی قیامی برپا شده و با سقوط حاکمیت قبلی، تمایالا 
عمومی مردم )نظام ارتیاراا( بر محور فقهاء و روحانیت شک  گرفته و فرهنگ برراسته از قـرآن 

در درون  ارتقـای ظرفیـتجامعه جریان یافته تا رفتار جدیدی بـروز و ظهـور یابـد کـه باعـث در 
 1گیری از آنان شود.ت برای دستگاه کفر و نفاق و هدایت و دستحجدستگاه ایمان و اتمام 

پذیرند و زیر دهد که آنان حق را نمیالبته توصیفاا قرآنی و فرهنگ کفر و نفاق نشان می
ی الحـاد و التقـاط و ررافـی و روند. بلکه زشت بودِن جامعـهی متعال نمیبار دستگاه ردا

شود تـا زند، موجح میبار بودن اعمالی که از آنان سر میآن و رسارا وهمی بودن فرهنگ
را برنتابند و عناد و انکار بورزند و بـه هـر فریـح و  جامعه دینیزیبایی و عقالنیِت جاری در 
ت بزنند تا نور حق را راموش کننـد و حـذ  فیزیکـِی دسـتگاه نیرنگ و دروغ و جنایتی دس

ور شـوند و ایمان را در دستور کار رود قرار دهند و به نظاماا اسالمی و سرحّداا آن حمله
فرهنگی است که کفر  ایمان رسارا وارد کنند. این حقیقِت  موال جبههبه دارایی و قدرا و ا

د و لذا اولین رکن در توسعه و تکام  و پیشرفت کنحربی و نفاق حربی بر اساس آن عم  می

                                                           
ثبـاا بـه ا« گفتمـان انقـالب اسـالمی»اسالمیِت قیام حضرا امام و نظام جمهوری اسالمی در کتاب  .1

 رسیده است.
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برای حاکمیت دینی، صیانت است؛ یعنی هر آن باید در برابر کفر حربـی و نفـاق محـارب، 
هایی که از سوی آنان وارد رواهد شد، جامعه را تجهیـز کسح آمادگی کرد و در برابر آسیح

از  جامعه اسالمیو حمله به  دینی را به سطحی از اقتدار رساند که هوس هجمه امتنمود و 
و  جامعـه الهـیسر دشمنان بیرون رود. به هر میزانی که این فرآینـد محقـق گـردد و حیـاا 

 تـوان بـه حرکـت بـرای سـارتن و پـردارتِن امنیت آن در برابر کفر و نفاق تضمین شود، می
پرورش و  انگیزش و یاسالمی و تعمیق قدرا آن و ارتقا دستگاه ایمان و انسجام بیشتر نظام

 گزین  دینی مبادرا کرد.
بـرای  عـام نسـبیت مثابـهبهی احکـام اسـت و ای برای بحث اقامـهآنچه گذشت، نتیجه

رود. لذا با ظهور حضـرا به شمار می« ، تاریخ اسالمی و تکوین اسالمیجامعه اسالمی»
های نیز همین روند برقرار اسـت و در آن دوران نیـز بایـد در برابـر شـیطنت )عج(عصرولی

ابلیا و دستگاه کفر و دستگاه نفاق، از نظام اسالمی مراقبت و صیانت کرد؛ یعنی پرسـت  
های زدن بـه توانمنـدیی باط  و ضربهی توحید و مقابله با کلمهردای متعال و حفاظت از کلمه

 سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن، دستور کاری دائمی برای دستگاه ایمان است.

« نیعقال پرستیبت» آو د ه عنوانبه شهوت د  سبک زندگی غربی دنش. ترو یزه3/1

 شکنیِ عقالنی د  این مرحله از ت  یخبرای بت وظیفه فق هت و امت اسالمی و

بریم و برای سارت جامعه و نظام بنابر مباحث قبلی، ما در سرفص  دوم تاریخ به سر می
حضـرا  عام نایحوشن شود؛ یعنی اسالمی در این دوران تاریخی، باید تکلیف عقالنیت ر

شدن عقالنیت را از طریق تفّقه و نورانی جامعه دینیعصر و نظام والیت فقیه، سرپرستی ولی
الهی بایـد بـه تبـا همـین « تروری تولید قدرا و ثروا و اطالِع »گیرد و طراحی می عهدهبه

 نسـبیتدر ایـن در امـروز و  جامعـه اسـالمیمسیر صورا پذیرد. به عبارا دیگر آنچه که 
پرستی عقالنی است که از طریـق علـوم و تکنولـوژی زمانی و مکانی با آن درگیر است، بت

ها را با تروری تولید ثروا و قدرا ملتواداشته و تمامی  مادهمدرن، بشر را به سجده بر آثار 
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)سبک زندگی غربی( به اسارا رود درآورده است. حیـاِا اجتمـاعی بـرای  مادیو اطالِع 
پرستی عقالنی، توسط پول و سرمایه تأمین شده که به سلول، اندام و سپا به مغـز و ن بتای

افزایِی پول و ثـروا آورد که دائمشود و یک ارگانیزم و موجود زنده را پدید میقلح تبدی  می
اسـت کـه موجـح « شرکت» جامعه غربیدهد. به عبارا دیگر، سلول اولیه در را نتیجه می

گـردد و یستم بانکی بـه انـدام تبـدی  میها در سشود و این سلولرمایه میتجما ثروا و س
زند. عقالنیِت این موجود زنده در های توسعه، حیاا اجتماعی را برای سرمایه رقم میبرنامه

گیـرد و نهـادی کـه هماننـد قلـح، رـون را در ایـن پیکـره سازمان برنامه و بودجه شک  می
افزایـی هـا، دائمGNPی نشر اسکناس در توازن بین ا معادلهدمد، بانک مرکزی است که بمی

آورد. سپا حجم متراکم سرمایه، دستگاه تحقیقاتی را به را به همراه می ملیپول  برای قیمت
آورد و بخ  تحقیقاا و پژوه  نیز با اکتشافاا رـود، تکنولـوژی را استخدام رود در می

برد و بـه تبـا آن، رفـاه در طبیعت را باال می دهد و مقیاس تصر مداوم ارتقاء می صورابه
 کشاند.می مادیشود و آنان را به سجده بر زندگی التزاید وارد سبد کاالی مردم میدائم

ای بـر سـه گونه که در مباحث گذشته بیان شد، زیربنـای چنـین جامعـهدر واقا و همان
صـر  در آن، وابسـته بـه اسـتوار شـده و تولیـد و توزیـا و م« ربا، تولید و تجـارا»محور 

تکنولوژی نیز ـ کـه توسـط  یو تکنولوژی است و توسعه و ارتقا ی صنعتاستراتژی توسعه
های و تـأمین بودجـه مادیهای انگیزه و مطالباا شود ـ با تحریکبخ  پژوه  انجام می

هایی پذیرد. لذا شرکتدار و بخ  رصوصی صورا میکالن تحقیقاتی توسط قشر سرمایه
ت ی تکنولـوژی هماهنـگ کننـد، ورشکسـوانند حرکت رـود را بـا اسـتراتژی توسـعهکه نت

های دیگر آن اموال را در شود تا شرکتمالی جهانی منتق  می شوند و اموال آنها به شبکهمی
انیزم تبـدی  شده بکارگیرند. یعنی ورشکستگی به یک اص  در این ارگمعینجهت استراتژی 

 در پـذیریرقابت دروغینـی بـه نـام ادعـایامـا در تبلیغـاا، شده و رهین انحصاراا است 
داری ـ کـه توصـیف . البته بخـ  اقتصـادی در نظـام سـرمایهشودغربی مطرح می اقتصاد
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 شـبکهکنـد و مـراه میاجمالِی آن ذکر شد ـ قطعـًا بخـ  فرهنگـی و سیاسـی را بـا رـود ه
کنـد و احـزاب ران تبـدی  میدارا به حزب فرهنگی برای سرمایه تحقیقاا و تدریا و تبلیغ

و ایجـاد  جامعـه الهـیگیـرد. پـا سـارت بازوهای قدرا رود بکار می مثابهبهسیاسی را 
حاکمیت اسالمی و طراحی سبک زندگی دینی باید در مقاب  چنین دستگاهی و متناسح بـا 

 چنین شرایطی محقق شود.

و ایرا ن؛ د  مق بال   کردن اخاالق  اولین نه د برای ترو یزه مث بهبه« خ نواده» .2

کاردن ثاروت و سارم یه د  سابک     اولین نه د برای ترو یزه عنوانبه« شرکت»

 زندگی غربی

در همین راستا اولین ارتباط، ارتباط با ردای متعال است و رداوند متعال نیز رواسته تا 
ود. بـه شـکه نخستین ارتباط انسانی در رانواده واقـا می 1ها با هم ارتباط داشته باشندانسان

پیدا  جامعه غربیدر « شرکت»، جایگاهی همانند جامعه اسالمیدر « رانواده»همین دلی  
بایـد از جـنا ارـالق  جامعه اسـالمیشود؛ زیرا سلول اولیه در کند و جایگزین آن میمی

باشد نه از سنخ پول و سرمایه. یعنی اگر قرار است ایمان و ارالق تروریزه شود، اولین نهادی 
واند به جای تجّما ثروا، تجما ارالق و ایمـان را بـه همـراه بیـاورد و آن را مبنـای تکه می

در سـه سـطح تکـوین و تـاریخ و  جامعه اسـالمیحرکت قرار دهد، رانواده است. در واقا 
پذیرد و رشد افـراد، هـد  اصـلی بـه شـمار ی رود نمیواحد اولیه عنوانبهاجتماع، فرد را 

اول، رانواده است که به تبا رشد آن، افـراد نیـز رشـد  ر مرحلهرود بلکه موضوع رشد دمین
 یابند.می

                                                           
ها نیـز ریشـه در روابـط انسـانی دارد. زیـرا حاکمیـت از ایـن گیری حاکمیتالبته روشن است که شک  .1

های آنان تصر  کننـد و از طریـق پذیرند تا ُوالا اجتماعی در ارادهمی ایعدهشود که واقعیت ناشی می
 هنگ نمایند.هما راصوضا قانون و إعمال آن، مردم را در سیر به سوی هدفی 
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و  «عقالنیات » تأثیرو سهم  «زن»و  «مرد» یِده از منزلت تکویناتالیل نه د خ نو .1/2

 تک مل اخالقی و  شد ایر نید   «ع طفه»

و « تعقالنیـ»شود کـه شارصـه مـرد، رانواده نیز ابتدائًا از یک زن و یک مرد تشکی  می
است. این بدان معناست که برای پرست  ردای متعال به آفرین  یـک « عاطفه»زن،  شارصه

 کام  پدید آید. مجموعه، یک جمیا آن دورلق گردیده تا با ت قوهاکتفاء نشده بلکه دو  قوه
در عاَلم )از یک شغ  ساده در  تصر در این رابطه باید توجه داشت که قدرا مرد برای 

جمهوری( مّتکی به عقالنیـت اوسـت امـا هـوای قرارگرفتن در منصح ریاستیک مغازه تا 
ای قوهکند. لذا  آمیختهیت رود را با تجاوز و تعّدی دهد که عقالننفا این امکان را به او می

در کنار او قرار داده شده تا او را در کنترل هوای نفا رود کمک کند و در بررورد با حواد  
 ، همان عاطفهقوهها، به او آرام  دهد. این ی از مشکالا و چال ناش و رشم و عصبانیِت 

گونـه کـه زن بـه دنبـال شـود. همان مبدلتواند به لباسی برای عقالنیت مرد زن است که می
پرست  ردا در محیط رانه و رانواده )همسر و فرزندان( و نظام ارحام اسـت ولـی ممکـن 

ا به عقالنیت مـرد نیـاز دارد تـا از ایـن رطـر است عواطف او با هوای نفا همراه شود و لذ
تواننـد در رهایی یابد. پا برای هر یک از زن و مـرد، وصـفی قـرار داده شـده کـه بـا آن می

، تمـامی ظرفیـِت آن وصـف را در راه پرسـت  جامعه اسالمیمجموعه مشارکت کنند و در 
دند. گرچه در این ردای متعال صر  نمایند و به ظر  رحمت الهی برای یکدیگر تبدی  گر

متغیـر  عنوانبـهجنسی، نبایـد  شود اما رابطهنان نیز برطر  میروند، نیاز جسمی و جنسی آ
ی یز بایـد در بهینـهجنسی ن رابطه اصلی در تعریف رانواده به حساب آید بلکه اثر و راندمان

یـن گونـه کـه رـوردن و آشـامیدن بایـد در اایمـانی مالحظـه شـود. همان یروحی و ارتقـا
چارچوب سنجیده شود که به چه میزان ایمان را افزای  داد و چه سهمی در کمک به فعالیت 

ها آثار جسمی نیـز دارد و ها و نوشیدنیمندی از روردنیفکری و عقالنی داشت؛ گرچه بهره
کند. در نتیجه، آثار روردن و آشامیدن و روابط جنسـی و... بـه بـدن و جسـم بدن را آرام می

شود بلکه ارتیار و روح و عق  نیز در ایـن رفتارهـا حضـور دارد و در نهایـت، منحصر نمی
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اراده و ارتیـار او قـرار گیـرد. پـا  ارتقای ظرفیـتتمامی عملکردهای انسان باید در جهت 
افزایـی شـوند و همتنیـده میرانواده اولین سلولی اسـت کـه در آن، مـذکر و مننـث در هم

ی حلِی یکدیگر را ارتقاء بخشند. در این صورا، رانه به مکنند تا ظرفیت ایمانی و روحمی
ی برای عبـادا و حلشود بلکه مبرای استراحت و رواب و روراک و تأمین نفقه تعریف نمی

زنـان محتـا  اسـت و هـم  راه، هم عقالنیـت مـردان بـه عاطفـهکسح نور است که در این 
مندی از عواطف را داراست مال بهرهیکی کزیرا  ؛نوان به عقالنیت مردان نیاز داردعواطف با

منـدی از توصـیف شـده و دیگـری کمـال بهره« العقولنواقص»ی عقالنیت به اما در عرصه
ی عقالنیت را داراست اما دچار نقص در عواطف اسـت و ترکیـح آنهـا بـا یکـدیگر، زمینـه

کند و بیان میدر موضوع رانواده را  عام نسبیتمبحث فوق،  آورد. تکام  هر دو را فراهم می
َ  »ی ایمان است کـه فرمـود: اولین پایه مثابهبهدهد که چرا این نهاد مهم نشان می َمـن  َتـَزوَّ

َف  َرَز ِنص   .1«ِدیِنهِ  َآح 
 مستق شود و دو وصف ی جالل و جمال در این سطح روشن میبه این صورا، فلسفه

ی واحد به نام رانواده منتجه شوند، یک مجموعه واز یکدیگر، هنگامی که با هم ترکیح می
در عـاَلم رـار ،  ی از مرد و زن دارد. البتـهاآورند که در عینیت، هوّیت جداگانهرا پدید می

بلکه  2ی رود نیستندهی  زن و مردی حتی قب  از ازدوا  نیز دارای هویتی منفّک از رانواده
هسـتند و ازدوا  در واقـا، هریک دارای مادر و پدر و رواهر و برادر و یـک نظـام از ارحـام 

                                                           
 .۳۲۸ ص ،۵   کلینی، شیخ . الکافی،1

هر فرد پدر اوست و اگر این روند به عقح بازگردانده شود، در نهایت به عـاَلم ذّر  روایاا، ریشه لذا طبق. 2
رواهیم رسید که فاعلیت انسان در آن مرحله از رلقـت، جایگـاه او را در اصـحاب یمـین یـا اصـحاب 

ای کـه در دسـتگاه الهـی جریـان دارد، در ده تا بر اساس علم بسیار پیچیـدهکرده و باعث ش معینشمال 
و با ُمهر کفر یا نفاق یا ایمان به دنیا بیایـد.  راصصلِح این پدر و مادر قرار گرفته و در این زمان و مکان 

ز داده و یعنی وضعیت رانوادگِی هر فرد، متناسح با فاعلیت ارتیاری است که او در عاَلم ذّر از رود برو
 باید به تبا ایمان و کفر تعریف شود. گردد بلکهبه جبر عّلی باز نمی لذا امور ژنتیک نیز
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ر به شما نظام ارحام جدید و دیگر ک مجموعهقبلی و ورود به ی و رانواده ررو  از مجموعه
 مسنولکه نسبت به شهروندان به جای آن فقیهولیشنارتی، در بحث جامعهبنابراین رود. می

 است. مسنولها و رشد ایمانی آنها باشد، نسبت به رانواده

 شن سای ورعیت» گیریِشکل و «زن»و  «مرد»ک زندگی غربی به ونس نگ ه سب .2/2

 تولید ن خ ل  ملی از زن و مرد د   شدهر یک  تأثیرسهم  ر اس سب «م دی

)اعّم از زن « فرد»داری، واحد جمعیتی چیزی جز این در حالی است که در نظام سرمایه
چررــد و نیــاز ار فــرد میمــدها و ســایر امــور مــدیریتی بــر ریزیو مــرد( نیســت و برنامــه

شود که باید به نحـوی ارضـاء جنسی همانند نیاز به روردن و آشامیدن محاسبه میـعاطفی
توان به آن گیرد که مینیروی کار مورد بررسی قرار می مثابهبه همانند مرد شود. در نتیجه، زن

ئ  شـد. یعنـی زیـر آموزش داد و او را در محیط کاررانه بکار گرفت و حق درآمد برای او قا
پتانسـیلی  عنوانبـهنقاب آزادی و تساوی جنسیتی و حق اشتغال و درآمد برای زنان، به آنـان 

کارگر  مثابهبهو  نگریسته شدهباالبردن قدرا ارزی کشور و  ملیبرای افزای  تولید نارالص 
جنسـی ـ  های عاطفیین روند، جاذبهد. همزمان و متناسح با اشوبا این جنا بررورد می

زنان نیز همانند سایر کاالهایی که در مکانیزم عرضه و تقاضا قرار گرفته و درآمـدزا هسـتند، 
 شود.مورد ررید و فروش واقا می

و ا تب ط آن با    خ نوادهبه چگونگیِ گردش تصریم د   نگ ه سبک زندگی اسالمی .3/2

 «کفویت»مقوله 

است که زنان نیز در پرسـت  رـدای  اما نگاه جمعیتِی دین به زنان بر این مطلح استوار
متعال حضور و مشارکت دارند. لذا گرچـه در فرهنـگ دینـی، مـدیریت رـانواده بـه مـرد و 
عقالنیت او سپرده شده اما این به معنای تأیید فرهنگ مولویت و مظالم ناشی از آن نیسـت و 
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جاُل َقّواُموَن َعَلی النِّ »توان با تمسک به آیاتی از قبی  نمی ، جریان و گردش تصـمیم 1«ساءِ الرِّ
زن اسـت زیـرا زن واجـد  عهـدهبهیت عاطفه در رـانواده مسنولدر رانواده را نفی کرد بلکه 

بوده و باید محیطی برای جریان عواطف او فراهم شـود امـا مـرد دچـار  قوهاعلی مراتح این 
 نقصان در این زمینه است.

کنـد کـه توانـایی مـانی معنـا پیـدا میگونه که در مباحث گذشته بیان شد، آزادی زهمان
ی قـدرا و توانمنـدی او گیری باید در حیطهگیری وجود داشته باشد اما این تصمیمتصمیم

یت عواطـف و مسـنولجاری شود و اال موجح ظلم رواهد بـود. یعنـی اگـر مـرد بخواهـد 
که اگر زن ند همچناشظلم رواهد مبتال به بگیرد،  عهدهبهچگونگی جریان آن در رانواده را 

گونه نیست کـه . البته اینشودمیرا طلح کند، به ظلم مبتال یت عقالنیت در رانواده مسنول
تواند مشارکت کند اما باید بداند که قـدرا مـرد زن فاقد عق  باشد بلکه از منزلت عق  می

 کـه مـرد فاقـدی اوست؛ همچنانعهدهبهدر امر عقالنیت باالتر است و مدیریِت این عرصه 
تواند در تصمیماا مشارکت کند اما باید بپذیرد که قـدرا عاطفه نیست و از این منزلت می

زن در امر عواطف بیشتر است و مدیریت در این عرصه بـه زن واگـذار شـده اسـت. امـا در 
در ابعاد و متغیرهای مختلف و به تناسح « کفویت»ی جامعه و برای تشکی  رانواده، مقوله

ی احکام رانواده دهد. در واقا اقامهرا شک  می راص نسبیتد که شوهر شخص مطرح می
ای است که اجرای حاکمیت در این رابطه موضوع، بسیار پیچیده وظایفاز جمله کفویت و 

افزارهای آن برای عموم مردم از ابتدای کودکی تا پایان زندگی، طراحی نرم افزارهـا و سـخت
 طلبد.دقیقی را می

                                                           
 .34. سوره نساء، آیه 1
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د  سابک زنادگی اساالمی    « مس ود، نما م والیات فقیاه    ده، شبکهخ نوا» .3

د  سبک زنادگی  « دا یشرکت، شبکه ب نکی، نم م سرم یه» و یگزینِ عنوانبه

 غربی

رانواده است، باید روشن شود کـه  جامعه اسالمیی حال اگر معلوم شد که سلول اولیه
شـود؟ در وضـعیت این سلول باید چگونه رشد پیدا کند و ایـن نهـال بایـد در کجـا کاشـته 

شود و این موجود، نهال رانواده در اداره و کاررانه و بانک و سایر نهادهای مدرن کشت می
 مـادیای کـه بـا قـوانین در حالی است که مدرنیته و نهادهای برراسته از آن، با هـر پدیـده

بر اساس  رانواده نماید. لذا اگر فلسفهمی منح سازگار نباشد، بررورد کرده و آن را در رود 
مساجد  شبکه معنویت و پرست  ردای متعال تبیین شد، روشن است که این نهال را باید در

 «مسـجد»ایمـان، در  ی جامعـه و اولـین پایـهلول اولیـهس عنوانبهکاشت. در واقا رانواده 
جامعـه ی سـلول اولیـه مثابـهبهگونه که شـرکت شود؛ همانه و به اندام تبدی  میتروریزه شد

های کشـاورزی و صـنعت و معـدن و شـرکت سپا ، در سیستم بانکی تروریزه شده ومادی
 جامعـه غربـی هـای موضـوعی( در)بخ  های مربوطه به اندامصادراا و.... توسط بانک

اداره مـدل  واقعـی و عینـی، وارد صـورابهواده شد. در این صورا است که رـانتبدی  می
شـود. بـه ریزی و اقتصاد تبـدی  مییت و برنامهشده و به جزئی اساسی در روند مدیر کشور

همـان و پنـاه آن بـرای رشـد ایمـانی  شود متص عبارا دیگر رانواده باید به جریان والیت 
ه را بـر حلکه مدیریت م« مساجد»تبیین شد:  1ی معنویتی باشد که در مباحث گذشتهشبکه

دســتگاه »کننــد و یکــه شــهرها و روســتاها را هــدایت م« نمازهــای جمعــه»عهــده دارنــد، 
 نظام است. ک جریان پرست  ردای متعال در  مسنولکه « فقیهوالیت

ی از مساجد موجود ـ کـه حضـوری در مسـائ  اجتمـاعی و مهمیت مسنولالبته چنین 
توصـیف ی ندارند و حتی برری از آنها در بیان مقام معظم رهبری به مسـجد سـکوالر تمدن

                                                           
 به فص  دوم، گفتار هشتم. . رجوع1
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منطـق مـدیریت و پـرورش آن تحت  ائمه جماعاااجد و آید زیرا این مسـ بر نمی 1اندشده
ها بنـابر منوّیـاا حضـرا هنگامی که حوزهپا  2د.نیاز دار تحولبه  است که رود انتزاعی

های شدند، عناصری که در آنها تربیـت شـوند توانمنـدی تحولم 3امام و مقام معظم رهبری
ه حلـایمانی در تمامی ابعاد یـک م توانند مدیریتکنند که با تکیه به آنها میجدیدی پیدا می

گرایی برطر  کننـد اس آررابگیرند و نیازهای مختلف را بر اس عهدهبه)در سطح ُررد( را 
                                                           

بـررال  آنچـه مـا حـاال عـرض ــ را  مسجدها ی دیگر این است که بعضینکته»مقام معظم رهبری:  . 1
گویند[ آقا شما وارد سیاست نشوید، کار رواهند بکّلی برکنار بدارند. ]میسی میاز مسائ  سیا ــ کردیم

نمـازی کار رودتان یعنی چه؟ یعنی بیایید همان نمازتان را بخوانید و بروید؛ فقط پی  رودتان را بکنید.
معنای ایـن یسـم بـهسکوالردینی نیست، معنای بییسم بهسکوالر. یسم استسکوالراین همان  !محض

نظام اجتماعی کاری به دین ندارد. . است که دین در غیر عم  شخصی، هی  ُبروزوظهوری نداشته باشد
بله، هرکسی در دار  نظام اجتماعِی متنّوِع غربی و شرقی و امثـال اینهـا رـودش بـرای رـودش، در دل 

یـزی یسم یعنـی ایـن. ایـن همـان چسکوالررودش، در عم  رودش یک ارتباطی با ردا داشته باشد؛ 
رواهند. آن دینی که با آن مخالفند، آن ایمانی کـه بـا رواهند؛ دشمنان همین را میاست که دشمنان می

کنـد؛ بـا آن انجامد و اسـالم را قدرتمنـد میجنگند، آن ایمانی است که به ایجاد نظام اسالمی میآن می
دارای نظامـاا اسـت، دارای مخالفند. از اسالم میترسند؛ کدام اسالم؟ اسالمی که دارای قدرا اسـت، 

 .31/5/1395، تهران استان مساجد جماعاا ائمه دیدار؛ «...سیاست است، دارای حکومت است

 هـاواقعیت لمـا و تجربـه بـا که است صورتی به ایغیرحوزه مراکز و هادانشگاه فرهنگ». امام رمینی: 2
 ها،فاصـله کـردنکم و فرهنـگ دو یـنا تلفیق با باید. فلسفی و نظری فرهنگ تا است، کرده عادا بیشتر
سالگرد  ؛«.گردد تروسیا اسالم معار  بسط و گسترش برای میدان تا شوند، ذوب درهم دانشگاه و حوزه

 .29/4/1367، 598 هکشتار رونین مکه و قبول قطعنام

ی هست انجـام بگیـرد. ایـن وظیفـدرجهت  در تحولما باید مدیریت کنیم که این »مقام معظم رهبری:  .3
 تحـولباید همتشان این باشد. از  حوزه، صاحبنظران حوزه، فضالی حوزهاست. مدیران  حوزه درمنثرین 

 دری پـذیرش، شـیوه دری پـژوه ، شـیوه دری آموزش، شیوه درنباید گریخت. حاال آقایان بیان کردید 
الزم بود، این برنامه را رواهد. نگوئید ده سال پی ، پانزده سال پی  می تحولی اینها سی؛ همهدرکتاب 

ی ایـن برنامـه چیسـت؟ نوشتیم. ریلی روب، آن برنامه مال ده سال پی  بود، ببینید شک  تکمی  یافتـه
هـای علمیـه حوزهنگام جلو رفتن، از حواد  عقح نماندن. البته هروز بودن، بهیعنی این؛ یعنی به تحول

بیاناا در دیدار جمعی از اساتید و ؛ «ح ماندند.ی زمان معاصر به طور طبیعی کمی از زمان عقبرهه در
 .8/9/1386، های علمیه کشورفضال و مبّلغان و پژوهشگران حوزه
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گونـه کـه مساجد در این مسیر، با مسجد جاما شـهر هماهنـگ شـوند. یعنـی همان و همه
ی ر عرصـهرـود د تنـوعکنند تا نیازهای مختلـف و مامروزه عموم مردم به بانک مراجعه می

هـا توسـط مـدیریت امـور مالی و اقتصادی و رفاهی را برآورده کنند و شعح مختلـف بانک
ها شـده و بـه نهـادی شوند، مساجد در وضا مطلوب رود جایگزین بانکشعح کنترل می

و فرهنگـی و  در امـور ارالقـی و ایمـانی تنـوعی رـدماا مارائه دلی بهشوند که تبدی  می
گیرند عموم مردم قرار می آنها در این عرصه، مرکز مراجعه ها و تأمین نیازبه رانواده اقتصادی

 آید.های متفاوتی بدست میهای مختلف در آن، کارآییو از تجّما ُرلق

 دن اخالق د  و معهکره ی علریه د  ایج د ب نک اطالع ت برای ترو یزهمنزلت حوزه .1/3

ها تـا که از افراد و اصنا  و مدارس و کارگاهامروزه قدرا سیستم بانکی به جایی رسیده 
کننـد تـا بـا هـا نگهـداری میها و سایر نهادها، پول رود را در بانکرانهها و وزاراشرکت

، جامعه اسالمیدریافت سود آن، مسائ  و مشکالا دستگاه مربوطه را مرتفا نمایند. اما در 
هادهای اجتماعی و اقتصـادی و فرهنگـی مساجد باید در این جایگاه قرار بگیرند و بر سایر ن

 صورابهحاکم شوند و از این طریق، هویت تحصی  و اشتغال را ـ که طبق مباحث گذشته 
گیرد ـ تغییر دهند. در این راستا و معادل با سیستم بانکی در غرب که پـول را شک  می مادی

بانـک »باید قادر بر طراحی  حوزه علمیهدارد، کند و همه را به سجده بر آن وا میتروریزه می
شعح رود  مثابهبهی عقلِی مساجد شهرها و روستاها باشد به نحوی که به تغذیه« اطالعاا

تقیم را تـأمین به صـراط مسـ اتصالی مردم در تعیین ُسُب  هدایت برای هبپردازد و نیاز روزمر
ی مانی، شـیوهدرجاا ای در تمامی ابعاد حیاا و برای همههای دینی مشاوره نماید و با ارائه

هـا و گونه که امروزه در بانکهای زندگی را به آنان بیاموزد. همانساحت تطبیق قرآن در همه
های در سطوح ررد و کالن برای فعالیت اقتصـادی سـودآور ها مشاورهرانهاداراا و وزارا

لف در سـطوح های مختی تولید ثروا نیست که پاسخشود و هی  سوالی در زمینهارائه می
شدن اهالی محله در مسـجد باعـث متفاوا را به همراه نداشته باشد. البته در گذشته، جما



448  سبک زندگی 

های ساده و بسیطی از قبی  تأسـیا کـانون فرهنگـی، ریریـه، صـندوق گیری فعالیتشک 
شد امـا أا و مراسم عزاداری و اطعام و... مییَ اندازی َه راه سارت درمانگاه، الحسنه،قرض

 ها مربوط به دوران حاکمیت طاغوا و انزوای مذهح از قدرا اجتماعی بود.لیتاین فعا

 و احکا م سا خت  ه    متکفال « ائره ورعه»متکفل احک م توسعه، « نه د  هبری». 2/3

 د  شبکه معنویت نمماحک م  متکفل «ائره ور ع ت»

ی بکهیکی از سطوح ش عنوانبهاما در شرایط فعلی که مکتح به حکومت رسیده، مسجد 
فقیه، بستر را بـرای های شریفه و دستگاه والیتمعنویت باید در کنار نمازهای جمعه و حرم

اوصـا   مسـنولحضور دین در شروناا جامعه فراهم سازد. در این شبکه، دستگاه رهبری 
هایی است کـه آبرومنـدی نظـام اسـالمی در مواضا و سیاست اتخاذو  جامعه الهیبنیادین 

است و از « گیریجهت»ها در سطح ق را تأمین کند که این مواضا و سیاستبرابر کفر و نفا
و نمازهـای جمعـه نیـز بایـد در سـطح  ائمـه جمعـهشود. می معین« احکام توسعه»طریق 

بگیرند که ایـن امـر  عهدهبهها را یت هدایت دانشگاهمسنولحضور پیدا کنند و « سارتارها»
از  مـادیتیابی به ظرفیتی است که طبق آن، تکامـ  های علمیه و دسدر حوزه تحولمنوط به 

 بلکـهامضـاء نگـردد  عقالیـیادراکـاا  عنوانبـهتکام  معنوی تفکیک نشود و علوم مدرن 
در آن از منزلـت مـذهح  تصـر دار به حساب آیـد و ی جهتیک پدیده مثابهبهتکنولوژی 

 مثابـهبهیرنـد و رـانواده گقرار می ائمه جماعاانیز مساجد و « ُررد»دنبال گردد. در سطح 
آید که در آن، منزلت زن و مـرد بـر اسـاس پرسـت  سلول اولیه، توسط عموم مردم پدید می

 ردای متعال تبیین شد.
اسالمی نیازمنِد آن است که سلوِل رانواده در مساجد بـه  تمدندر واقا حرکت به سوی 

فقیه، قدرا ایمانی که از دستگاه به نماز جمعه و دستگاه والیت اتصالاندام تبدی  شوند و با 
معنـوی،  محبـتالهی دریافت شده، مرّتبًا در آنها دمیـده شـود و جریـان حیـاا ایمـانی و 

نیروهای ایثارگر و وقفی را پرورش دهد و مساجد بستری بـرای فـرار از دنیاپرسـتی و انجـام 
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که  جامعه غربیرال  گرایانه فراهم کنند و ایثار را جایگزین استکبار نمایند؛ بررفتار آررا
 لذادمد. اجتماع میدر پیکر  ،در آن، بانک مرکزی قدرا و نیرویی را که از پول بدست آمده

و  رـوردبر اسـاس سـرمایه رقـم می در آن ارتال  طبقاتی که سبک زندگی غربی بررال 
جامعـه ، ارـتال  طبقـاتی در نمایـدمحرومیت و جه  و اسـارا را بـر مـردم تحمیـ  می

ایمان رـود  همه آزاد رواهند بود تا درجه ،مبنای درجاا ایمان بر جود ندارد بلکهو اسالمی
را افزای  دهند و مقیاس جدیدی از ردمتگزاری و فداکاری بـرای دسـتگاه الهـی را تجربـه 

فقیه ه به دستگاه والیتکنند و جایگاه ردمت رود را از مسجد به نماز جمعه و از نماز جمع
 دهند. ارتقا

توسط والیت مطلقه فقیه و وری ن ق نون  از طریق اسالمی ی ن مابت د  نم مور .3/3

 ه ی علریهحوزه «ب نک اطالع تِ»قوه مقننه ب  هدایت 

ی رود، نیـروی ایمـان و گیری و مجاهدهبا رفتار و موضا مطلقه فقیهپا منزلت والیت 
، قـرآن را در تمـامی های علمیه با منطق و عقالنیـت رـوددمد و حوزهرا در نظام می محبت

سازند و جایگزین سازمان برنامه و بودجه در سبک زندگی شرون حیاا اجتماعی جاری می
کادمیک و از طریق بانک اطالعاا رود، به مح  رجوع  مثابهبهشوند و غربی می یک مرکز آ

بـه احـراز عـدم  گردند تا بـه جـای اکتفـاتبدی  می ی مقّننهقوهو طر  مشورِا اصلی برای 
بـر  هماهنگی در جامعه هسـتند ـ علتها ـ که گذاریمخالفت قوانین با فقه، تمامی قانون

 .گذاری شودنظام بر این مبنا ری  ی مراح  حرکتبگیرد و همه اساس موافقت با شرع انجام
شناسـی روشـن ایمـان و ارـالق در سـطح جامعهشدن ا بحث فوق، چگونگی تروریزهب

و همچنـین سـیر حرکـت  و سلول و اندام و قلح و مغـز آن میجامعه اسالشود و معنای می
ارتی مشخص رواهـد نشگردد؛ یعنی این بحث جامعهتبیین می نظام اسالمی در بلندمدا

پا تا در چه بستری جریان رواهد یافت. کرد که تروری تولید ثروا و قدرا و اطالِع الهی 
بحث و بررسی قرار گرفت و روشن شنارتی مورد سبک زندگی اسالمی از منظر جامعه اینجا
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شد در مقاب  سبک زندگی غربی که از طریـق شـرکت و سیسـتم بـانکی و بانـک مرکـزی و 
کنـد و فرهنـگ و سیاسـت را بـه تبـا سازمان برنامه و بودجه، ثروا و سرمایه را تروریزه می

امـر از دهد، حاکمیت دینی باید ارالق و ایمـان را ترـوریزه کنـد کـه ایـن اقتصاد سامان می
فقیه قاب  تحقق های علمیه و دستگاه والیتطریق رانواده، مساجد و نمازهای جمعه و حوزه

 است.

آث   طراحی سبک زندگی اسالمی مطلاوب بار اسا س شابکه معنویات د        .4

 آن  تالزام و ه ی مختلدبخش

. آث   طراحی سبک زندگی اسالمی بار اسا س شابکه معنویات د  حال مشاکل       1/4

 و معه زن ن الط و  فع ظلم ازاشتغ ل، اخت

باید به آن توجه شود، آن است که با تبدی  رانواده بـه دیگری که برای تکمی  بحث  نکته
های نماز جمعه، جامعه به دو بخ  زنان مصلیسلول اولیه و تبدی  آن به اندام در مساجد و 

پشتیبانی بـرای  مثابهبهشود و هویت زنان در رانه تعریف شده و این قشر و مردان تقسیم می
اری و مادری به شـغ  گیرند. در این صورا، همسردقرار می جامعه الهیفعالیت مردان در 

یابـد کـه ادبیـاا حـوزه و زنان تبدی  شده و همان وضـا مطلـوبی تحقـق می اصلِی جامعه
. در کردن آن را ندارنـدادبیاا انقالب از لحاظ مکتبی به آن معتقدند اما هنوز قدرا تروریزه
شـوند داری( رار  مینتیجه، نصف جمعیت از مدار اشتغال )به تعریف آن در نظام سرمایه

های زندگی زنان رواهند شد و ارتالط به شدا کاه  پیـدا و مردان موظف به تأمین هزینه
رود و فعالیت اجتماعی زنان به امـور مربـوط بـه کند و بستر بسیاری از گناهان از بین میمی

د. البته این بـه معنـای ممنوعیـِت اشـتغال زنـان و شوی رداپرستی محدود میلمهی کاقامه
اسـالمی نـه تنهـا در  تمـدنجلوگیرِی قانونی از فعالیت اقتصادی آنان نیست اما حاکمیت و 

کنـد بلکـه سـازی نمیداری( فرهنگجهت اشتغال زنـان )بـه تعریـف آن در نظـام سـرمایه
نمایـد. گرفتن در رانه و رانواده و نظام ارحام تشویق میرسارتاری، زنان را به قرا صورابه
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گرچه شیوه و شک  حضور زن در رانه و رانواده در وضا مطلـوب، ابـدًا مشـابه وضـعیتی 
ه بلکـه بـا ی ایرانـی جریـان داشـتنخواهد بود که قب  و پا از انقالب اسـالمی در جامعـه

شـود کـه چگونـه مشـکالا و یمباحث بیان رواهد شـد، روشـن م توضیحاتی که در ادامه
ای که زنان مسلمان با آن مواجه بوده و هستند، از بین های موجود و مظالم گذشتهناهنجاری

 رواهد رفت.

 مث باه باه و یگزین خُلق حر   و پشتوانه پول اسالمی عنوانبه« توسعه خیرات» .2/4

 پشتوانه قد ت پولی کشو ه 

در برابـر  امـتدی  رواهد شد و صـیانت تب جامعه مطلوبهمچنین ایثارگری به وصف 
استراتژی رـود قـرار رواهـد داد. در  عنوانبهریراا را  کفر و نفاق و حرکت به سوی توسعه

ریراا در تمامی سطوح اسـت و نـه    اجتماعی در مکتح اسالم، توسعهواقا تعریف تکام
شهوا و حرص، موجـح  گونه که توسعهدر نتیجه و همان التزاید.ی ثروا و رفاه دائمتوسعه

 مثابـهبهریـراا  داری اسـت، توسـعهی پـول در نظـام سـرمایهانگیزش اجتماعی و پشتوانه
 ی پول اسالمی )قدرا کّمی اقتصادی( رواهد شد.پشتوانه

د  سبک زندگی اسالمی و تف وت آن ب  مه ورپاذیری د    ه مه ورتا ی دوهت .3/4

 سبک زندگی غربی

باره باید توجه داشت که نظـام جمعیت است. در این وب، مقولهیکی از محورهای وضا مطل
کند و مهاجرا جمعیت از دار  به رـار  و سّیال عم  می صورابهداری در این مقوله سرمایه

شـهوا اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه  د. اما مبنای این مهـاجرا، اقامـهپذیراز رار  به دار  را می
های کشورهای صـنعتی ر منثر در تولید باید به سوی پایتختداران و تاجران بزرگ و عناصسرمایه

مهاجرا کنند زیرا گردش سرمایه و تولید و تجارا و بازار در این شهرها بیشترین رونـق را دارد و 
هایی که در ظـاهر بـا فرهنگکه با مهاجرِا ُرردهآورد. همچنانبالتبا رفاه بیشتری را به همراه می

 شود.داری سازگار نباشند، موافقت میی سرمایهمناسباا جامعه
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ای بـرای کند و دنیا را دار بـالء و زمینـهاما نظامی که مردم را به ارتباط با ردا دعوا می
دانـد، بـه رالصی از هوای نفا در درون و مبارزه با دستگاه سرطانی ابلـیا در بیـرون می

رونی و بیرونی است و لذا این سازی آنها از رطرهای دکردِن ارتیاراا و مصوندنبال نورانی
معتقد باشـند و از ظلـم و تجـاوز  انبیانحوه زندگی برای کسانی که جاذبه دارد که به فرهنگ 

متنفر شوند و حاضر به مقابله با نظام طغیـان و ارعـاب و اضـطراب و مبـارزه بـرای نجـاا 
بپذیرنـد. چنـین الگـوی رـود  عنوانبهبشریت از این دستگاه ظلمانی باشند و نظام دینی را 

ا حاکمیت دینی باید کنند و لذکسانی با شوق و رغبت ایمانی به کشور اسالمی مهاجرا می
رود را در این راستا تعریف کند و برای پذیرش مهاجران از هر قـوم  در دستگاه مهاجرپذیری

یی در هـاو نژاد که با این انگیزه به دنبال ارذ تابعیت هسـتند، آمـاده باشـد. در مقابـ ، گروه
وامـا دیگـر تابند و مای  هستند تا به جوجود دارند که زندگی دینی را بر نمی جامعه اسالمی

این امر نیـز بایـد فـراهم شـود. البتـه تعیـین تکلیـِف هـر دو طیـف  مهاجرا کنند که زمینه
های گسـترده اسـت. ریزیها و برنامـهنامـهپایانتولید تحقیقاا و انجام الذکر وابسته به فوق

در دار  کشـور  ملیشناسی و وحدا شناسی در رابطه با بیرون، جمعیتالوه بر جمعیتع
ی شهوا توانسته تمامی اقوام و گونه که اقامهنیز بر مبنای وحدا ارالقی است. یعنی همان

به وحدا برساند، نظام اسالمی نیز باید  ها را بر محور فرهنگ توسعهفرهنگمذاهح و ُررده
 به محور وحدا تبدی  کند.را  انبیافرهنگ 

د  سابک زنادگی    «و پ یتخت ه شهرو کالن ه شهر»گیری شکل د  دا یوهت .4/4

 اسالمی و تف وت آن ب  سبک زندگی غربی

کند زیرا در مباحث پیشین شهر و پایتخت نیز تغییر میدر نتیجه، تعریف از شهر و کالن
غربی، به محلی برای تمرکز سرمایه شهرها در سبک زندگی ها و کالنروشن شد که پایتخت

ربـا، »تر، بـر محـور شوند و به تعبیر دقیـقافزایِی پول و گردش مالی بیشتر تعریف میو دائم
شوند و شهرها ساکن میها و کالنیابند. لذا ثروتمندان در پایتختقوام می« تولید و تجارا
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آورد و از اهی را پدیـد مـیهای مـدرن و رـدماا رفـانتظاراا باالی آنان، انواع زیرسـارت
شـود و مهـاجرا بـه آن می علـتباعث ایجاد جاذبه در شهر و  مادیرو جمال و جالل این

ها بـرای تـرین انسـانآورد. در این میـان، حریصهای میلیونی را به همراه میتمرکز جمعیت
تحقـق شـوند و بـرای شـهرها مجتمـا میمندی از سطح باالی رفاه و امکاناا در کالنبهره

های رفـاه در شـهرها، سـعی و تـالش فراوانـی بـه رـر  رود و تـأمین هزینـه مادیاهدا  
آمای  »ی ریزی، به وسیلهغربی از منظر علم برنامه تمدندهند. البته تمرکز جمعیت در می

هایی که برای تولیـد ثـروا وجـود دارد، شود. یعنی با شناسایی فرصتمحقق می« سرزمین
های مختلف یک کشور )از قبی  تولید، انرژی، حمـ  و استفاده از ظرفیتریزی برای برنامه

های موجـود در اقتصـاد ها و زیرسـارتنق ، ارتباطاا، علم و...( در هماهنگی با ظرفیت
 ملـیهای دارلی و رـارجی و تسـهیالا گذاریشود و سرمایهالمل  انجام میمنطقه و بین

شـوند و ابد. در نتیجه، مردم حول این مناطق جما مییها سامان میمحور این پروژه و... بر
صـورا، کننـد. بـه ایندگی رـود اسـتفاده میسطح زن یهای پدید آمده برای ارتقااز زمینه

ین مناطق بدآب که الو آن گیرد؛ وثروا و درآمدزایی شک  میتمرکز جمعیت بر مبنای پول و 
 ر آنها موجح دوری از رانواده و... شود.اشتغال د زیاد از مرکز باشند و و هوا و با فاصله

ی حلـاقتصادمحور نیسـتند بلکـه بـه مشهرها ندگی دینی، پایتخت و کالناما در سبک ز
هـا و ترین ُرلقها و ضـّد اسـتکباریترین عناصـر و مبـارزترین انسـانبرای زندگِی سیاسـی

اده هسـتند. بـه بـرای شـهادا آمـ شـهرهاشود و ساکنین کالنمیها تبدی  باالترین بصیرا
در نظام اسالمی، ثباا چندانی نـدارد بلکـه موقعیـت آن متناسـح بـا  همین دلی ، پایتخت

ای قرار گیرد که روند مقابلـه بـا تهدیـد و کند. یعنی پایتخت باید در نقطهتهدیداا تغییر می
م بـرای السـالگونه که امیرالمنمنین علیهی آن را تسهی  کند همانجانبهالزاماا وسیا و همه

تهدید اصلی، پایتخت حکومت اسالمی را از مدینـه بـه کوفـه  عنوانبهمقابله با دستگاه معاویه 
منتق  کردند. بنابراین اهالی پایتخت در سبک زندگی اسالمی، باید کسانی باشند که کمتـرین 
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م را داشـته باشـند و در رـط مقـّد  و بیشترین انا با مرگ و عـالم بـرزخ و قیامـت تعّلق به دنیا
مراکز لجستیکی  مثابهبهشهرها نیز باید . کالنقرار بگیرند ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادیبارزهم

ها و مراکـز پژوهشـی را در رـود برای پایتخت و همانند رطوط بعدِی جبهه باشند و دانشـگاه
کادمیک از نرمجای دهند و تحلی  ی ی فرهنگـافزارها ارائه کننـد و چهـرهافزارها و سختهای آ

اکـزی ی اقتصادی رواهند داشـت و بـه مرداشته باشند. اما شهرهای کوچک و روستاها وجهه
که همانند سـبک برای صنعت و کشاورزی غیرمتمرکز تبدی  رواهند شد. در نتیجه به جای آن

جامعـه شک  بگیـرد، هویـِت « تحصی  و اشتغال»زندگی غربی، هویت شهروندان بر اساس 
 یابد.به دستگاه الهی سامان می تقربو  تعبدساس و اعضای آن بر ا اسالمی

رغم وجود تمرکز سیاسی در پایتخت، جمعیت زیادی در آن ساکن نخواهد شد البته علی
زیرا جمعیت کمی هستند که همواره برای دفاع از اسالم تا سرحّد شهادا آمـادگی دارنـد و 

در و پشـتیبانی اقتصـادی )شـهرها( بخ  زیادی از جامعه، به پشـتیبانی فرهنگـی )در کالن
کننـد. بنـابراین بـرای کـاه  جمعیـت پایتخـت و می شهرهای کوچک و روسـتاها( اکتفـا

نخـواهیم بـود بلکـه بـررال   سارتاری و زیرسارتی شهرها، نیازمند قانون و برروردکالن
ع آلودگی هوا و آب و راک، کاه  عمر و انوا دلی بهوار در شهرهای مدرن ـ که تمرکز دیوانه

طبیعـی و متعـادل  صـورابهآورد ـ مـدیریت جمعیـت و تمرکـز آن ها را در پی میبیماری
عصـر حضـرا ولی عام نایحهای شریفه و مح  سکونت پذیرد و بر محور حرمصورا می

شهرها و پایتخت در وضا مطلوب نبایـد جمعیتـی بـی  از شود. در نهایت، کالنتنظیم می
 یک میلیون نفر داشته باشند.

دی د  سبک زنادگی اساالمی و   شدن تررکز اختی  ات نسبت به امو  م شکسته .5/4

 تررکز اختی  ات د  امو  معنوی ایج د

شـود و داری ایجـاد میاساسًا در مدیریت نظام اسالمی، تمرکـز بـر مبنـای دیـن و دیـن
دینـی و  حقایقریاضت در آن، از سنخ ریاضت روحی است تا درک و شهود انسان نسبت به 



 455 «گذا  دو ان» و «مطلوب وضع» د  اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

تباط او با دستگاه الهی افزای  پیدا کند. در نتیجه، امور معنوی به شک  سازمانی و متمرکز ار
متمرکز و نیمـه صـورابهشود اما مدیریِت امور دنیوی از تمرکز رـار  شـده و مدیریت می

گردد؛ بررال  سبک زندگی غربی که تمرکز در آن بـر اسـاس دنیاپرسـتی کارگاهی اداره می
است و بـرای زنـدگی دنیـا از مـدیریت  مادیاضت در آن، از سنخ ریاضت شک  گرفته و ری

سـاده و در سـطح  صـورابهکند اما با امور روحی و معنوی، متمرکز و سازمانی استفاده می
های در احـزاب، شـبکه تنـوعنماید. در همین راسـتا، ها بررورد میفرهنگها و رردهاقّلیت

به نحوی کـه در سـبک زنـدگی غربـی  یر امور سیاسیتلویزیونی و رادیویی، مطبوعاا و سا
ها هحلباید در شهرهای کوچک و روستاها و م تنوعضرورتی ندارد بلکه تکّثر و  جریان یافته،

ـ کـه موجـح سـلح  مادیجریان پیدا کند تا بتوان با جلح مشارکت عموم، از تمرکزگرایی 
ه و حکومت دینی بر مبنای توحید شود ـ جلوگیری کرد. در واقا اگر جامعارتیاراا مردم می

در آن ایجاد رواهد شـد کـه  مکتح و مشیمتعال استوار شده، طبیعتًا یک و پرست  ردای 
یابد. لذا قب  الله است اما این وضعیت در دوران ظهور و عاَلم رجعت تحقق میهمان حزب

 حـاکم اسـت امـا ایـن جامعـه دینـی، گرچه یک مشی بر )عج(عصراز ظهور حضرا ولی
گونه که در سبک زندگی غربـی و یابد. همانحاکمیت در قالح چند حزب بروز و ظهور می

داری در قالح دو یا سه حزب ی جهانی هستند، مشی سرمایهدر کشورهایی که قطح توسعه
شود باعث می« بانک اطالعاا»البته دهد. به حاکمیت رود ادامه میچندین دهه است که 

ها ترین عقالنیتنی و گردش اطالعاا به وجود بیاید و برای پایینزبستر وسیعی برای گمانه
 ای برای حضور و مشارکت در نظام فراهم شود.نیز زمینه

شـود ـ ها و مـدارس و... مربـوط میی توزیا اطالعاا نیز ـ که بـه دانشـگاهدر عرصه
یر اصلی قـرار متغ مثابهبهشود؛ یعنی ارتباط با طبیعت بررال  سبک زندگی غربی رفتار می

یابد بلکه روابط انسانی اصالت دارد. لذا در سیسـتم افزارها محوریت نمیگیرد و سختنمی
کند و علوم پایه مانند فیزیک و ریاضی و زیست بندی علوم تغییر میآموزشی مطلوب، طبقه
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 اولویت ندارد بلکه علوم اجتماعِی مبتنی بر دین، واجد اهمیت محوری رواهد بود تا عمـوم
شوند ـ بتوانند هـر بهترین نیروی کنترلی در یک نظام مردمی محسوب می عنوانبهمردم ـ که 

گونه ظلم و تجاوز و محرومیت را تشخیص دهند و با آن مقابله کنند. در تناسح با این روند، 
ی آمار قیمت پـول و شود زیرا در وضا موجود دائمًا به ارائهمی تحولنظام آماری کشور نیز م

ها بـر مبنـای شود و استانداردها و شارصهپردارته می مادیو کاال و بازار و سایر شرون  ارز
ی اول، ها در درجـهگردد اما در وضا مطلوب، آمار و اعداد و ارقام و شارصهمی معینرفاه 

ها و وضعیت ایمـانی آنـان و ایجـاد بسـتر هـدایت از کـودکی و نوجـوانی تـا ناظر به انسان
 ها و ردماا در این جهت رواهد بود.ی انواع کمکری و ارائهمیانسالی و پی

التزایـد و فروکاسـتن از رفـاه دائم دلی بـهاز سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت کـه 
ترین زنـدگی را شود تا ارزانهای مربوط به آن، نظام اسالمی قطعًا موفق میکاه  بار هزینه

در کشورهای دیگر، برای رهایی از فشـار زنـدگی  از فقرابخ  بزرگی به ارمغان بیاورد و لذا 
ای دسـت رواهـد یافـت کـه به آن رو رواهند کرد و نظام جمهوری اسالمی به جاذبه مادی

کـه شکسـتن تمرکزهـای کنـد؛ همچنانمستضعفین عاَلم ـ و نه ثروتمنـدان ـ را جـذب می
گـاهی، ُبعـد دیگـری از آوردن بسـتر آزادی و آسیاسی و فرهنگی در وضا مطلـوب و فـراهم

توجهی بـه رفـاه معقـول و ی نظام اسالمی را تشکی  رواهد داد. البته این به معنای بیجاذبه
زیستی و بازگشت به دوران قب  از رنسانا نخواهد بود بلکـه بـدان معناسـت کـه بایـد از به

گاه الهی به دست تقربی بهتری برای در طبیعت و تولید تکنولوژی نوین، زمینه تصر طریق 
شـود و در فراهم نمود. دستیابی به این هد  در عصر غیبت، از طریق عقالنیت محقـق می

و  «های جدیدها و تعادلدر روابط اجتماعی با نظم تحول»، «فهم از دین یارتقا»سه سطِح 
 کند.، ظهور و بروز پیدا می«در طبیعت با تولید تکنولوژی جدید تصر »
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 یازی ترادن   پیبه معن ی  «وضع مطلوب»می د  طراحی سبک زندگی اسال .5

 و اش  ه به الزام ت علری آن نوین اسالمی

گونه که البته دستیابی به این سبک زندگی ممکن است بی  از یک قرن زمان ببرد؛ همان
سیصد سال تـالش فکـری و  بی  ازداری و سبک زندگی برآمده از آن، حاص  نظام سرمایه

دفعی به وجود نیامده است. پا  صورابه مادیی فعلِی این نظام کار مداوم است و توانمند
ی احکـامی از قبیـ  نمـاز و روزه و گیری سبک زندگی بر اساس ارتباط با ردا و اقامـهشک 

ها، نگاهی آرمانی اسـت های علمیه و دانشگاهحج و جریان آن در رانواده و مساجد و حوزه
وضا مطلوب گاه ناظر بـه دوران ظهـور حضـرا  لبتهکند. ارا تشریح می «وضا مطلوب»و 

 عام نوابی و عاَلم رجعت است و گاه به عصر غیبت و تکالیفی که بر عهده )عج(عصرولی
دینی قب  از ظهور قرار گرفتـه، اشـاره دارد کـه ایـن سلسـله  تمدنامام زمان مبنی بر تشکی  

د تـا تکلیـف عقالنیـت، کنبحث، به وضا مطلوب در معنای دوم آن پردارته و لذا سعی می
منطق و تفّقه را روشن کند. زیرا گرچه طراحی سبک زندگی اسالمی باید بر اساس توس  بـه 

و استضـائه از آیـاا و روایـاا انجـام شـود امـا  )عج(عصـرساحت مقـدس حضـرا ولی
شود و این بزرگواران ناچارند تا با تکیه به منطق و وحی نازل نمی عام نوابهرحال به قلح هب

ی هدی بپردازنـد و از ایـن طریـق، قالنیت رود، به استضائه از قرآن کریم و احادیث ائّمهع
 دینی قرار دهند. امتراهی نورانی را پی  پای 

نگاری و انااالل آنها  د     ضرو ت نقد و بر سی منطق انتزاعی و منطق مجروعه .1/5

 منطق ودید

ت که هم منطق قب  از رنسانا ی طّی این مسیر در دوران کنونی، آن اسالزمه و شارصه
نگری( نقد شـوند و هـر دو در )منطق انتزاعی( و هم منطق بعد از رنسانا )منطق مجموعه

گردند و با قرار گرفتن آنها در جایگاه تبعی و فرعی، منطق نـوین  منح نظام عقالنیت جدید 
 بر دو منطق قبلی حاکمیت یابد.
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  حجیت، مع دلاه، مادل   برآمده از آن )قِتوانرندی فلسفه نم م والیت و سه منط .2/5

 نقطه شرو  حرکت برای س خت تردن نوین اسالمی عنوانبه

الهاشـمی تولیـد الله سید منیرالدین حسینیبه نظر ما این منطق توسط مرحوم عالمه آیت
شناسـی و فلسـفه را بـر شده و قدرا آن را دارد که ارالق و ایمان را ترـوریزه کنـد و معرفت

بر اسـاس ایـن  1د و پرست  ردای متعال )و نه متن آیاا و روایاا( سامان دهد.اساس تعبّ 
و « شناسـیجامعه»ای که برآمـده از آن اسـت، جـدول منطق و روش تولید تعریف و معادله

های کـالن و انداز و سیاسـتپدید آمده که روش تولید چشـم« الگوی تنظیم برنامه»جدول 
کنـد. همچنـین جـدول ارائه می ملیالمللی و جهانی، بینهای توسعه را در سه سطح برنامه

االمتیاز و االشـتراک، مابـهنیز بر همین اساس تولیـد شـده و بـا ترسـیم مابه« روش تحقیق»
االرتال  رود با روش تحقیق غربی، توانسته بر توانمندی روش موجـود و حتـی مسـیر مابه

 روی آن در طول سالیان آینده تفّوق یابد.پی 
در حـوزه را رقـم زد و یـک بانـک بـزرگ  تحـولتوان ین ابزارهای علمی است که میبا ا

ی ابعاد آن پدید آورد کـه قـدرا اطالعاتی در این نهاد مقدس را برای مدیریت نظام در همه
ی سطوح جامعه از افراد و اصـنا  تـا دولـت و مجلـا را دارا منطقی برای مشورا به همه

شـود زیرسارت علم اصـول باعـث می عنوانبه« یتحج» باشد. همچنین تکام  در مفهوم
، امـت»پیـدا کنـد؛ بـه نحـوی کـه اسـتنباط احکـاِم  استضائه از قرآن و روایاا ارتقـا سطح

را در پی بیاورد و موجح همکاری سازمانِی هزاران فقیه بـرای اجتهـاد در « تمدنحکومت و 
تولید علـوم کـاربردی در » موضوعاا مورد نیاز نظام اسالمی شود. در این صورا، هدایِت 

                                                           
که علم اصول فقه نوینی بر اساس این منطق تولید شد و مبنای فهم رطاباا قـرار گرفـت، البته پا از آن .1

قالنیت را مورد مداّقه قرار دهـد و محصـول باید بابی جدید در فقه ایجاد نمود که بیاناا شارع پیرامون ع
مند را به چارچوبی برای اصالح علوم عقلی تبدی  کنـد. امـا تـا پـی  از نیـ  بـه ایـن این بررسی قاعده

مالزم با اشـکال دور رواهـد  اثباا مباحث عقلی، مرحله، هر گونه استفاده از آیاا و روایاا برای رّد یا
 بود.
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یابد و بـه تبـا آن، گیرد و اسالمیِت معادالا تحقق میدر ارتیار مکتح قرار می« هادانشگاه
شـود. یعنـی در قالح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فراهم می اداره کشورامکان تولید مدل 

ان نظام آن را به شود و مدیربر آن سوار می ملتای طراحی رواهد شد که یک ماشین پیچیده
کننـد. های توسعه که از دین استخرا  شـده، هـدایت میاندازها و برنامهسوی اهدا  چشم

تحقق سبک زندگی اسالمی به یک عقالنیت بسیار گسترده و یک ِررد اجتماعی پیچیده  پا
های نیازمند است که از تفقه برراسته باشد و پرست  و تعّبد را در منطـق و فلسـفه و فلسـفه

در علم اصول، ابواب فقه را گسترش دهـد. در صـورا  تحولمضا  جاری کند و با ایجاد 
جامعه، بـه  عنوان سلول اولیهبهتواند مندی از این عقالنیت و منطق است که رانواده میبهره

مغز متفکر  عنوانبه حوزه علمیهشود و  متص فقیه مساجد و نمازهای جمعه و دستگاه والیت
مثابـه قلـح به مطلقه فقیـهر جایگاه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و والیت د جامعه دینی

 .سازی عم  کنددر تمدن ی نظام اسالمیتپنده

 د  طراحی سبک زندگی اسالمی «انتق لدو ان » و« وضع مطلوب»تف وت  .6

ای اسـت کـه ابعـاد یـک زنـدگی نـورانی را ی از وضا مطلوب و آینـدهکلاین یک نمای 
اسالمی در دستور کار نظـام مبـارک  تمدنو برای تحقق  مدادهد و باید در بلندمی توضیح

مباحـث بـه ایـن نکتـه رـواهیم پردارـت کـه بـرای  جمهوری اسالمی قرار گیرد. در ادامـه
مدرن بر جهان تحمی  شده ـ و رـرو  از  تمدنگرفتن از زندگی ظلمانی ـ که توسط فاصله

ای باید حرکت را آغـاز کـرد. )وضا انتقال( از چه نقطه وضا موجود و مهندسی دوران گذار
شود زیرا در وضعیت فعلی، تولید نیاز و ارضاء آن از بیرون مرزها به نظام اسالمی تحمی  می

دهد. این در حالی است قرار میو استقالل فرهنگی و استقالل اقتصادی را در معرض رطر 
های سیاسـی و ا کرده و تولید نیاز در عرصهانقالب اسالمی به استقالل سیاسی دست پید که

گیرد؛ به نحـوی کـه بـر مبنـای مقاومـت، دکتـرین امنیتی و دفاعی در درون کشور انجام می
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جدیدی در این سه عرصه شک  گرفته و به برری کشورها صادر شده است. حال باید معلوم 
تصـاد جریـان ی مبارک در بخ  سیاسی چگونـه در بخـ  فرهنـگ و اقشود که این تجربه

یابد و سیر ررو  از ظلماتی که سبک زندگی غربی رقم زده و حرکت بـه سـوی زنـدگی می
پـذیرد تـا دسـتاوردهای ای صـورا میاسالمی ترسیم شده، به چه شیوه تمدننورانی که در 

سیاسی نظام مبارک جمهوری اسالمی نیز از این طریـق ترـوریزه شـده و بـرای اندیشـه و راه 
 ( امنیت نخبگانی فراهم آید.حضرا امام )ره



2 
قدرت، »بیان عناوین سبک زندگی اسالمی در سه تئوری تولید 

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

 غربی «تِثروت، اطال ، قد »تولید  سه ترو ی ازاور لی  بندیورع .1

غـرب  تمـدنسـبک زنـدگی اقتصـادی در  ی اجمالی به مباحـث گذشـته،در یک اشاره
 تولید کاال در کاررانه :الف ؛بندی استر محورهای ذی  قاب  جما)تروری تولید ثروا(، د

سـه شدن سرمایه در روریزهت :ب افزار()نرم هاها توسط شرکتکاررانه و اداره افزار()سخت
 عنوانبـه «لید، تجاراربا، الگوی تو» :ج. «های توسعهبرنامه» و «بانک» ،«شرکت» سطِح 

 در تولید ثروا.سه رکن اساسی 
و « آزادی»ی مقولـه نیـزری تولیـد قـدرا( موجود )ترـو تمدندر سبک زندگی سیاسِی 

گونه که کاررانه متکف  تولید کاال شود و همانی افراد و جامعه مطرح میگسترش نفوذ اراده
ی آزادی کننـدهتأمین سیاسـی، در عرصـهنیـز شـد، مطبوعـاا توسط شرکت اداره می و بود

 بـر اسـاس رسـند،بـه قـدرا می احزابهنگامی که شوند. توسط احزاب اداره می هستند و
بندی از نیازهای با جما که این امر پردازندهای توسعه میبرنامه به شدهی تدوینهااستراتژی

رواست و  البته شود.محقق می سازمان برنامه و بودجه مناطق مختلف و ارزیابی آنها توسط
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 شودمی تشخیص داده و نیازهای آنها در زمان انتخاباا توسط ستادهای انتخاباتی مردم اراده
آرای  با طرح شعار بر محـور ایـن مطالبـاا، شده توسط آنهااحزاب و کاندیداهای معرفی و

ح تصمیم مـردم در قالـ رسند. در نتیجه،به قدرا می و کنندرا به سوی رود جلح می مردم
های مردم بـه طور که در تروری تولید ثروا، سرمایهآید؛ همانبه گردش در می آرای عمومی

 آمد.گردش در می
گاهی و علم غرب )تروری تولید اطالع( تمدندر سبک زندگی فرهنگِی  موضوعیت  نیز آ

 لیـد و توزیـا و مصـر تو ، دانشگاه و مراکز علمـی و پژوهشـی،که توسط نهاد مدرسه دارد
در ارتیـار بخـ   در بازار و مکانیزم عرضـه و تقاضـا د. البته تقاضای منثر اجتماعیشومی

 ارائـه به مراکز علمـی از سوی صاحبان ثروا های تحقیقاتیرصوصی است و لذا سفارش
داند و کثرا ارتبـاط بـا دار زندگی را محدود به این دنیا میآنجا که قشر سرمایهاز  و شودمی

اکم بر ی شهواا به جهت حدهد، توسعههد  رود قرار می مثابهبهن را بازی با آدنیا و عشق
د، مراکزی . متناسح با این رونشودمی« دارجهت»شده و تولید علم تحقیقاا علمی تبدی  

ها و صدها نوع سـرگرمی پارک ها و سینماها وها و کنسراشهواا از قبی  کاباره برای تخلیه
گسـترده آنهـا را  صـورابه، ی ایـن شـهوااآینه مثابهبهها نیز گیرند و رسانهشک  می متنوع

 عرصـهکنند. در نتیجه، این سبک زندگی در می رسانیدهند و پیرامون آنها اطالعپوش  می
یابد و  ارتقا مادیشود تا وضعیت روحی و ذهنی و جسمِی انسان از نظر فرهنگ، موجح می

 نیـروی انسـانی در جهـت تأثیری، سرعت و دقت و با ایجاد تغییر در روابط و پسند اجتماع
تولیـد ثـروا بهینـه شـود. لـذا بـرای  ی آنهاارتراع، اکتشا ، رالقیت، نوآوری و در نتیجه

رهایی از سارتارهای سبک زندگی غربی که در رفتار نظام و زندگی مردم حضور پیـدا کـرده 
ی رـرو  از وضـا الگوی انتقال که چگونگ وضا مطلوب و سپا مهندسی است، طراحی

 کند، ضروری است. معینموجود را 
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د   و هدایت ایث   دستگ ه الهی به معن ی مبن  قرا  دادنولب علم و قد ت از  .2

 استکب   د  ترو ی قد ت م دی ی آن ب  خُلقو یگزین قد ت الهی وترو ی 

باید روشن شود که در سبک زندگی اسالمی، رآی مـردم در چـه مسـیر و مقصـدی  حال
ی معنویـت مطـرح شـد و لـذا گیرد. در مباحث پیشین، توضیحاتی پیرامـون شـبکهر میقرا

قدرا سیاسی نیز باید به سمت و سوی عناصری هدایت شـود کـه در ایـن شـبکه پـرورش 
 صـورابهشـود بلکـه آورِی آرای عمومی به نحو مسـتقیم انجـام نمیاند. در نتیجه، جمایافته

توان به روند متداول در دموکراسی شرقی تقریح به ذهن میپذیرد. برای غیرمستقیم صورا می
اشاره کرد که انتخاباا آن، بر قشر کارگر و کشاورز متمرکز بود. اما انتخاباا در نظام اسـالمی 

زیـرا نظـام اسـالمی،  انـدپـرورش یافتهمساجد  هایی متمرکز شود که درانتخاب انسان باید بر
گذشـته، ارـالق در مسـجد تولیـد شـده و ترـوریزه  دستگاهی ارالقی است و بنـابر مباحـث

باید از شـک  انتصـابی ـ کـه توسـط بزرگـان دینـی یـا  ائمه جماعااشود. بنابراین تعیین می
 شود ـ رار  شده و در معرض انتخاب مردم گذاشته شود.های مربوطه انجام میدستگاه

جد منثرند و لذا دیده البته در شرایط کنونی، مردم تا حدودی در تعیین امام جماعت مس
مردمی بدان  تأثیرشود که برری مساجد پررونق هستند و برری دیگر رونقی ندارند. این می

علت است که در فرهنگ شیعه، عدالت یکی از شرایط امام جماعت معرفی شده و این امـر 
در معرض نظارا عمومی است و اگر متدّینین به هر دلیلی احساس کنند که امـام جماعـت 

دل نیست، به او اقتدا نخواهند کرد؛ بررال  اه  تسّنن که وصف عدالت را جزء شـرایط عا
ائمـه شـیعه نسـبت بـه  کننـد. لـذا فرهنـگ موجـود در جامعـهامام جماعت محسوب نمی

منـد شـود؛ یعنـی احـراز و نق  عموم در تعیین متصّدی این منصـح بایـد قاعده جماعاا
گیرد و از سوی دیگر تنفیذ ـ کـه قرار می مردم آرایعدالت امام جماعت مسجد در معرض 

جمهوری محدود است ـ به تمامی مناصح موجود در در حال حاضر تنها به منصح ریاست
عالوه بر کسح آرای عمومی، از سوی  ائمه جماعااشود تا ی معنویت تعمیم داده میشبکه

اسـالمی  تمدنبرای تحقق فقیه تنفیذ شوند. این نمایی از تروری قدرا الهی دستگاه والیت
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حزب ایمانی و ارالقـی مطـرح  عنوانبهالله حزب اساس آن،ی بلندمدا بود که بر در آینده
های علمیـه اسـت. جلـح مشـارکت عمـوم در ایـن مـدل، بـا شود و راستگاه آن، حوزهمی
ه نسـبت بـ فقیـهولیشود و با تنفیـذ ها واقا میهحلدر م ائمه جماعااگیری برای تعیین رآی

گردد. سپا پانصد یا هزار امام جماعتی که مدیریت مساجد یک شهر را منتخبان تکمی  می
اند، از میان رود تعداد دیگری را متناسح با قوانینی که در آینده تدوین رواهد بر عهده گرفته

بـاالی نظـام جمهور و سایر مناصـح ردهکنند تا مجلسی برای تعیین رییاشد، انتخاب می
گیرد و بر کشور حاکم گـردد. الله در نهاد مساجد شک  بو به این صورا، حزب ایجاد شود
ک  غربـی و شود اما نه به شمشخص می آرای عمومیدر نظام اسالمی با  حاکمهپا هیرت

 تحـزبغوغاساالری و تبلیغاا تخریبی و غیرارالقی کـه از فرهنـگ  لذامستقیم.  صورابه
 هد شد.گیرد، از میان برداشته روانشأا می

خا نواده،  »ه باه   مشا و  بارای ا ائاه  هدایت افک   عرومی از طریق ب نک اطالع ت  .3

هاا  د  واا یگزین  ساا نه ،د  ساابک زناادگی اسااالمی «اصاان ف، نه دهاا ی دولتاای

 مطلوب وضع

ها در سبک زندگی غربی، بـا در موضوع تروری اطالع و عقالنیت نیز گفته شد که رسانه
یجـاد فضـای غوغاسـاالرانه، افکـار عمـومی را بـه گمراهـی از اربار و ا راصهای ترکیح

بانـک »اسالمی و سبک زنـدگی دینـی،  تمدنکشانند اما در وضا مطلوب و برای تحقق می
ی مشـورا پیرامـون به وجود بیاید تـا بـه ارائـه حوزه علمیهباید توسط « ی اطالعااتوسعه

ُررد فردی و رـانوادگی بپـردازد و تا امور  اداره کشورتمامی ابعاد حیاا از موضوعاا کالن 
از این طریق، هدایت افکار عمومی در یک سارتار بسیار گسترده و مبتنـی بـر دیـن محقـق 

های مشـاوره ی اطالعاا و ارائـهقیق و پیچیدهشود. در نتیجه، این بانک با تجزیه و تحلیِ  د
رتیاراا آنان، نقـ  ظرفیت رشِد ا اصنا  و نهادها و ی ایمانِی اشخاص ومتناسح با درجه

ها رواهد شد و مدیریت آنها را محوری در پسند اجتماعی رواهد داشت و جایگزین رسانه
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رسانی و برای تعمیق کمک رواهد گرفت. اما پا از انجام اطالع عهدهبهرسانی برای اطالع
ک   های این بانک که مساجدها موضوعیت ندارند بلکه افراد و اصنا  به شعبهفکری، رسانه

 1کشور هستند، مراجعه رواهند کرد.
لذا در تبادالا فرهنگی، اموری از قبی  وارداا فیلم از رار  و نمـای  آنهـا در دارـ  

ای کـه در تمـامی شـرون زنـدگی رـود بـه دهد زیرا جامعـهموضوعیت رود را از دست می
هنگـی رـارجی ها و کاالهای فراستغنای معنوی رسیده، نه تنها رط فرهنگی رود را از فیلم

روابط زشتی که  ییه و نقد آنها بپردازد و با افشاگیرد بلکه قدرا دارد تا به تحلی  و تجزنمی
 مادیو پرورش  مادیفرهنگ یافته، پوچی ها و سایر محصوالا فرهنگی جریان در این فیلم

 ان انتقال،البته در دورافتد، نشان دهد. به راه می های هالیوودیبنگاهر از چندگاه توسط که ه
ی بودجـهآوری پیچیده نیازمنـد اسـت بـا های سنگین و فّن که به بودجه ملیهای فارر فیلم

هـایی کـه در سـازی، فیلمی فیلمبـا شکسـتن تمرکـز در عرصـه ودولتی سارته رواهد شد 
توسط مردم قابلیت سارت رواهند یافت و به مسائ  اسـتان و  نیز تر قرار دارندسطحی پایین

ی هنـر در وضـا مطلـوب، رویکـرد رـود را از فلسـفه مـاپردارت. انطقه رواهند شهر و م
سازی به هنر زبانی تغییر رواهد داد و موسیقی نیـز جایگـاه امـروزین تصویرمحوری و فیلم

بلکـه آوای  ورد نیاز عموم نخواهد بـودعمده م صورابهرود در زندگی را نخواهد داشت و 
 دید.روش انسانی جایگزین آن رواهد گر

ی و  فتن تررکزگرایی د  امو  م دترو ی تولید ثروت د  وضع مطلوب: از بین .4

ها ی ودیاد بارای تولیاد     مهندسای  سا ز ، زمینه«نی ز و ا ض ء»تغییر م هیتِ 

 تکنولوژی عب دت

فرهنـگ در یـک ررده عنوانبـهباید توجه داشت که در سبک زندگی غربی، امور معنوی 
گیـری صـورا تخصصـی و پیچیـده پیهو دنیـوی ب مـادینیازهای حاشیه قرار دارد و تأمین 

                                                           
های مشاوره در آموزش و پرورش و آموزش عالی و... وجـود دارنـد امـا دستگاهالبته در وضا موجود نیز  .1

 شود.انجام می مادیها بر اساس هویت تحصی  و اشتغال این مشاوره
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گرایی و معنویت و امور ارالقی وارد متن زندگی مردم شود. اما در وضا مطلوب، آررامی
گرایی و امور ارالقـی کـاماًل پیچیـده های دقیق و تخصصی، آررای مشاورهشده و با ارائه

ی ردماا در این زمینه، ساده شده و از تمرکز هو ارائ مادیرواهد شد و بالتبا، نیاز و ارضاء 
ونق ، انرژی، مثال، اکنون برای هر یک از موضوعاا مسکن، حم  عنوانبهشود. رار  می

های عریض ای تأسیا شده که شام  دستگاهی جداگانهرانهصنعت، کشاورزی و... وزارا
اسـالمی،  تمـدنردازد امـا در پـمتمرکز به تأمین این نیازها می صورابهشود و و طویلی می

غیرمتمرکز اداره رواهد شـد. مـثاًل بـه جـای  صورابهتمامی این امور توسط یک دستگاه و 
ها متر مکّعح یا سیلوهای بـزرگ کـه چنـدهزار تـن سارت سّدهای عظیم با ظرفیت میلیون

و  های کوچک سـارته رواهـد شـدکنند، هزاران سّد و سیلو با ظرفیتگندم را نگهداری می
شـود. و... در پـی  گرفتـه می و پاالیشگاه همین روند در تأمین آب و برق و گاز و ارتباطاا

ی کاالهـا و رـدماا را افـزای  شدهالبته روشن است که تکنولوژی غیرمتمرکز، قیمت تمام
رواهد داد اما در مقاب ، با تحقق عدالت اقتصادی و تغییـر الگـوی توزیـا ثـروا، قـدرا 

ی نیز بـه ایـن نکتـه اشـاره شـد کـه توسـعه 1یابد. در مباحث گذشتهی  میررید عموم افزا
جویی در مقیاس تولیـد بـر ضـّد اشـتغال و کرامـت انسـانی تکنولوژی و اتوماسیون و صرفه

عـدم  دلی بـهآورد امـا شـده را در پـی مـیاست؛ یعنی گرچه تولید انبوه، کاه  قیمت تمام
ن ارزانی عماًل به نفا ثروتمندان اسـت و محرومیـت ، ایهای مردممیان توده قدرا ررید در

 شود.داری، بر دیگر طبقاا تحمی  مییک اص  در نظام سرمایه مثابهبه
ها با هد  شکستن تمرکزی است که بر محور دنیـا و شـرون در واقا اتخاذ این سیاست

های اراشود که رسـمی مادیمربوط به آن شک  گرفته زیرا تمرکز بر دنیا موجح پیچیدگی 
شـدن تمرکـز در تکنولـوژی، تـأمین امـور بزرگی را به همراه رود آورده است. اما بـا شکسته

 ینـه را بـرای تولیـد تکنولـوژِی دنیوی نیز از پیچیدگی رار  شـده و سـاده رواهـد شـد و زم

                                                           
 .2/2و  1/2، عناوین 3. فص  اول، گفتار 1
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به تبا نیاِز  و دنیوی مادیطلوب، نیازهای در وضا م ؛ یعنیرقم رواهد زد عبادا متناسح با
 رواهند شد.دستگاه معنویت تعریف  عبادا و

مـدیریت صـنایا مـادر بـه  دوران انتقـالدر ابتدا برای دسترسی به این هد  بلندمدا، 
 مـادیو دستیابی بـه منـافا  تحزببخ  دولتی واگذار رواهد شد اما نه دولتی که بر مبنای 

مّتکی اسـت؛  یافته در آنی معنویت و عناصر پرورشروی کار آمده بلکه دولتی که به شبکه
طلح که ایثارگرانه و با الگوی مصر  انقالبـی و کمتـرین هزینـه و عناصری زاهد و شهادا

« وقـف»ی بخ  شوند. صنایا متوسط نیز به وسیلهباالترین راندمان به ردمت مشغول می
، جـایگزین بخـ  تعـاونی در شـک  غربـی و دوره انتقالشود زیرا بخ  وقف در اداره می

های شخصـی بررـوردار اسـت بخ  رصوصی نیز کـه از سـرمایه 1شد. شرقی آن رواهد
زیسـتی ی دستیابی به سود، به فعالیت در موضوعاتی بپردازد کـه رفـاه و بهتواند با انگیزهمی

که همانند روند متداول در سبک زندگی غربی، حاکم بر کند اما به جای آنمردم را تأمین می
و صنایا ها تابعی از آنها رواهد بود. لذا هدایت قیمت نعنوابهبخ  دولتی و تعاونی شود، 

شود و هدایت اشتغال توسط بخ  وقف و ریراا و تبّرعاا به بخ  دولتی سپرده میمادر 
در ارتیار بخـ  رصوصـی قـرار  سازی رفاه معقول()بومیزیستیشود و هدایت بهواقا می

 ؛شـود  وقـف منحصـر میدر وضا مطلوب، به بخ« مالکیت حقوقی»همچنین  گیرد.می
زیرا مالکیت حقوقی به معنای تفکیک مدیریت از مالکیت کـه زیربنـای تعریـف از شـرکت 

یک عقد جائز که بر محور اشـاعه در  مثابهبهغربی قرار گرفته، با اقتضائاا شرکت اسالمی )
اسالمی، مالکیت حقـوقی تنهـا در  تمدنمالکیت مبتنی شده( در تعارض است. بنابراین در 

تـوان شـود چـرا کـه طبـق احکـام شـرعی در وقـف، میبخ  وقف به رسمیت شنارته می
                                                           

بکـار  داشتن مردمـیکردن و راضی نگهسوپاپ اطمینان است و برای آرام مثابهبهبخ  تعاونی در غرب،  .1
انـد امـا تعـاونی در بلـوک داری قـرار گرفتهرود که تحت فشار ارتال  طبقاتِی ناشی از نظام سرمایهمی

ُبـرد و بـا سـلح شرق همانند کلوروزها، نهادی شبه دولتی بود که از سوبسـیدهای حـاکمیتی بهـره می
 کرد.ی تولید را نابود میمالکیت از مردم، انگیزه
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مالکیت را از مدیریت تفکیک کرد و ارتیار مدیریتی را به متوّلی وقـف سـپرد و او نیـز بایـد 
 نامه عم  کند. طیق وقف

در نتیجه، تمامی تسهیالتی که در سبک زندگی غربی بـه بخـ  رصوصـی ارتصـاص 
المـال در ارتیـار بخـ  دولتـی قـرار کـه بیتشود کما اینوقف اعطا می یابد، به بخ می
از نتایج این روند جدید آن است که تبلیغاا کاال و تحریک عموم به مصر  کنـار گیرد. می

شود و جریان ُرلق اسرا  در جامعه که ناشی از تولید انبوه و فروش باال و سـود گذاشته می
و اقتصـاد دهـد ود را به جریـان ُرلـق انصـا  میو جای ر رودآور است، از بین میسرسام

ساسًا نظام اسالمی ذاتًا نظامی مردمـی بـوده و هـد  از ا واقعا توسط مردم اداره رواهد شد.
و  اکـرمنبیکـه رغم آنرو و علـیتشریا اوامر و نواهی، رشد ارتیاراا عمـوم اسـت. از ایـن

مخلوقـاا برترنـد، امـا از تمـامی  رند و از همـهایمان قرار دا ی هدی در باالترین درجهائّمه
بندگان دعوا شده تا برای ارتباط با ردا همان افعال و مناسکی را به جای بیاورنـد و همـان 

و در پیشگاه الهی از آنها استفاده کرده  حجدر نماز و روزه و  اکرمنبیالفاظی را بکار ببرند که 
از مناسکی که برای حضراا معصومین تشـریا گونه نبوده که غیرمعصومین است. یعنی این

تر ایمان و عقالنیت و قدرِا عموم باعث شود که مناسـک بهره بمانند و سطح پایینشده، بی
دیگری برای آنان تشریا شود. بنابراین توزیا ارتیاراا و اطالعاا و ثروا در نظام اسالمی 

ای هر سـطح از شده که زمینه بر کاماًل عادالنه و مردمی است و مکانیزم آن به نحوی طراحی
جا که منمنین بـرای کسـح اراده برای عموم فراهم است. در واقا از آن یرشد ارتیار و ارتقا

کننـد و نیـازی بـه تجـاوز و تعـّدی بـه قدرا و علم و... با دستگاه الهی ارتبـاط برقـرار می
ه بر مردم نخواهد بود گاه به دنبال سلطارتیاراا و مقدوراا دیگران ندارند، قشر حاکم هی 

ها و امور دفـاعی و امنیتـی و ها از کشاورزی و صنعت و ردماا تا رسانهبلکه تمامی بخ 
نباید در کانال فرهنگ  آرای عمومیسیاسی، ماهیتی مردمی رواهند داشت. لذا بیان شد که 

ریزه شود و امتیازرواهی و معامله قرار گیرد بلکه باید بر محور ارالق و در مسجد ترو تحزب
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و  امـتی روز شـدِن معرفـت و بصـیرا در عرصـهبرای به تا ارتباط با ردای متعال به منشأ
های فرهنگـی و اقتصـادی اسالمی تبدی  گـردد و همـین رونـد در عرصـه تمدنحکومت و 
 جریان یابد.

 سبک زندگی اسالمی ب  سبک زندگی شرقی ه یش خصه تف وت ش  ه بها .1/4

شدن آن بر بخ  رصوصی در و حاکم اداره کشوربخ  دولتی در  آنچه پیرامون جایگاه
را ایجاد کند که چنین راهکاری به معنای نفی  تصوربیان شد، ممکن است این  دوران انتقال

ی تصـورمالکیت رصوصی و مشابه بـا روش بلـوک شـرق در مـدیریت اسـت. امـا چنـین 
، بـر احکـام فقهـِی مطلـوبدر وضـا  وابـط اجتمـاعیافزارهـا و رزیـرا نرم ؛نادرست است

های علمیه مبتنی رواهد شد و مالکیت مردم بر اموال رود محفوظ رواهـد مانـد امـا رساله
ای که در سبک زندگی غربی جریـان مردم و دوری از اسرا  گسترده مادیکاه  انتظاراا 

از بین بـرود. همـین رونـد در دارد، موجح رواهد شد تا گستردگی بازار در شک  مدرن آن 
افزارها بایـد از حالـت متمرکـز سیاست و فرهنگ نیز باید جریان پیـدا کنـد و سـخت عرصه

رار  شده و تجزیه شوند و تمرکز به اموری منحصر شود که ارتباط انسان با رـدا را تـأمین 
اسـالمی مطلـوب نیـز بـه نحـوی پیچیـده و  تمـدنکنند. حتی ارتباط انسان با انسان در می

استفاده از این پیچیدگی بر ارتیاراا و امـوال و بتوانند با سوء ایعده متمرکز نخواهد بود که
 رویکـردی مبتنـی بـر فقـه بـوده و افزارهـاافکار مردم مسلط شوند و فساد کنند بلکه این نرم

 مردمی رواهند داشت. تعادلی و

به الگاوی   دستی بیخرو  از وری ن نی ز و ا ض ء به سبک زندگی غربی و ضرو ت  .2/4

 ق بات با     د  وضع مطلاوب و  تاقق سبک زندگی اسالمی ؛ برایید ثروت اسالمیتول

 ب زا ه ی  بوی غربی

اسـالمی( بیـان شـد،  تمـدنبنابر نکاتی که پیرامون بخ  اقتصادی در وضا مطلـوب )
ی اقتصاد، فقـدان یـک سـبک جدیـد در زنـدگی شود که مشک  اصلی در عرصهروشن می
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مـالی کـه بـر محـور  والتی از قبی  پول اسـالمی، شـبکهمقنمونه،  عنوانبهاقتصادی است. 
ای تولیـد و توزیـا و مصـرِ  الحسنه ـ و نه ربا ـ تعریف شده باشد، الگوی جدیـد بـرقرض

ثروا، الگوی جدید برای تولید و توزیا و مصرِ  کاال، الگـوی جدیـد بـرای تجـارا و... 
مکتح نسبت به ایـن موضـوعاا هنوز طراحی و مهندسی نشده و توانایی برای تبیین موضا 

ی حاکمیت پدید نیامده است. لذا طبق مضـمون یکـی از بیانـاا حضـرا امـام در عرصه
بزرگترین هدیه به مستضعفین عاَلم  مثابهبهرمینی )ره(، طراحی اقتصاد اسالمی و تحقق آن، 

واا است. در نتیجه، تا زمانی که نظام اسالمی به سبک زندگی غربی در بخ  اقتصاد و شه
اسالمی و الگو شدن برای  تمدنی جاری در آن مبتال باشد، حرکت در مسیر و ارالق رذیله

 های بزرگی دچار رواهد شد.اسالمی به چال  امت

شدن در برابر ایـن به عبارا دیگر تبعیت از تولید نیاز و ارضاء آن به سبک غربی و تسلیم
اسالم است.  امتسالمی و صدور آن به روند، بزرگترین مانا در برابر طراحی سبک زندگی ا

اما زمانی که جریان نیاز و ارضاء از دار  کشور شک  بگیرد، استقالل سیاسی و فرهنگـی و 
کند. در این صورا، پول اسالمی به قـدرتی دسـت رواهـد اقتصادی قابلیت تحقق پیدا می

های اقتصـادی راشود تا مراکز و قـدکند و موجح مییافت که با دالر و یورو هماوردی می
گونه که امروزه و در جهان به رایزنی و مذاکره با نظام جمهوری اسالمی نیازمند شوند؛ همان

مسائ  منطقـه، نیازمنـد  ح کنند که برای های جهانی اعالم میی سیاسی، ابرقدراعرصه
کـه گیرد مذاکره با نظام اسالمی هستند. این دستاورد سیاسی بزرگ از این حقیقت نشأا می

های سیاسی و امنیتـی و دفـاعی دسـت نظام اسالمی در عم ، به دکترین جدیدی در عرصه
ن های سیاسی و امنیتی و دفـاعی جهـاها استقالل پیدا کرده و به دستگاهیافته و در این بخ 

صرفًا به ارتباط گسترده و قتصادی و سیاسی و فرهنگی غرب ارو سلطه از ایننیازمند نیست. 
ها به گردد بلکه عام  اصلِی این تسّلط، دستیابی ابرقدرابا دیگر کشورها باز نمیآنها  تنوعم

نـوین و  تمـدنصـاحبان  عنوانبـهسبک زندگی جدید است که باعـث شـده ایـن کشـورها 
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ها در تمامی ابعاد رود را نیازمند رابطه بـا آنهـا ملتی آن شنارته شوند و تمامی صادرکننده
ی مرکزی به جهـان های پیشین از یک نقطهتمدندهد که یز نشان میها نتمدنبدانند. تاریخ 

ســازی، بـر ســایر تمدنقـرار گــرفتن در جایگـاه  دلی بــه رـاصشـدند و نــژادی صـادر می
یافتند. امروز نیز امریکا و اروپا صاحح تنها سـبک زنـدگِی موجـود بـر ها غلبه میحاکمیت

کنند و همین مسأله است که باعث شـده در میی زمین هستند و آن را به سرتاسر دنیا صاکره
 تا بیشترین میزان ارتباط با تمامی کشورها را داشته باشند.

تواند صرفًا از طریق برقراری ارتباط با دنیا قدرا رـود را افـزای  پا هی  کشوری نمی
سازی است، دستیابی به سـبک تمدندهد بلکه عام  اصلِی قدرا برای نظامی که به دنبال 

گونـه کـه الگـو شـدن جمهـوری هاسـت؛ همانملتگی جدید و الگو شدن برای سـایر زند
ها، ایران ی آن در این بخ سابقهی سیاسی و امنیتی و دفاعی و نوآوری بیاسالمی در عرصه

های امنیتی و دفاعی کشور با را به یک ابرقدرا تبدی  کرده و این در حالی است که دستگاه
های نظامی آنها ارتبـاطی ندارنـد. همچنـین کـه درتها و سازمانهای جاسوسی ابرقسرویا

سیاست دارلی و سیاست رارجِی نظام اسالمی بررال  سبک زندگی سیاسـی در غـرب، 
تابد بلکه راهبرد رود را بر مبنای حق ها را برنمیملتمعامله بر سر منافا مردم ایران و سایر 

معناسـت و ی سیاست جهـانی بیدر عرصه که بناییو باط  و صدق و کذب استوار کرده؛ م
 .پذیرداکم آنها را نمیعر  سیاسی ح

د  سبک زندگی غربی « د م ن»بر الگوی سالمت از اولویت  ح کم تغییر وهت .5

 د  سبک زندگی اسالمی «بهداشت»اولویت  به

هـا معکـوس های دیگر از جمله بهداشت و درمـان و تغذیـه، ضـریح اولویتدر زمینه
ی اهمیت قرار دارد و پرهیـز زیرا در سبک زندگی غربی، تغذیه در باالترین درجه رواهد شد

شود عوارض ناشـی از ایـن نـوع و تعادل هی  موضوعیتی در آن ندارد و در مقاب ، سعی می
ی غیرمتعادل مورد درمان قرار بگیـرد و لـذا بهداشـت و پیشـگیری عمـاًل بـه حاشـیه تغذیه
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تغذیـه در  وگیـری اسـت بهداشـت و پی  اولویت اصلی بـارود. اما در وضا مطلوب، می
د. همچنان که تجویز داروها به نحو یکسان گیرقرار می سوم یدوم و درمان در درجهی درجه

انجام نخواهد شد بلکه با دستیابی به پزشک اسالمی، داروها متناسح با سطح ایمانی افـراد 
 شود.می معین

؛ و یگزین الگوی کش و زینیره اصنعتیرهالگوی نی ر اس سس خت شهره  ب .6

 شهرس زی به سبک زندگی غربی

های شهری در سبک زندگی غربی صرفًا بـر در موضوع مسکن، تقسیم اراضی و زمین
مبنای سکونت است و سایر نیازهای شهروندان در مناطق دیگر تولید شده و به شهر منتق  

راضی باید کاًل تغییـر کنـد و بـه نحـوی گردد. اما در وضا مطلوب، این روش تقسیم امی
انجام شود که در کنار سکونت، نیازهای کشاورزی و دامدارِی ساکنین نیز قابلیـت تـأمین 

هایی که برای سکونت مردم ارتصاص داشته باشد؛ یعنی در کنار میزان مشخصی از زمین
شـود. لـذا می معـینهایی در کنار آن برای کشاورزی و دامـداری و... نیـز یابد، زمینمی

نشینی موضوعیتی ندارد و ایجاد فضای سبز برای تفریح مـردم، جـای رـود را بـه آپارتمان
زیست زایی با حفاظت از محیطکشاورزی در نزدیکی مح  سکونت رواهد داد و اشتغال

 ـ صـنعتینیمه صورابهاسالمی  تمدنهمراه رواهد شد. لذا تقسیم اراضی در شهرهای 
ای از نیازهـای ضـروری بـه ای بایـد در مـورد مجموعـهو هر منطقه کشاورزی استنیمه

رودکفایی برسد تا از این طریق، تمرکز در کشاورزی و دامداری که برای سودآوری باشد، 
تحرکی متداول در میان شهرنشـینان شکسته شود. همچنین با کاه  تمرکز در شهرها، بی

ی و دامـداری در سـطح کارگـاهی، از ی کشـاورزاز بین رواهد رفت و با ورود به عرصـه
تحرک بدنی مناسبی برروردار رواهند شد و بـه همـین دلیـ ، ورزش در شـک  مـدرن و 

هایی مقّدس که در شرع بـه آنهـا مصنوعی آن ضرورتی نخواهد داشت و فضا برای ورزش
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 توصیه شده، فراهم رواهد شد.

یه ئشکیل قوه قضا  علت ت ،سر دنی  د  وودان عرومی بر تن ز  و تک لب  فع .7

 کوچک و چ الک د  سبک زندگی اسالمی

ها به سـوی دسـتگاه قضـا ناشـی از در امور قضایی نیز باید توجه داشت که سی  پرونده
پیچیدگی در امور دنیوی است و لذا با کاه  پیچیـدگی و تمرکـز در ایـن عرصـه و افـزای  

ای کوچـک و قضـائیه قـوهه و ها مرتفـا شـدظرفیت ایمانی و تمرکز معنوی، بسیاری از نزاع
 چاالک پدید رواهد آمد.

شادن  علوم دانشگ هی و پیچیده س زیِعلت س ده ،س زی زندگی م دیس ده .8

 د  سبک زندگی اسالمی دینیعلوم  و پیچیدگیِ تکثر مووب ،زندگی معنوی

ای و رشـتههـای میانسازی زندگی در دنیا اقـدام شـود، دان هنگامی که برای ساده پا
دهند و ارضاء نیـاز را را از چندین ُبعد مورد بررسی قرار می مادیهایی که یک نیاز تخصص

کنند، به حاشیه رواهند رفت و بالتبا تکنولوژی تجزیه رواهد تر میمداوم پیچیده صورابه
متمرکـز،  شهر از طریـق چنـد کاررانـهک کالنشد و مثاًل به جای تأمین لبنیاا مورد نیاز ی

کارگـاهی ـ و نـه  صـورابهآیـد تـا تـأمین ایـن نیـاز گاه تولید لبنیاا به وجود میدهها کار
شـود کـه ایـن نحـوه از شهرنشـینی مشـابه زنـدگی در  تصورای ـ انجام شود. شاید کاررانه

روستاها و بازگشت به دوران قب  از رنسانا رواهد شـد امـا هنگـامی کـه در ایـن موضـوع 
وشن رواهد شد که در شهر مطلوب، تمرکز و پیچیدگی از بین نامه تولید شود، رهزاران پایان

گیرد و تولیـد تکنولـوژی متمرکـز بـر ایـن اسـاس رود بلکه بر محور معنویت شک  مینمی
های نمـاز مصـالیابد. این در حالی است که در وضا موجود، مسـاجد جـاما و سامان می
نماز جمعه و  یکبار و فقط برای اقامه ایهفتهمند از نشاط و رونق نیستند بلکه تنها جمعه بهره

مـامی شوند. اما در وضا مطلوب، تاجتماع منمنین تبدی  می ح برای دو تا سه ساعت به م
مساجد باید به مسجد جاما منعکا شده و مـورد بررسـی  مسائ  یک شهر از طریق شبکه
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در ایـن  گیری شـود و سـپا در کـ  شـهر مـنعکا گـردد.قرار گرفته و پیرامون آن تصـمیم
از سادگی و بساطتی که امروز به آن مبتالست، رار  شده و با دستیابی  حوزه علمیهصورا، 

ای را رهبری رواهد کرد به نحـوی کـه سـرنخ به منطق جدید، مراکز تحقیقاتی بسیار پیچیده
کادمیـک و عقالنـی از شـبکهها را بدست گیرد و پشتتولید علوم کاربردی در دانشگاه  یبانی آ

 یتی که توضیح آن گذشت، انجام دهد.معنو

 سابک زنادگی   د  سبک زندگی اسالمی با   «تشکیالت و س زم ن»تف وت بی ن  .9

اوصا ف، موضاوع ت و گاردش    »د  ساه ساطح    «وحادت نسابت  »وری ن ) غربی

 « عرلی ت

ی سازمان و تشکیالا و امور اداری در سبک زندگی غربی گفتـه شـد اما پیرامون مسأله
ارها قرار گرفته و لذا کرامـت افزهای انسانی تابعی از تکنولوژی و سخترادهکه ارتیاراا و ا

وحـدا »ی ی منطق و ریاضیاتی است که توانایِی مالحظهشود. این نتیجهانسانی پایمال می
را ندارد و لذا در طراحی مجموعه، قهرًا منافا یک قشر بـر منـافا عمـوم غلبـه پیـدا « نسبت

 صـورابهافزارها و می، تشکیالا و سازمان بـا محوریـت سـختکند. اما در نظام اسالمی
شود بلکه این مقوله، یک ارگانیزم و موجـود زنـده اسـت کـه هماننـد مکانیکی تعریف نمی

بـا  مهـمانسان دارای روح و عقالنیت بوده و کرامت انسـانی بایـد در آن حفـظ شـود و ایـن 
را « وحـدا نسـبت»ی را مالحظـهشود که قـداستفاده از منطق و ریاضیاتی که ممکن می

گـردد؛ بـاز می« اوصـا »داشته باشد. بر ایـن اسـاس، سـطح اول از تحلیـ  سـازمان بـه 
گونه که در تحلی  فرد نیز به او وصف عـدالت، شـجاعت، فسـق، تـرس و... منتسـح همان

اوصا  حمیده منتهی شود که برای تحقق آن به  ییعنی حرکت سازمان باید به ارتقا شود.می
کردن آنها نیازمندیم و دستیابی به تعادل نیز وابسته و هماهنگ« تعادل بین موضوعاا»یجاد ا

 و قوانین ررد در تحقق فرآیندها است.« نظم»به رعایت 
ی مشخص و دقیقی در توان بیمارستانی را در نظر گرفت که روّیهبرای تقریح به ذهن می
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دارد که دسترسی به ایـن وضـعیت، از  آن« درمان»بیماری و « تشخیص»بیمار و « پذیرش»
)تکنولوژی( متناسح با روند پـذیرش و « ابزار»و « امکاناا»و « نیروی انسانی»مدیریت بر 

در سـطح اول و « گردش عملیاا»گیرد. در نتیجه، هنگامی که تشخیص و درمان نشأا می
و  در سطح دوم به دقـت محقـق شـود، آبرومنـدی سیاسـی و فرهنگـی« تعادل موضوعاا»

اقتصادی را برای این بیمارستان به ارمغان رواهند آورد؛ یعنی مراجعاا مردم به آن افـزای  
شـوند و درآمـد بـاالیی ای و پزشکان حاذق جذب این مرکـز مییابد، کادر درمانی حرفهمی

ی این سطوح گردد. لذا ابزار محاسباتی و مفاهیم و منطقی که بتواند همهبرای آن حاص  می
وصف سـازمان و تشـکیالا رواهـد  ی)وحدا نسبت( برساند، موجح ارتقا حدارا به و

ها و شد و مقیاس مدیریت در نظام را بر یک ریاضیاا دقیق استوار رواهد کرد. اما سـازمان
نتوانند محاسباا رود را بر این اساس سامان دهند، نه تنهـا  اگردر نظام اسالمی  تشکیالا

شـوند تـا روحانیـت و می نخواهند بود بلکـه موجـح میاسال تمدنقادر به حرکت به سوی 
 طلبی و ناکارآمدی متهم شوند.متدّینین به قدرا

باید به منطق و روش تحقیق شدن، کاربردی  اسالمی برای به عبارا دیگر، علوم انسانِی 
مّتکی شود و یک دستگاه محاسباتی و استداللی برای تحقق عدالت الهی ارائه کند و آن را به 

گونه که رعایت شـرایط برهـان در ی عینیت تبدی  نماید؛ همانامر تکرارپذیر در صحنهیک 
شود و زمینـه مباحث نظری، موجح انتقال مفهوم به غیر و اقناع دوست و اسکاا رصم می

رعایـت  دلی بـههای علمیه شیعه کند. لذا حوزههای بعدی فراهم میرا برای تحقیق و تدقیق
 علـتاند تـا اسـتدالل رـود بـر علم اصول( همواره قادر بودهبا ز متن )مندی در فهم اقاعده

انتساب احکام مستنبطه به شارع مقّدس 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. 

ی تحقق دیـن از دین منحصر شود بلکه باید در عرصه ی فهماین مشی مبارک نباید به عرصه
یت فتوی در احکام عمـ  حجو مدیریت نظام اسالمی نیز جریان پیدا کند و عالوه بر احراز 
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مند شـود و ارتبـاط رفتـار یـک فردی، انتساب عملکرد یک نظام به رطاباا شارع نیز قاعده
لی احراز گردد. در همین راستا منطقی و استدال صورابهقدرا اسالم،  یحاکمیت با ارتقا

نکاتی که در این سلسله مباحث بـرای تبیـین وضـا مطلـوب و چگـونگی رـرو  از وضـا 
، مبتنی بـر منطـق نظـام والیـت اسـت کـه از شودمیی انتقال مطرح موجود و طراحی دوره

الهاشــمی در جهــت حسینی ســیدمنیرالدین اللــه عالمــهدســتاوردهای بــزرگ مرحــوم آیت
 رود.ردن نظام اسالمی به شمار میکتروریزه

ها  و  کشای، تخریاب زیرسا خت   نسل» دکترین دف عی غربی مبتنی بر نفی .10

 ومردمای   و وا یگزینی آن با  ونا     «ها ی کشات   ورعای   استف ده از سالح

 تکنولوژی غیرمتررکز مبتنی برووانرردانه 

ی یاست تجزیهبر اساس آنچه گذشت، دکترین دفاعی در وضا مطلوب نیز متناسح با س
 رـود و جامعـهی مردم برای دفاع از شـهر شود و تمامتکنولوژی و کاه  تمرکز طراحی می

شوند. این روش همانند وضعیت جاری در امریکا نیست که آزادی سـالح ظـاهرًا مسّلح می
شود؛ بلکه تسلیح عمـوم ها میبرای دفاع شخصی است اما عماًل موجح بسیاری از جنایت

می به آنها در وضا مطلوب برای دفاع از کشور بـا محوریـت نیـروی زمینـی و و آموزش نظا
انجام یک جنگ شرافتمندانه و ارالقی است. این در حالی است که دکترین دفاعی در غرب 

ها استوار شده و در ابتدا با ماشین جنگـِی دشـمن کشی و تخریح زیرسارتبر اساس نس 
گیـرد کـه باعـث هوایی، نوعی از بمباران را پـی میشود بلکه با محوریت نیروی روبرو نمی

آوارگی آنان شود و در نهایت آنها را از نظام حاکم جدا  ودم ها و کشتار مرنابودی زیرسارت
کنـد کـه در یـک ترین نوع از دکترین نظامی است زیرا انسـانیت حکـم میکند. این ظالمانه

شمن پردارته شود و نه کشتار ن جنگِی دجنگ نظامی، بی  از هر چیز باید به مقابله با ماشی
 کند.هایی که معیشت آنها را تأمین میو تخریح زیرسارت مردم

گر معنـا نـدارد زیـرا نظـام های مخـو  و سـرکوبدر دکترین امنیتی نیز استفاده از دستگاه
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ی غربی از مخالفان ترسی نـدارد و تنهـا بـا کسـانی کـه قصـد مقابلـه تمدناسالمی بررال  
کند. لذا محور دکترین امنیتی در نظام اسـالمی، آمیز با حاکمیت را دارند، بررورد میرشونت

 عهـدهبهمردم هستند که نق  اصلی را در مقابله با شایعه، فتنه، کودتا و انواع رطـراا امنیتـی 
 های امنیتی نیز ساماندهی مردم در این عرصه است.دستگاه هگیرند و وظیفمی

 ب  ماو یت کنگره عمیم حاج، « وحدت ب  وه ن اسالم» و «استکب  ستیزی» .11

 ماو  سی ست خ  وی د  سبک زندگی اسالمی عنوانبه

همچنین سیاست رارجی در وضا مطلوب، اقتصادمحور نخواهد بود و تولید ثروا )به 
متغیر اصلی در دیپلماسی قرار نخواهد گرفت زیـرا  مثابهبهداری( تعریف آن در نظام سرمایه

و کفـار و منـافقین در  اشـقیاگیری از منمنین و هدایت و دست ارتقای ظرفیتگونه که همان
موضوع محوری معرفی شد، همین راهبرد در سیاست رارجی نیـز  عنوانبهسیاست دارلی 

و  حـج رجی در وضا مطلـوب از ترکیـح بعثـهرو دستگاه سیاست رایابد. از اینجریان می
منـافقین،  هـدایتگیری در برابر کفـار و موضا ح که مشود چرا وزارا رارجه تشکی  می

است و در طول سال، در قالـح عمـره تـداوم پیـدا  حجی مسلمین در موسم همای  ساالنه
هـا و اقـوام و مـذاهح و نژادهـای تملیاسـالم و  امـتکند. یعنی یک ارتباط دائمـی بـا می

و  تسّنن شودوحدا با اه  یوجح انسجام بیشتر شیعیان و ارتقاگیرد تا ممختلف شک  می
ی بررورد جهان اسالم بـا کفـار حربـی و ، نحوهدر مقاب  کفر جهانیافزای  قدرا اسالم 

کفار غیرحربی را تعیین کند. پا متغیر اصلی و محور اساسی در سیاست رارجی مطلوب، 
حـج تغییـر کنـد و از وضـعیت  لذا باید رویکرد فعلـی در بعثـه است و حجی عظیم کنگره

و برگـزاری  فرصتی برای ترویج و تبلیغ فرهنـگ مـذهح مثابهبهصرفًا  حجوجود که در آن، م
 شود، فراتر رود.قلمداد می چند همای  محدود
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آنها  از سالطه    رو مردمی و خا  صو تبه ه خبرگزا ی ه  و س نه مهندسی .12

 دا ینم م سرم یه

دارد، تولید ربر و انتشار آن  ی جهانی جریاندر موضوع ربر و ربرگزاری آنچه در صحنه
این روند، تواطن آنها بـر کـذب و  با است که شهورو م معینتوسط چند ربرگزاری  در جهان

 جـاری اسـالمی امـتو می د. لذا این روش نباید در دار  کشور اسـالیابدروغ افزای  می
تحقـق  شود بلکه تولید و انتشار ربر و ربرگزاری در وضا مطلوب باید بـا محوریـت مـردم

افزاری تجزیه شده و در متن جامعه و افزاری و نرمها از ُبعد سختیابد. در نتیجه، ربرگزاری
گیـرد تـا ربـر در وضـا مطلـوب بـه ابـزار حاکمیـت بـرای اطـالع از در میان مردم قرار می

ای برای توجیـه پذیری تبدی  گردد و نه وسیلهیتمسنول ارتقای ظرفیتهای سیستم و ضعف
و مردمـی  منثرهمچنان که ربرگزاری نظام اسالمی باید با حضور و فریح عموم. اشکاالا 

های ربـری جهـانی بپـردازد و هـدایت افکـار در اقصی نقاط جهان، به هماوردی با شـبکه
 عمومِی محرومین و مستضعفان و آزادگان جهان را به دست گیرد.

حقاه و معا  ف   عنوان مااو  انتقا ل معا  ف    ههدایت نشر و توزیع کت ب ب .13

 و مفید انس نی

توانـد روانی نیز باید توجه داشت که این مقوله ابزاری است که میپیرامون کتاب و کتاب
از طریق مفاهیم و ادبیاا رود، جامعه را در مسیر هدایت کمک کند یا آن را در راه ضاللت 

در احکـام  زیکتاب رـط قرمـ ، در مقولهمحمدو آل محمدقرار دهد. در واقا بر اساس فقه 
کتح ضاّله وجود دارد که نه تنها بایـد در دارـ  کشـور از چـاپ و  حرمت نشر به نام فقهی

ای متناسـح بـا ایـن کتـح در سراسـر جهـان انتشار آن جلوگیری کرد بلکه بایـد بـه مقابلـه
های الزم پردارت. در مورد کتبی که حاوی مباحث عقالنی یا تجربی هستند نیز باید بررسی

کـه تکلیـف  به نحوی قیقی مطرح نمودود تا بتوان در این زمینه نیز اظهار نظرهای دانجام ش
 د.شوجامعه در قبال آنها روشن 
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 د  طراحی سبک زندگی اسالمی «انتق ل دو ان»و  «وضع مطلوب»تق وت  .14

آرمانی ذکر شد که بخشـی از  تمدنی پیرامون سبک زندگی مطلوب و کلتا اینجا اصولی 
و فرهنــگ قرآنــی و روایــی ریشــه داشــت و بخشــی از آن ناشــی از « ا وحــیادبیــا»آن در 

و روش استفاده از آنها در « تجارب بشری»بود و بخ  دیگری از آن به  1«عقالنیت جدید»
پردارت. البته در این سلسله مباحث، تنها به تغییر جهت در تروری تولیـد نظام اسالمی می

های پردارته شده و اال طّی مسیر فـوق بـه بررسـی ثروا و قدرا و اطالع و استدالل بر آن
سطح فهم از دین،  یای پیچیده نیاز دارد تا با ارتقاههای متعدد و دکتریننامهعقالنی و پایان

و معـادالا کـالن در  «احکـام تعـادل»استنباط شود و مبنایی برای تولیـد  «احکام توسعه»
اداره قرار گیرد. همچنین روشن است کـه  در بخ  مدل «هااحکام نظم»ها و تعیین دانشگاه

حرکت به سوی این زندگی آرمانی و وضا مطلوبی که در نکاا فوق توصیف شـد، ممکـن 
جانبه طراحی شود؛ یعنی تا زمانی کـه دقیق و همه صورابه «انتقال دوره»که نیست مگر آن

رًا بسـتری بـرای قدرا و ثروا و اطالع رار  شد، قه توان از سبک زندگی غربی در عرصهن
شود بلکـه جریـان نیـاز و ارضـاء در اسالمی ایجاد نمی تمدنتولید نیاز جدید و دستیابی به 

، از رار  بر نظام اسالمی دیکته رواهد شد. البته اگر امکان دسترسی مادیی تکام  عرصه
د که برگرفته از تکامـ  معنـوی باشـ مادیمستقیم به معصوم وجود داشت، راه نی  به تکام  

روشن بود اما در عصر غیبت، ررو  از وضا موجود تنهـا از طریـق درگیرشـدن عقالنیـت 
 و تولیـد تکنولـوژی جدیـد غیرمعصوم )فقاهت( با عقالنیت مدرنیته و انحـالل آن در رـود

تـوان بـه سـوی ها )ال الـه( اسـت کـه میگردد و به تعبیر دیگر تنها با نفی طاغوامی میسر
 الله( حرکت کرد. ردای متعال )االپرست  

                                                           
نگری و که جایگاه جدیدی بـرای منطـق مجموعـه است منطق نظام والیت، «دیدعقالنیت ج». منظور از 1

 .شودکند و بر این دو منطق حاکم میمنطق انتزاعی تعریف می
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تراو ی ح کریات    دلیلبه «انقالب سی سی»از  «انقالب فرهنگی»ضرو ت تأخر  .15

   «تولید علم»بر  «اختی  »

 ،گـذار و انتقـال ررو  از وضا موجود و طراحـی دورهپی  از ورود به بحث چگونگی 
شـته توانـد چنـین مضـمونی داکه اولین آنهـا می پرس  پاسخ داده شود دومناسح است به 

اگر جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی و دارای اهدا  دینی است و دین اسـالم نیـز »: باشد
کرده، پا چرا با  معینها را دین راتم، راه نجاا و سعادا بشریت در تمامی زمینه عنوانبه

های دینی در جامعه گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی، احکام و ارزش
پاسخ به این سوال، منوط به فهِم ایـن حقیقـت اسـت کـه پـا از « نشده است؟سازی پیاده

 نـوابو  اری به دست غیرمعصومین یعنی فقهـاد، پرچم دین)عج(عصرغیبت حضرا ولی
محصول عقالنیِت غیرمعصوم، دارای سیر تطّور و  عنوانبهامام زمان افتاده و لذا فقاهت  عام

جوید. در همین راستا می تقربابر نیست بلکه به آن رشد و تکام  است و با ادبیاا وحی بر
محدود بـوده اسـت و  «تعیین تکلیف فرد»ها پا از آغاز غیبت کبری، به مدافقه شیعه تا 

، حاکمیـت و امـتاحکـام »تنها پا از تشکی  نظام اسالمی بـوده کـه ضـرورا اسـتنباِط 
رغم ده است. بنابراین علـیهای علمیه تبدی  شپدید آمده و به موضوع امتحان حوزه« تمدن

ی معصـومین و تبیـین تمـامی ابعـاد و تبیین و تفسیر قرآن توسـط ائّمـه نبوااعتقاد به رتم 
تشریا الهی توسط آن ذواا مقّدس، حقیقت علـم وحیـانی و رطاناپـذیر در ارتیـار هـی  

ی هـدی و بـر اسـاس گیرد بلکه غیرمعصـومین بـا اسـتمداد از ائّمـهغیرمعصومی قرار نمی
نی و الهـی نزدیـک شـوند و بـا توانند به این ادبیـاا نـوراظرفیت روحی و عقالنی رود می

 فهم رود از دین، از امتحاناِا هر عصر عبور نمایند. یارتقا
حضـرا  عـام نـوابتوسـط  تمـدنو حکومـت و  امتاکنون احکام به همین دلی ، هم

، )عج(عصـری حضرا ولیهراصهای علمیه استنباط نشده اما با عنایاا عصر و حوزهولی
ی الهی به حضرا امام )ره( و مقام معظم رهبری الهام دینی و وحدا کلمه امتراه تشکی  

و القاء شده و به یک وجـدان عمـومی تبـدی  گشـته امـا ایـن وجـدان عمـومی بـه فرهنـگ 
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تخصصی تبدی  نشده است. یعنی مدیریت قیام و سپا راهبری نظام توسط حضـرا امـام 
مـدرن و سـبک زنـدگی غربـی،  تمـدنی ام معظم رهبری در مقابلـه بـا سـلطهرمینی و مق

اعجازآمیز محقق شده اما عقالنیت و فرهنگی که موجح استنباط احکام آن شود و  صورابه
این مدیریت نورانی را در سارتارهای نظام جاری سازد، پدید نیامده است. به نظر ما منطقی 

اللـه سـیدمنیرالدین کنـد، توسـط مرحـوم عالمـه آیتکه بتواند این رأل علمـی را برطـر  
هـای انقـالب الهاشمی تولید شده و همزمان بـا مـدیریت میـدانِی مسـائ  و چال حسینی

کادمیک نیز برای آن فراهم آمده است. پـا ایـن اشـکال کـه: اسالمی، پشتوانه ی علمی و آ
ام رـود، دسـت بـه قیـام رهبران انقالب اسالمی نباید قب  از تولید فرهنگ متناسـح بـا قیـ»

های ایـن فرهنـگ همزمـان بـا که از نظر عینـی، پایـهمردود است زیرا عالوه بر آن« زدندمی
حرکت انقالب اسالمی تولید شده، از لحاظ نظری نیـز در مبنـای مختـار روشـن شـده کـه 

گاهی مقّدم است و تولید علم زمانی امکانارتیار و جهت  شود کـهپذیر میگیری بر علم و آ
 سح شک  گرفته باشد.پی  از آن، یک فضای سیاسی و انگیزشِی متنا

باه   د  سطوح مختلد ایرا ن و عقالنیات   طراحی س خت  ه  برای هدایت مردم .16

 کردن تقوی؛ از الزام ت ترو یزهاخالقی و آزاد ه ی زندگی معنوی وش خصه سوی

رای تأمین معاش رـود ب مادیهای نیازمندی مردم به دستگاه»که:  پرس  دوم این است
شود، امری طبیعی است اما هنگامی که دادن به قوانین و سارتارهای موجود میکه باعث تن

قرار گیرد و  و معنوی مردم مادیپایگاه تأمین تمامی نیازهای  مثابهبهمسجد در وضا مطلوب 
معنـوی به مسجد مراجعه کنند، عماًل به معنـای اجبـار مـردم در امـور  همگان ناچار شوند

واقا شود و نه با  رواهد بود و این در حالی است که امر هدایت باید با ارتیار و می  و رغبت
باید توجه داشت که اساسًا حاکمیت معنایی جـز سارتارسـازی و  بارهدر این« !اکراه و اجبار

های طراحی شـده نـدارد و مـردم نیـز هنگـامی کـه قراردادن مردم و ارتیاراا آنان در کانال
پذیرند، عماًل به تمامی قـوانین و سـارتارهای حـاکم بـر آن تـن ندگی در یک کشور را میز
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دهند. لذا در وضا موجود نیز کسـانی کـه تابعیـت کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران را می
کننـد و کسـانی کـه ایـن نحـوه زنـدگی را اند، در چارچوب قوانین کشـور عمـ  میپذیرفته

 اند.ر به ارذ تابعیت از دیگر کشورها اقدام نمودهپسندند، با مهاجرا از کشونمی
ای شود، نباید مجموعهدر واقا هنگامی که صحبت از حاکمیت دینی و نظام اسالمی می

رو بـا تشـکی  از وعظ و رطابه و پند و اندرز و ابالغ آن به عموم مردم به ذهن بیایـد. از ایـن
قـرار  جامعـه اسـالمیبـرای مـدیریت  مکانی مثابهبه، مسجد اکرمنبیحاکمیت دینی توسط 

گرفت و منافقین نیز به این نکته پی بردند که جریان فرمان و صدور امر و نهی به مسلمین از 
گیرد و لذا سریعًا این پایگاه حساس را قبضه کردند و از این مکان برای مسجد سرچشمه می

د و مـدارالخالفه پدیـد آ هپا از گذشت سالیان دراز بود کهره بردند و ی رود بإعمال سلطه
شـبکه . بحث فـوق نیـز در راسـتای بازگردانـدن شدمسجد تفکیک  ح کز حکومت از ممر
که ارتیاراا مـردم توسـط احـزاب و جد به جایگاه واقعی رود مطرح شده تا به جای آنامس

ر ها و سایر نهادهای برآمده از سبک زندگی غربی کانالیزه شـود و از بسـتها و کاررانهرسانه
بگیرد، از نماز امام جماعت و پناه بردن او به ردای متعال و اسـتعانت از  تأثیر مادیپرورش 

 به آن مترنم هستند، و جماعاا ائمه جمعه که «ایاک نعبد و ایاک نستعین»او نورانی شود و 
 وارد جریان مدیریت کشور گردد.

ن است که تمامی مـردم از نظر قرار گیرد آل فوق باید مدسوا دیگری که در پاسخ به نکته
افـراد یـک نـوع  تند و لذا در وضا مطلوب، از همـهی ایمانی مساوی نیسنظر سطح و درجه

رود بلکه بحث بر سر بسترسازی برای ایمان است تا درجاا مختلف رفتار واحد انتظار نمی
ی پیدا کننـد. در سـبک زنـدگی غربـی نیـز بسـتری بـرا یمانی در چنین بستری امکان ارتقاا

گونـه شـود یعنـی اینی از شهواا الـزام نمیراصشود و کسی به سطح شهواا طراحی می
نیست که تمامی شهروندان در کشورهای غربی به باندهای مافیایی بپیوندند یـا همگـان بـه 

 مـادیها در جواما گونه که بیان شد، برری طیفباالترین سطوح سیاسی برسند بلکه همان
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قـانونی و پسـندند و از بیمند و به شک  قـانونی میقاعده صورابههستند که شهوا را تنها 
هـا بـه فرهنگجنایت و تجاوز و تعّدی تنّفر دارند و لـذا از گـروه اپوزیسـیون یـا سـایر ررده

کنند و اال بایـد سـارتارهایی را کـه آیند و بعضًا به کشورهای دیگر مهاجرا میحساب می
نابراین بحث اجبار به هدایت مطـرح نیسـت بلکـه در توسط حاکمیت ایجاد شده بپذیرند. ب

وضا مطلوب، شخصی که تابعیِت نظام جمهوری اسالمی را پذیرفته و قبول کرده که تحـت 
مند به زندگی ایمانی است و طبیعتـًا بـه سـوی ایمـان لوای این حاکمیت زندگی کند، عالقه

دگی غربی، شهروندان قهرًا به گونه که در سبک زنشود. همانکند و منمن میگرای  پیدا می
کنند یا در وضعیت موجود، بسیاری از جوانـان رفتارهای نامشروع و تجاوزکارانه مبادرا می

شوند با جّو غالح و پسند اجتماعی همراه شوند و برری احکام و ظواهر شرعی را ناچار می
ف هستند و بـرای از نظر ایمانی دچار ضع ایعدهزیرپا بگذارند. در وضا مطلوب نیز گرچه 

آیند، اما برای حاکمیت اسالمی پذیرش سـطوحی از رود به مسجد می مادیتأمین نیازهای 
شود. عالوه نفاق در میان شهروندان بهتر از ابتالء آنان به سبک زندگی کفرآمیز محسوب می

ف وآمد به مسجد تدریجًا تضعیو هواهای نفسانی، در جریان رفت مادیهای که انگیزهبر آن
آهسته ی فسق، آهستهشوند و پا از عبور از مرحلهگردد و افراد از حالت نفاق رار  میمی

کنند. در واقا سارتارهای حاکمیتی بایـد بـه زندگی ایمانی در درجاا پایین آن را تجربه می
نحوی طراحی شود و مردم را هدایت کند که کفر به نفاق، نفاق به فسق، فسـق بـه درجـاا 

گرچه ممکن است برری افـراد بـه  به درجاا باالی ایمان تبدی  شود.ان و سپا ی ایماولیه
 دلی  ظرفیت راص رود، این مراح  را با سرعت باالیی طی کنند.



3 
 «انتقالدوران »قدرت برای  و راحی تئوری تولید ثروت، اطالعط
 و رهبریمعظممقام امام و مدیریت حضرتکردن اساس تئوریزهبر 

 «سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی»سه ناهنجاری از  آکادمیکتبیین 

قاد ت، اطاال ،   »سه ترو ی تولیاد   توانرندی فلسفه نم م والیت د  طراحی .1

 کردن مدیریت حضرت ام م و مق م معمم  هبریبرای ترو یزه« الهیثروت 

در مباحث گذشته روشن شد که تحلی  وضا موجود در نظام جمهوری اسالمی، باید بر 
استوار شود که مدیریت حضـرا امـام رمینـی )ره( و مقـام معظـم رهبـری، این چارچوب 

ترـوری تولیـد »ی مـدرن در سـه عرصـه تمـدنموجح اهتزاز پرچم مقاومت برای مقابله با 
شـده اسـت. پـا از آن بـا تبیـین سـبک « قدرا، تروری تولید اطالع و تروری تولید ثروا

ای متعـال در سـطح حاکمیـت و زندگی اسالمی در وضا مطلوب بیان شد که پرست  رـد
مساجد »پذیرد. در نتیجه، معنویت تحقق می احکام و از طریق شبکه ، بر اساس اقامهتمدن

راستگاه اصلی در ترـوری تولیـد قـدرا الهـی  مثابهبه« و نمازهای جمعه و دستگاه رهبری
توسـط  اسـت کـه« بانک اطالعـاا»رواهند بود. تروری تولید اطالع الهی نیز برراسته از 

و  تمـدنی سـطوح )از ی مطلـوب و منطـق نـوین آن طراحـی شـده و در همـهحوزه علمیه
های تخصصـی ارائـه مشـاورههـدایت و ها( حاکمیت و جامعه تا اصنا  و اقشار و رانواده
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کننـد. در شـعح ایـن بانـک عمـ  می مثابهبهمساجد  کند واین روند را کنترل می دهد ومی
شدن تمرکز و پیچیـدگی در امـور دنیـوی )تکنولـوژی با شکستهنیز تروری تولید ثروا الهی 

موجود(، روابط اقتصادی ساده شده و تابعی از پیچیدگی و تمرکز در امور معنوی )تکنولوژی 
 .متناسح با عبادا( قرار رواهد گرفت

ی جدید، آرمانی در وضا مطلوب بود که یک منطق و فلسفه تمدناین نمایی اجمالی از 
های نامـهتواند با مدیریت تحقیقاا در حوزه و دانشگاه و تولید پایانی آن است و میپشتوانه

را اسـتنباط « احکام توسعه، احکام تعادل و احکام نظم»، اداره جامعهمتعّدد در تمامی ابعاد 
. البته دستیابی به این هد  بلند، به زمانی بی  از و به سارتارسازی برای آن اقدام نماید کند

شود جهت حرکت نظام اسالمی قب  از ظهور قرن نیازمند است اما تبیین آن موجح مییک 
امـام زمـان،  عام نوابایران به رهبری  ملتمشخص شود. بنابراین  )عج(عصرحضرا ولی

را به پیروزی رسانده و « انقالب سیاسی»گام اول را در راستای اهدا  آرمانی رود برداشته و 
حرکت کند ـ کـه ایـن « انقالب فرهنگی»در گام دوم باید به سوی  از آن محافظت کرده، اما

را تحقـق « قتصـادیانقـالب ا»سلسله مباحث، به همین موضوع پردارتـه ـ و پـا از آن، 
رضـاء تکنولوژی جدید و متناسح با نیازهای حاکمیت دینی، تولید نیـاز و ا تولیدبخشد تا با 

 سامان یابد. «تقربد و تعب»در درون کشور و بر اساس هویت 
ی انتقال( باید به این نکته توجه کرد که در سطح قب  از ورود به بحث دوران گذار )دوره

)راهبری قیام و مدیریت نظام توسـط حضـرا امـام و مقـام معظـم رهبـری( « گیریجهت»
بزرگترین دستاوردها حاص  شده کـه پیـروزی انقـالب اسـالمی و درگیـری آن بـا مـدیریت 

ی ایـن درگیـری، انسـجام درونـی بـرای شـیعیان از آن جمله است. نتیجـهجهانی مدرنیته، 
اسالمی برای حفظ فرهنگ بعثت و احتجا  با کفار بوده و بـا  امتی بیت و وحدا کلمهاه 

، روشن شده که شعار انقالب و مکتـح اسـالم نسبت به دین تغییر در وجدان عمومی بشریت
ی شرون زندگی حضور پیدا کنـد و راه نـوینی همهتواند در یک واقعیت جهانی است و دین می



486  سبک زندگی 

در برابر فرهنگ مدرنیته پدید آورد. این حقیقت در رفتار نظام اسالمی در سه ساحت سیاسـی، 
ها از دکترین متـداول در دنیـا امنیتی و دفاعی متبلور شده و نظام اسالمی توانسته در این بخ 

 1ه، به استقالل دست پیدا کند.نیاز گردد و از لحاظ میدانی در این سه عرصبی

  ترادن ماد ن د   باودنِ علت تووه به مها وم  ،نم م ورهو ی اسالمیه ی چ لش .1/1

 یسطوح آک دمیک و تخصص

ی ثباا و امنیت رسید، تدریجًا روشن شد که تـداوم که نظام اسالمی به مرحلهپا از آن
ی امروز عماًل در ارتیـار انقالب اسالمی دچار یک رأل تروریک است زیرا مدیریت در دنیا

با اّتکا به علوم  یک ماشین است که مثابهبه اداره کشورعلوم انسانِی کاربردی قرار دارد؛ یعنی 
کادمیک و تخصصی، قدرا حرکت پیدا کرده و از سنخ  هـافرهنگو ررده مباحـث نظـری آ

شـور بـا ی وضـعیت کهای عینـی و مقایسـهنیست بلکه با تکیه به آمـار و ارقـام و شارصـه
کنـد. امـا در جانبه را طّی میی پایدار و همهی جهانی، مسیر توسعهشدهاستانداردهای کّمی

ها در واقـا مباحثی که با موضوع نقد سبک زندگی غربی گذشت، ذکر شد که این شارصـه
های انقـالب را در انـزوا قـرار ی شهواا است و لذا شعارها و آرمانبیانی کّمی برای توسعه

که توسط متخصصین دار  کشـور بـه مـدیران نظـام ارائـه  مادیهای . البته مشاورهدهدمی
های است کـه در دانشـگاه کاربردی گردد، تعّمدی نیست بلکه مقتضای فراگیری علومیمی

ی نظـام کشور آموزش داده شده است. اما به هر حال این روند، ضرباا مختلفی را بر پیکره
ـ کـه منشـأ ــقبـول قطعنامـه  در به حضرا امام می  جام زهرند که از تحکاسالمی وارد می

و  88ی ـ آغاز شد و سپا رـود را در فتنـهـ ندهای محاسباتی کشور بود، دستگاهاصلی آن
این وضعیت، در تشـدید  دید آمد، بیشتر نشان داد. ادامهشکا  سیاسی بزرگی که در نظام پ

                                                           
کادمیک و علمی تروریزه نشـده و لـذا در ُبعـد مباحـث نظـری کـه  .1 البته این موفقیت بزرگ هنوز در فضای آ

هایی بـه بیـرون هـایی در درون و وابسـتگی، همچنـان ابهامشودپیرامون سیاست و امنیت و دفاع مطرح می
وجود دارد. اما به هر حال این حرکت مبارک آثاری در بخ  فرهنگ و اقتصاد نیز بر جای گذاشت و باعـث 

 از آن انجام پذیرد.« بکارگیرِی اسالمی»موجود در چارچوب  تمدنگیری از شده تا حّد امکان، بهره
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و الزامـاا آن، گفتگـو بـا  مـادیتکامـ   فشارهای درونی قاب  مشاهده است که با تکیه بـه
دانـد و بـر همـین اسـاس، بـه دنبـال تحمیـ  مشکالا می ح های مسّلط دنیا را راهقدرا
هـا، الزامـاا عینـی و عملـِی های متعّدد به مقام معظم رهبری است. پا این چال برجام

اشـی از تعّمـد به تعریف متداول آن در دنیاست که در ابتـدا، ن مادیحاص  از مسیر تکام  
 نظـام به زیرپاگذاشتن رطوط قرمـز ،برای انحرا  انقالب نیست گرچه در صورا تداوم آن

 منتهی رواهد شد.
مدرن )کـه در مـدیریت شـهوا و نظـام  تمدنمحابای های بیرغم هجمهدر واقا علی

گیری انقـالب اسـالمی و پیـروزی و داری تجّلی یافته است( برای جلوگیری از شک سرمایه
های تداوم آن، این حرکت نورانی به موفقیت دست یافته و از پایگاه ایمان، در مقاب  دشـمنی

ایـن » :گونه القـاء گـردد کـهشود تا ایندستگاه کفر مقاومت کرده است. اما اکنون سعی می
مقام معظـم رهبـری اسـتراتژی نظـام در  باید قعیت ندارد و امری وهمی است وها وادشمنی

البته وضعیت توازن قوا بـین ایمـان و  «را به استراتژی سازش با آن تبدی  کند! درگیری با کفر
کند که سازش مقطعی در برری موضوعاا، یک اضطرار گریزناپـذیر اسـت کفر، حکم می

بزرگترین رطر تلّقی شـود  عنوانبهاما تالش برای تبدی  استراتژی نظام به سازش با کفر باید 
عمیم سبک زندگی غربی فراهم گردد، موجـح انحـالل انقـالب که اگر شرایط آن از طریق ت

گیـری ی نظام جهانی رواهد شد. یعنـی تـالش دشـمن در سـه گـام پیاسالمی در هاضمه
میت کفـر کـه در مـاجرای کَ شود: اواًل جلوگیری از پیروزی مقاومت و تحمی  پذیرش َح می

 تمـدنکردن نظام اسالمی در ح منقطعنامه محقق شد؛ ثانیًا تحمی  مذاکره و سازش و ثالثًا 
مدرنیته. البته تاکنون لطف ردای متعال به رهبری و مردم تداوم یافتـه و پـرچم مقاومـت در 

تـالش بـرای تولیـد ادبیـاا  بـا آن، برابر مظالم مدرن همچنان در اهتـزار اسـت و همزمـان
ی مرحوم با مجاهداا علم 1348نخبگانی برای رفا رأل تروریک انقالب اسالمی، از سال 

این ادبیاا نخبگـانی  الهاشمی آغاز شده و ادامه دارد وحسینی سیدمنیرالدین اللهعالمه آیت
با گذشت نزدیک به پنج دهه از عمر آن، توانایی مشاوره در جهت تأسیا سـه قرارگـاه  نوین
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مند از نظام اسالمی را بـه دسـت آورده اسـت. سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای دفاع قاعده
 ملـتاین سلسله مباحث با هد  تقدیم همین پیشنهاد به محضر مقام معظم رهبـری و  لذا

 انقالبی ایران مطرح شده است.

بر اسا س   برای دو ان گذا « قد ت، اطال ، ثروت»سه ترو ی تولید  طراحی. 2

  ندم هیت اقتص دی تردن م دلیلبه ،چ لش اقتص دی

های سیاسـی توان کار را از عرصـهگذار می انتقال و باید توجه داشت که در طراحی دوره
( یـا تحـزبتوزیـا ارتیـاراا و مقابلـه بـا فرهنـگ  ر در قـانون اساسـی و نحـوه)مانند تغیی

ها( نیز آغاز کرد اما طـرح شدن دانشگاهدر حوزه و اسالمی تحولهای فرهنگی )مانند عرصه
موجـود  تمـدن. زیـرا تر اسـتی اقتصاد مناسـحدادن به عرصهاین بحث بر اساس اولویت

هـا و ها و ترورینظریـه اقتصادمحور است و ریشه در اقتصاد دارد و به همـین دلیـ ، گرچـه
مـداوم تغییـر یافتـه امـا تغییـر  صـورابهقوانین اساسِی اقتصاد در کشورهای غربی  بالمرلل

شود و ی سیاسی دارد ـ مالحظه نمیای در قانون اساسِی این کشورها ـ که بیشتر صبغهعمده
های گذشـته بـه کـار رـود ادامـه ی موجـود در دهـهابزارهای مشارکت عموم بر مبنای روّیه

ضربه وارد شود، مقاومت در برابر آن بـه  تمدنهای این دهد. پا در صورتی که به ریشهمی
اعتقاد بـه محوریـت  دلی بهبندی این اولویت بنابراینشک  بهتری صورا رواهد پذیرفت. 

ی اسـت کـه هجمـه علـتبرای ح  مشکالا فرهنگی و... نیست بلکه بـدان پول و بودجه 
اصلی مدرنیته به فرهنگ مذهح، با تکیه به ترـوری تولیـد ثـروا و قـدرا پـولی آن انجـام 

ی عم  شد بلکه توان صرفًا با اّتکا به مباحث تروریک وارد عرصهشود. عالوه بر این، نمیمی
در  و و ظرفیت روحی مردم را رعایت کرد در نظر گرفت همواره باید اوضاع میدانی جامعه را

وهفت سـال گذشـته مـردم ایـران را رسد بزرگترین چالشی که در سیراستا به نظر می همین
 راطر کرده، فقدان امنیت اقتصادی و ناهنجاری در مسائ  معیشتی است.آزرده
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قاد ت، اطاال ،   » سه تراو ی تولیاد   و معِ ،«و نبهتوسعه پ یدا  و هره»ادبی ت  .1/2

 و ضرو ت مق بله آک دمیک ب  آن برای اق مه کلره حقد  سبک زندگی غربی  «ثروت

اداره جانبـه و مـدل ی پایـدار و همهای، ادبیاا توسـعهپا مشک  اصلی و چال  ریشه
را در طول چنـد سـال بـه مقصـدی  ملتیک ماشین در عینیت، یک  مثابهبهاست که  کشور

کید شده که: کند. دمشخص منتق  می توسعه دارای یـک »ر بیاناا مقام معظم رهبری نیز تأ
ــ را جـایگزین آن کـرد. بـه نظـر « تکام  الهـی»ـ یا ـ« پیشرفت»و باید « بار ارزشی است

یابد که از طریق درگیری فقاهت با عقالنیت مدرنیته، تنها زمانی تحقق می مهمرسد این می
ی ابعـاد طراحـی جانبـه در همـهی پایدار و همهعهی دقیقی برای ررو  از ادبیاا توسنقشه

نظیر حضرا امام و مقام معظم رهبـری در مبـارزه بـا های بیشود. یعنی گرچه با مجاهدا
های بزرگی نصیح نظام اسـالمی شـده مدرن، پیروزی تمدنابعاد سیاسی و امنیتی و دفاعِی 

دی، نیازمنـد تعمیـق مبـارزه در ی فرهنگی و اقتصـااما تداوم این روند و سرایت آن به عرصه
حـق در برابـر  ی کلمـهاقامـه وان کمکی حقیقی به جبههسطح علمی و تخصصی است تا بت

رهبر ایـن  مثابهبهعصر را حضرا ولی عام نایحالشرایط و باط  ارائه کرد و فقیه جاما کلمه
 س، در باالترین سطح یاری نمود.کارزار مقد

یف توسعه و تغییر آن به پیشرفت و تکام  الهی سخن بـه هنگامی که از نقد و نقض تعر
ترین نیازهای انسان در که امروزه سادهبا توجه به این»شود: آید، این سوال مطرح میمیان می

های علم در دنیا همواره موضوع تحقیقـاا جدیـد قـرار گرفتـه و ترین عرصهرانه تا پیشرفته
در تمامی ابعاد حیاا بشـری جریـان  تحولکند و میسطح تکنولوژی در آن دائمًا ارتقا پیدا 

و تغییـر  تحـولبستن بـر شود، آیا چشمهای مختلف منعکا میدارد و آثار آن در نمایشگاه
روشن اسـت کـه مقصـود مـا نفـی مطلـق  «پذیر است؟ی زندگی در دنیا امکانمداوم شیوه

آنچـه البانیزم نیست بلکـه ر و جمود و انزوا و طحجو غلطیدن به دام ت مادی تحولنسبت به 
روردن اسـتقالل اسـت کـه موجـح ضـربه مـادیتکامـ   گرفتِن توان پذیرفت، مبنا قرارنمی

عـدم  وشود ها میبه رار  در این عرصهسیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور و وابستگی آن 
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اده از ناچـار بـه اسـتف اداره کشورعلمی با آن، باعث رواهد شد تا نظام اسالمی برای  مقابله
ضـرورا و »، از سـنخ اداره کشـورشود. در واقـا موضـوع  توسعه غربیهای ادبیاا نسخه

کردن دویسـت کشـور جهـان توانسـته موجود بـا هماهنـگ تمدننیست بلکه « امتناع عقلی
جانبـه، در حالـت ی پایـدار و همهتوسـعه ید آورد که بشـریت نسـبت بـه مقولـهشرایطی پد

 بگیرد و با روند متداول زندگی در دنیا همراه شود.ضرورا و امتناع عینی قرار 

 آک دمیک تالیل بر مبن ی مووود ه یاز چ لش  فتبرون اه  ،«و نبهدف   هره» .2/2

 «اقتص دی فرهنگی، سی سی،» از سه ن هنج  ی

اقتصـاد »ی داری بـه نظـام اسـالمی ـ کـه مطالبـهی اقتصـاد سـرمایهدر نتیجه، هجمه
شود ـ باید به نحو دقیق و عمیقـی شناسـایی شـود تـا ساس معنادار میبر همین ا« مقاومتی

های مختلف پـا از های غلط اقتصادی توسط دولتعوارض و مشکالتی که بر اثر جراحی
ی انقالب انجام شد، دوباره رخ ندهد. یعنی از آنجا که جمهوری اسالمی یـک نظـام مردمـ

را در زندگی مردم مالحظه کرد و پـی  از  دشمن و آثار آن است، بی  از هر چیز باید هجمه
 ایـنکه تنهـا بـه بررسـی آثـار هر کار دیگری، مردم را از بمباران اقتصادی نجاا داد؛ نه این

ها را به آثار تحریم بر تولید، امـور مـالی در ماشین جنگِی رودی پردارت و ارزیابی اجمته
در تهـاجم اقتصـادی رـود های درونی باعث شده تـا دشـمن و... منحصر کرد. لذا ضعف

نیازی به لشگرکشی نداشته باشد بلکه این مسأله به یک چال  امنیتی تبدی  شده و هماننـد 
گذاری در اماکن عمومی توسط عناصـر دارلـِی مـزدور ورود دشمن به دار  کشور و بمح

ی اقتصاد، به معنـای فقـدان امنیـت اقتصـادی در دارـ  است که تنظیر این مثال در عرصه
ر است. به عبارا دیگر وضعیت اقتصادی کنونی در کشور مانند وضعیت سیاسی ایران کشو

صدر و بازرگان در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی است که در طّی آن، عناصری از قبی  بنی
هایی مث  سازمان مجاهدین رلق و نهضت آزادی در دار  کشور وجود داشتند که و جریان

فشـردند و راهبـرد پای می« یا شرقی؛ یا غربی»د و عماًل بر مسیر معتقد بودن مادیبه تکام  
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پنداشتند و با تمـام وجـود احسـاس را غلط می« نه شرقی؛ نه غربی»حضرا امام مبتنی بر 
های سنگین است و به چنین سیاست، کشور در حال پردارت رسارا اتخاذکردند که با می

ی اقتصـاد نیـز اسـالمی زدنـد. در عرصـه همین دلی  دست به معارضه و قیام بر ضد نظـام
دانند و به مکانیزم بـازار عمیقـًا تولید ثروا به سبک غربی را مبنای حرکت کشور می ایعده

اعتقاد دارند و دستگاه محاسباتِی متداول در دنیا برای مـدیریت تولیـد و توزیـا و مصـر  و 
انـد کـه مبنـای کرد رهبری قرار گرفتهاند و در برابر رویارزش افزوده و مالیاا و... را پذیرفته

در واقا یک درگیری ایدئولوژیک در بخ  اقتصاد  1کند.حرکت کشور را عدالت معرفی می
کادمیـک مرحـوم عالمـه آیت  اللـهکشور جریان دارد و به همین دلیـ  اسـت کـه مباحـث آ

ان را در این تواند به انقالبیون کمک کند و رأل تروریک آنالهاشمی میحسینی سیدمنیرالدین
شود نیروهای انقالبـی در امـور درگیری برطر  نماید و اال فقدان عمق تخصصی باعث می

 ی از دست برود.مهمهای پیچیده مجبور به سکوا شوند و فرصتعلمی و 

                                                           
ر مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت د»مقام معظم رهبری:  .1

ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقالب قبول ندارد؛ نظام جمهوری اسـالمی قبـول  باشد؛
اساسـی در ی طبقاتی پی  نیاید؛ فقرا پامال نشوند؛ اینها جزو مسائ  ندارد. باید مراقبت بکنید که فاصله

 . 4/6/94دیدار با اعضای هیرت دولت، « .های کالن اقتصادی ما استریزیبرنامه
و در کنـار  عـدالتی ها بایـد در سـایهپیشرفتاین  ها الزم است؛ اما همهی این زمینهدر همه یشرفتپ»

وینـد: های اقتصـادی بگممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطالح تروریسین. باشد عدالتتأمین 
ی طبقاتی را قبول کنید اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصله پیشرفتشود؛ اگر بخواهید به آقا نمی

های اقتصـادی غـرب، نباید ریال کنیم که نسـخه«. نوآوری»کنیم و بپذیرید! اینجاست که ما عرض می
شـود و د؛ آن دوره طـی میای دارای است، دورهآررین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخه

حرم « .شود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شارص باید این باشدفکر تازه و فکر نویی به میدان وارد می
 .1/1/1387مطهر رضوی، 
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از سابک   برخ ساته  الگوی  ف ه»ب   «شع   عدالت مکتبی» بین قبض و بسط .3

 کشو تص دی امنیت د  بخش اق فقدانعلت  ،«زندگی غربی

 بنابراین باید دانست که در جنگ اقتصادی، مردم و قدرا ررید عموم و ارزش اموال آنها
کشور، یک مشک  مالی و ارزی اسـت. ایـن  اولویت اساسیاست و مورد هجمه قرار گرفته

هـای اقتصـادی چال  در کتاب گفتمان انقـالب اسـالمی و در ضـمن بحـث از ناهنجاری
الگوی رفـاه »وشن گردید که این ناهنجاری ناشی از قبض و بسط بین اجمااًل تحلی  شد و ر

است که باعث هر  و مر  در الگـوی درآمـد و « شعار عدالت انقالبی و مکتبی»و « غربی
بـه  1سـازد.شود و کنترل توزیا و مصر  در سطح کـالن را نـاممکن میالگوی مصر  می

را هد  رود قرار داده، شعار عدالت را ـ  «التزایدرفاه دائم»که « مادیتکام  »عبارا دیگر 
های که توسط انقالب اسالمی و رهبران آن مطرح شده ـ به چال  کشـیده و تمـامی توصـیه

کید میکارشناسی بر ضرورا دست گونه که تمـامی کنند؛ همانبرداشتن از شعار عدالت تأ
نـه »رواستند تا شعار در ابتدای پیروزی انقالب، از حضرا امام می مادیقائلین به تکام  
را کنار بگذارد. این در حالی است که شعار عـدالت برراسـته از فرهنـگ « شرقی، نه غربی

توان از آن دست کشید. پا باید این شعار های دینی و نظام مردمی است و نمیو ارزش انبیا
محور یک امر ضروری است ـ حفظ کرد و بـر اسـاس مقّدس را ـ که به حکم عقالنیت دین

ممکن نیست، آن را به  مادیالتزاید را مقّید نمود و از آنجا که نفی مطلق تکام  آن، رفاه دائم
ی دفاع مقـدس، تفـاوا گونه که الگوی مصر  در دورهتعریف مختار از رفاه قید زد؛ همان

ی مردم نیـز از ایـن وضـا ناراضـی نبودنـد و فراوانی با استانداردهای جهانی داشت و قاطبه
میت و فقر نداشتند زیرا معتقـد بودنـد کـه در حـال دفـاع از اسـالم و اسـتقالل محرو حا

های انـد. لـذا هزینـههای بزرگـی دسـت یافتهسیاسی کشور هستند و در این راه، به پیروزی
ها بـه تـوان در ایـن عرصـهاستقالل فرهنگی و استقالل اقتصادی را نیز بایـد پـذیرفت و نمی

                                                           
 . رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی؛ فص  دوم، گفتار دوم، مبحث نخست.1
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ه شد زیرا در مباحث قبلی گذشت که سبک موجود برای زندگی زندگی متداول در دنیا وابست
 اجتماعی، مبتنی بر کفر و ارالق رذیله است.

مرزهـای اقتصـادی را انتقال باید قب  از هر چیز،  برای طراحی دوران گذار و مرحله پا
رسد در ایـن سـه اند به درستی شناسایی کرد که به نظر میدشمن قرار گرفته که مورد هجمه

و « صـادراا و وارداِا ثـروا»، «صـادراا و وارداِا کـاال»بندی است: حور قاب  جمام
ی مــدیریت ایــن اساســًا اقتصــاد عرصــه«. التزایــد )رفــاه(دائم لــذاصــادراا و وارداِا »

الگوی تولید کـاال، الگـوی تولیـد ثـروا و الگـوی تولیـد »محورهاست و دشمن از پایگاه 
هـای ور شده است. لـذا بـررال  بررـی نگرانیملهبه اقتصاد جمهوری اسالمی ح« لذا

های بزرگ با اقتصاد کشور، این اتفاق یک امر مبارک اسـت زیـرا موجود از قطا ارتباط بانک
جمهـوری اسـالمی  ه شـبکه مـالِی نظـامی و ارزی در جهان مراکزی مهاجم بـنهادهای مال

هـای متـداول، ارتبـاط ینگونه که با پیروزی انقالب اسالمی و بـررال  دکترهستند؛ همان
های امنیتـی و هایی ماننـد نـاتو و روابـط امنیتـی ایـران بـا سـرویانظامی کشور با سازمان

قطا شد و زمینه برای دفاع از کشور در برابـر  و منطقه اطالعاتی امریکا و انگلیا و اسرائی 
ی رصـهدر ع هم شـد. پـاهای نظامی و امنیتی دشمن و استقالل در ایـن عرصـه فـراتوطره

صادراا و وارداِا کاال، »ی و در سه جبهه را مد نظر قرار داد آرای  جنگیباید اقتصادی نیز 
بافـِت صـادراا و »فعـال شـد و « و رفـاه لذاصادراا و وارداِا ارز و صادراا و وارداِا 

در این سه محور را بر اساس شعار عدالت تغییر داد. به عبارا دیگر در ابتدای کار « وارداا
ی جنـگ رزمنـدگان رـودی توان به ساماندهی الگوی تولید )که متناظر با تعیـین شـیوهینم

ی جنگ و طراحی عملیاا، متوقـف بـر کسـح اطالعـاا است( پردارت زیرا تعیین شیوه
رو بایـد معلـوم ی دشمن برای حمله است. از اینمیدانی از وضعیت جبهه و تشخیص نقشه

گردد که چگونه و بـا  معینمرکز است تا بر این اساس شود که تهدید دشمن بر چه نقاطی مت
 توان با آن مقابله کرد.عملیاتی می چه نقشه
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تن سب د   «اقتص دی»و  «فرهنگی»عرصه  برایضرو ت طراحی دو نقشه ونگی  .1/3

 هعرصسه  این و تشکیل سه قرا گ ه د  «سی سی»ب  عرصه 

تصاد ی اقهای موجود در عرصهیتاساسی است که باعث شده فعال غفلت از این مسأله
جنگی قرار نگیرد و اثری از دفاع اقتصـادی در آن مشـاهده  مقاومتی در چارچوب یک نقشه

های فعلی در این زمینه، با پذیرش روش متداول برای تولیـد و توزیـا و نشود. در واقا تالش
گیری پیرامون ایـن میممصرِ  کاال و ثروا آغاز شده و تنها این قید مدنظر قرار گرفته که تص

ی کالن دشـمن کـه جایگـاه هـر موضوعاا در دار  انجام شود؛ یعنی بدون توجه به نقشه
ُبریده و  صورابهکند، متغّیرهای اقتصادی متغیر اقتصادی را بر اساس هد  رود تعیین می

ای بـرای اسـتقالل در هـر متغّیـر هـایی جداگانـهمنفّک از یکدیگر مالحظه شـده و فعالیت
پذیرد. در نتیجه، نه تنها هی  امکانی برای درک علمی از آرایـ  جنگـی اقتصـاِد صورا می

جنگ » شود بلکهمیانگاشته سیاسی منحصر  به عرصه هجمه دشمنآید و دشمن پدید نمی
ارتبـاط »منتفی شـده و در عرصه میدانی س از اقتصاد کشور موضوعًا و دفاع مقد« اقتصادی
کـردن نیازهـای کشـور، بـرای برطر و رفـاه  لـذامر کاال و ارز و با دشمن در ا« اقتصادی

رغم گذشـت گردد! همین چال  در بخ  فرهنگی نیـز وجـود دارد و علـیجایگزین آن می
کید رهبری بر تهاجم فرهنگـی و نـاتوی فرهنگـی، فعالیـت مـورد انتظـار ایشـان  سالها از تأ

تولیـد علـم و ب فرهنگی در موضـوع شود زیرا مراکز علمی کشور و ستاد انقالمشاهده نمی
وضعیت موجود را یک وضعی جنگـی ها و سایر امور فرهنگی، هدایت افکار عمومی در رسانه

 گـی و علمـی و هنـری و ربـری بـا همـهکنند بلکه قائ  به ارتبـاط و تعامـ  فرهننمی ارزیابی
لیـد اطـالع کشورها هستند. این در حالی است که در مباحث گذشته روشن شد که ترـوری تو

هـای ور بـر ارزش)فرهنگ( و تروری تولید ثروا )اقتصاد( در سبک زندگی غربی ذاتًا هجمـه
گونه که انقالب اسالمی، این حقیقـت را در ترـوری تولیـد قـدرا الهی و مکتبی است؛ همان

 است. و اال بر اسـاس مباحـث علمـی و نخبگـانی در به عرصه کارزار آوردهغربی )سیاست( 
اسـت و بایـد بـا  عقالیـیمعنـا و غیرها بیت نیز، درگیری و تخاصم بـا ابرقـدراسیاس عرصه
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 زدایی و ارتباط و مذاکره و گفتگو، مسائ  فیمابین را مرتفا کرد.تن 

 ،)چه  با زا    د  اقتصا د کاالن   «متغیر سرم یه»و  «متغیر ک  »بین قبض و بسط  .2/3

 .. )تو م، گرانی و.د  ایران  ه وهش قیرت اصلی علت

 هجمـه دشـمنای که در جنگ اقتصادی مـورد رسد نقطهبنابر آنچه گذشت، به نظر می
چال  بین متغیر کار و متغیر سرمایه  دلی بهقرار گرفته، قدرا ررید مردم ایران است؛ یعنی 

یابـد. زیـرا بـا طـرح شـعار ایران، قیمت کاال در دار  کشور همواره افـزای  می اقتصاد در
داری شکسـته شـده و ان انقالب، الگوی مصرِ  مبتنی بر نظـام سـرمایهعدالت توسط رهبر

گیری آن با ارالق اقتصادِی موجـود ی در ایران شک  گرفته که جهتراصارالق اقتصادِی 
نمونـه، هنگـامی کـه قیمـت یکـی از  عنوانبـهاسـت.  متضـاددر رار  از کشور متفاوا و 

یابد، سریعًا به تنظیم بازار از طریـق وارداا یکاالهای مورد نیاز مردم به هر دلیلی افزای  م
شود و این در حالی است که تولید کاال در رار  از مرزها بر اساس ارالق آن کاال اقدام می

ی طبقاتی بسـیار زیـاد بـین کـارگران و گیرد و فاصلهاقتصادِی سبک زندگی غربی شک  می
تولید شود. در نتیجـه، همـواره کاالهـای شود تا کاال با قیمت نسبتًا پایینی مدیران باعث می

بـاالبودن قیمـت  دلی بـه ملـیتـر اسـت و تولیـد رارجی نسبت به کاالهـای دارلـی ارزان
 شـده و مقـرون بـه صـرفه تلقـی ی آن نسبت به بازارهای جهانی، گـران محسـوبشدهتمام

ناشـی  مـادیق کند تا ارالای را فراهم میشود. لذا بافت صادراا و وارداا کاال زمینهمین
ن ایران تحمیـ  شـود و نظـام از ارـالق انقالبـی و مسنوالاز سبک زندگی غربی بر مردم و 

ی دسـتمزد هایی از قبیـ  افـزای  سـاالنهکرامت انسانی و گرای  به عدالت ـ که در نمونـه
 یابد ـ دست بردارد. البته این روند محدودو... ظهور و بروز می تورمکارگران متناسح با نرخ 

تر نیـز وجـود دارد. تر، نیروی کار ارزانبه کاال نیست و رار  از مرزها عالوه بر کاالی ارزان
شود تا در مقابله با انتظاراا باالی کارگر ایرانی، کارگران رارجی که با دستمزد لذا توصیه می

 دهند، وارد کشور شوند.تر کار بهتری را تحوی  میکمتر و انتظاراا پایین
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 فات از تاریال    اه برون ،«الگوی مصرف عرومی» د  برتر کنولوژیت توقد .4

 به سبک زندگی غربی «ک ال، ثروت و  ف ه» الگوی ص د اتِ

برای ررو  از این معادالا اقتصادی، باید به این مهم توجه کرد که سه سطح از الگوی 
. مصر  وجود دارد: الگوی مصر  دولتی، الگوی مصر  صنفی و الگوی مصر  عمومی

های صدا و سیما در سراسـر کشـور یـا های پیچیده برای پخ  برنامهمثال، دستگاه عنوانبه
گیرد بلکـه نظـام از عموم و اصنا  قرار نمی ها مورد استفادههای ویژه در دانشگاهآزمایشگاه

گیرد. جای می« الگوی مصر  دولتی»کند و لذا از کاالهایی است که در برداری میآن بهره
گونه که صندلی دندانپزشکی و ابزار الزم برای جراحی دندان تنها توسط دندانپزشـکان همان

کنند و به همـین دلیـ ، از شود و عموم مردم به ررید و فروش آن مبادرا نمیرریداری می
قرار دارد. اما کاالهـایی « الگوی مصر  صنفی»ی شود که در دستهکاالهایی محسوب می

الگـوی »شـود، جزئـی از مصـر  می نند نان، روغن، بـرنج و...()ما که توسط عموم مردم
سـبک زنـدگی  تکنیک در آیند. بر این اساس، هر سطحی ازبه حساب می« مصر  عمومی

آن بـه  یشود اما ارتقاعمومی شده، حفظ میالتزاید که وارد الگوی مصر  غربی و رفاه دائم
و تکنولوژی نوین، نس  جدیـدی از  گردد. یعنی اگر تحقیقاا جدیدسطح باالتر متوقف می

گوشی همراه، لوازم رانگی، شیرآالا، مبلمان، کف ، کیف، لباس و... را بـه بـازار جهـان 
های ارائه کرد، چنین محصوالتی وارد کشور نخواهد شد و از تبلیغاا و برگـزاری نمایشـگاه

ی مـردم و الگـوی در زندگ مادیمربوط به آنها ممانعت به عم  رواهد آمد تا جریان تکام  
مصر  آنان متوقف شود. این یک واکن  حتمی و ضروری برای کشوری اسـت کـه دچـار 

بـه  ردماا دولتیی ارائههای سنگینی را به کاالهای اساسی و جنگ اقتصادی شده و یارانه
 ارتصاص داده است. مردم
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وی الگا »و بهیناه تکنیاک د     «الگوی مصرف دولتای »د   برتر تکنولوژی وری ن .1/4

و تغییر سی ست ه  د  تر می عن وین اقتص دی متن سب ب  مقید کاردن   «مصرف صنفی

 الگوی  ف ه

شــود زیــرا کاالهــا و ها اعمــال نمیایــن محــدودیت« الگــوی مصــر  دولتــی»امـا در 
های مورد نیاز نظام، ابزار مدیریت کشور است و در دوران گذار باید اقتدار نظام را تکنولوژی

های مربوطه )همانند توان موشکی، هوافضا، رسانه آررین کاالها و تکنولوژیبا دستیابی به 
نیز به مطالعاا دقیقی نیاز است تـا مشـخص « الگوی مصر  صنفی»و...( حفظ کرد. در 

یک از نیازهای اصنا  باید متناسح با توقـف در الگـوی مصـر  عمـومی شود که در کدام
اسح با توسعه در الگوی مصر  دولتی اقدام نمود. یک از آنها باید متنحرکت کرد و در کدام

ادبیـاا  وضا موجود و نجـاا کشـور از سـلطه این سیاست، گام اول برای ررو  از اتخاذ
به تعریف غربی آن  مادیجانبه است. در گام دوم باید توقف در تکام  ی پایدار و همهتوسعه

قبی  استراتژی تولید علم، استراتژی  ها ازرا باید عمق بخشید و به الزاماا آن در سایر بخ 
هـای سازِی سـطح فعلـی از کاالهـا و تکنولوژیصنعت و... عم  نمود؛ یعنی باید به بومی

ها نائ  شد تا موجود در کشور مبادرا کرد و با تسلط علمی بر آن، به استقالل در این عرصه
ًا کاه  پیـدا ه آن تدریجتکنولوژی برتر کاماًل از زندگی عمومی رار  شود و احساس نیاز ب

بحث به بیان الزاماا این راهبرد در سایر ابعاد اقتصاد )الگوی تولید، امور  کند. لذا در ادامه
)سیاســی و  اداره کشـورهای گذاری، مالیـاا، انــرژی و...( و دیگـر عرصـهمـالی، سـرمایه

الب اسـالمی ی جدیدی برای انقسالهبیست هایاندازفرهنگی( پردارته رواهد شد تا چشم
 پدید بیاید.

 ها ی مکتبای،  و آ م ن نسبت به زندگی الهی ملت ایران  هبری و عرق ب و  .5

 شدن سبک زندگی اسالمی د  دو ان گذا علت پیروزی و الگو

های حتی در صـورا منـا تبلیغـاا در رسـانه»ممکن است این پرس  مطرح شود که 
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ر مقابـ  چشـم عمـوم مـردم قـرار عمومی، کاالهای جدید از طریق فضـای مجـازی و... د
امـا بایـد توجـه « رواهد گرفت و انتظاراا عمومی برای دستیابی به آنها ادامه رواهد یافـت

رفـتن بینعامـ  اصـلِی از  عنوانبهداشت که اگر تداوم رفاه غربی در الگوی مصر  عمومی 
 مثابهبهاین چال  ی گردد و ین تلقمسنولتوسط مردم و  تورمگرانی و  امنیت اقتصادی و ادامه

اصلی تهاجم اقتصادی دشمن شنارته شـود و بـه جـای  یک رطر بزرگ برای کشور و نقطه
شدن بًا اربار جنگ اقتصادی و بمبارانبر مبنای رفاه و الزاماا آن، مرتهدایت افکار عمومی 

ا های اقتصاد دارلی به جامعه منتق  گردد، آنگاه چنان فضاهایی که در سـوال بـه آنهـعرصه
م وضـعیت قرمـز در اشاره شد مورد توجه عموم قرار نخواهد گرفت بلکه آژیر جنگی و اعـال

س اقتصادی است که افکار عمومی را جهت رواهـد داد. در واقـا مقـام ی دفاع مقدعرصه
ی اقتصاد مقاومتی و تمرکز دشمن بر موضـوع اقتصـاد را مسأله 1389معظم رهبری از سال 

معنای د، بـهحقیقت و الزاماا آن بـا مـردم در میـان گذاشـته نشـو اند و اگر اینمطرح کرده
گفـتن بـه افکـار عمـومی سمت فضاهای وهمی و غیرواقعی و دروغکردن جامعه بهمنحر 

 است.
ری را به عدم توجه نخبگانی هستند که رهب ی از جامعهمهمبررال  این واقعیت، بخ  

بر مبنای سبک زندگی غربی وارد است زیـرا مقـام کنند و البته این اّتهام هم میبه واقعیاا مت
انـد و طبـق فرهنـگ پرستی را مبنای مدیریت رـود قـرار ندادهمعظم رهبری، شهوا و هوی

ی نورانی اعتقاد دارند که حالت منمن نسبت به این دنیا و زنـدگی در آن مذهح به این گزاره
شدن از حیاا دنیـوی باشـد و و آمادگی مداوم برای برراستن و جدا  1«تجافی»باید حالت 

همواره به عبور سالمت از این عقبه و رسیدن به حیاا حقیقی فکـر کنـد و در همـین راسـتا 
گاهی از کوتاهی دعم  نماید. اما کفار و دنیاپرستان علی وران زندگی به دنبال تجاوز و رغم آ
                                                           

ِبيَّ  ُرِوَي . »1 الِم َفُهَو َعلیَقَرَآ َآ فَ  (ص)َآنَّ النَّ س  ِ
َرُه ِلْل  ُه َصد  هِ  َمن  َشَرَح اللَّ ـوَر ِإَذا َوَقـَا ِفـي  ُنور  ِمن  َربِّ َفَقاَل ِإنَّ النُّ

َجـاِفي َرُ  ِبَها َقاَل التَّ ِه َفَه   ِلَذِلَك َعاَلَمة  ُیع  َشَرَح َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَّ َفَسَح َلُه َو ان  ِح ان  َقل  ُغـ ال  ُروِر َو َعـن  َداِر ال 
ا َمو  َ  ُنُزوِل ال  ِا َقب  َمو  َداُد ِلل  ِتع  ُخُلوِد َو ااِلس  َناَبُة ِإَلی َداِر ال  ِ

 .448 فحه، ص2لد، جروضة الواعظین« ال 



 499 «گذا  دو ان» و «مطلوب وضع» د  اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

است.  مادی لذادرازی به ارتیاراا و اموال و نوامیا دیگران برای ی و چپاول و دستتعد
پا بزرگترین واقعیت موجـود در کشـور آن اسـت کـه بـا تشـکی  نظـام مبـارک جمهـوری 

ی سیاسـت جـاری شـده و حـال بایـد طلبی در عرصـهاسالمی، تقوی و رداترسـی و حـق
از نخبگان بر مبنای دانـ  و  ایعدهچگونگی جریان آن را در فرهنگ و اقتصاد دریافت. اما 

را  اداره کشـوردر حـوزه،  ایعـدهاند: ین ضرورا اساسی ایسـتادهتخصص رود، در برابر ا
دانند و نسبت بـه مـدیریت آن احسـاس وظیفـه و رار  از رطاباا شارع می عقالییامری 

 مـادیهای در دانشگاه، تنها راه و روش برای پیشرفت کشور را در نسـخه ایعدهکنند و نمی
نِی کاربردی مطـرح شـده اسـت. لـذا تنهـا دانند که در غرب و توسط علوم انسامنحصر می

کادمیک و تخصصی می تواند از ادبیـاا انقـالب دفـاع کنـد، مبحثی که از موضا فرهنگ آ
سه چـال  سیاسـی و  الهاشمی پیرامونحسینیسیدمنیرالدین الله تحلی  مرحوم عالمه آیت

در  چـال یـن ا فرهنگی و اقتصادی است که اکنون در برابر نظام اسالمی قرار گرفته اسـت.
 عنوانبـه اسـت کـه بین متغیر کار و متغیر سرمایه در اقتصـاد ایـران بخ  اقتصادی، چال 

، هـا پـا از انقـالب  دائمی قیمتافزای علت و ملیعام  اصلی کاه  مداوم ارزش پول 
 علـتهای موجود کـه شده است؛ بررال  تحلی یت اقتصادی مردم امن موجح ارتالل در
 عنوانبهکنند و لذا نقدینگی را تورم در دیگر کشورها تلّقی می علتشابه با تورم در ایران را م

 نمایند.ها معرفی میعام  جه  قیمت



4 
های بخش و الزامات آن درالگوی مصرف  در توقف تکامل مادی

اقتصاد و آثار آن در تئوری تولید  افزاری  افزاری و نرمسخت
 «گذار دوران»برای  قدرت تئوری تولید اطالع و

 د  وریا ن توساعه ما دی    ،«الگوی مصارف عراومی  »م دی د   لتوقد تک م .1

 مث بهبه، «الگوی مصرف صنفی»و بهینه توسعه م دی د   «الگوی تصرف دولتی»

 تغییر وهت د  س خت  ه ی اقتص د غربیآغ ز 

 تمدنبیان شد که برای ررو  از وضا موجود و حرکت به سمت سبک زندگی اسالمی و 
بـرای نظـام جمهـوری  توسـعه غربـیو ادبیاا  مادی، باید چالشی که توسط تکام  آرمانی

و حضـور آن در  مـادیو تکامـ   تحـولتوان اص  اسالمی پدید آمده، مرتفا کرد. البته نمی
زندگی اجتماعی را نفی کرد بلکه باید آن را در جهت مطلـوب مـدیریت نمـود و نـه تنهـا از 

هد  جامعه ممانعت به عم  آورد بلکـه آن را بـه تبعیـت از  عنوانبه مادیقرارگرفتن تکام  
مهم اشـاره  کرد. در همین راستا به این نکتهتکام  معنوی و در ردمت اهدا  دینی تعریف 

آن، از رار  کشور و توسط سبک زندگی غربی به دارـ  تحمیـ   ءشد که تولید نیاز و ارضا
ء ، جریان نیاز و ارضا«ثروا، کاال، رفاه و لذاصادراا و وارداِا »شود؛ یعنی از طریق می

جامعـه روی هـای پـی رفت از چال گردد. اما برای برونمداوم تشدید می صورابه مادی
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را پـذیرفت بلکـه بایـد بـه مـدیریت  مـادی ءو نظام اسالمی نباید تشدید نیـاز و ارضـا دینی
ح فعلی از نیـاز و باید در سط« الگوی مصر  عمومی»صادراا و وارداا مبادرا کرد: در 

ی ایران شده، متوقف شد و از تداوم و تشدید این رونـد اجتنـاب که وارد جامعه مادیارضاء 
کند ـ به شعار مدرن آن را به تمامی جهان صادر می تمدنالتزاید را ـ که کرد و روند رفاه دائم

بر نظام اسالمی  ی ابعادهموجود در هم تمدنعدالت مقّید نمود. از سوی دیگر و از آنجا که 
و مصـار  نظـام بایـد بـه آرـرین دسـتاوردهای « الگوی مصر  دولتی»است، در  مهاجم
الگوی مصر  »ی مدرن مقابله کرد. در مسّلح شد تا بتوان در مقاب  این هجمه مادیتکام  
نیز به مطالعاا دقیقی نیاز است تا متناسح با پشتیبانی اصنا  از مصر  عمومی یا « صنفی

 لتی، تقیید یا توسعه در الگوی مصر  آنان را مشخص نمود.مصر  دو

 ،سابک زنادگی غربای   سوی از  شدهمق بل وری ن نی ز و ا ض ء تاریل مق ومت د  .1/1

 یانتم  ات و تو م انتم  ات ک هشعلت 

 اداره کشـورهای مختلف بر این اساس، باید به تبیین الزاماا این راهبرد کالن در عرصه
راستا باید توجه داشت که تقیید الگوی مصر  عمومی، به معنای تمرکز  پردارت. در همین

بر گمرکاا یا بررسی لیست کاالهای وارداتی و حذ  برری از آنها نیسـت بلکـه آنچـه در 
ی یـک برنامـه عنوانبـه توسـعه غربـیشـود، توقـف رونـد طراحی الگوی انتقال دنبـال می

را بـه دنبـال بیـاورد. زیـرا « صادراا و واردااتغییر در بافت »جانبه است به نحوی که همه
 عنوانبهباعث شده تا مصر  طبقاتی « تعمیم رفاه در میان عموم»با « شعار عدالت»ترکیح 

هـا ایران شکسته شود و زمینه برای کنترل قیمت داری، در جامعهراصیت ذاتی نظام سرمایه
به هر میزانی که کاال تولید شده و وارد  در مکانیزم عرضه و تقاضا از بین برود. یعنی در ایران،

ی انقـالب اسـالمی، رواهانـهشود و بر اسـاس شـعارهای عدالتبازار شود، رریداری می
یک حق برای عموم به رسمیت شنارته شده و حاکمیت  مثابهبهافزای  مداوم انتظاراا مردم 

مختلفـی را انجـام  دانـد و در ایـن جهـت اقـدامااکردن آنهـا میرود را موظف به برآورده
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دائمی و کاه  قدرا ررید مردم شده است و لذا سـبک  تورمدهد. این چرره، موجح می
رو اسـت. از ایـن ملـیمحوِر آن، عام  هجمه به اقتصاد زندگی غربی و الگوی مصر  رفاه

ی ی رود را با رونِد رو به تزاید رفاه در جامعـهدر کشور باید رابطه مادیجریان نیاز و ارضاء 
 جهانی قطا کند.

باه   اتکا  و  وها ن  ی توسعه هم بر اقتص د غربی د  نگ ه به قطبتغییر وهت ح ک .2/1

 ه  برای خودکف ییگذا ی اختی  ات و من بع به است نوا از طریقد ون 

شـهر و در در روسـتاها بـه شـهر و در شـهرها بـه کالن مادیدر وضا موجود، نیازهای 
هـای کشـورهای ها به مراکز اقتصاد جهـانی و پایتختایتختشهرها به پایتخت و در پکالن

یعنـی رونـد گـردش سـرمایه  یافته مانند نیویورک و لندن و توکیـو و... وابسـته اسـت.توسعه
 متقـومپّلکانی و طبقاتی در پایتخت متمرکز شده و از پایتخت به رـار  از مرزهـا  صورابه

ارز مرجـا جهـانی  مثابهبهبر محور دالر  هاملتی پولِی قدرا پایه شود و از این طریق،می
کند. بـرای قطـا ایـن ارتبـاط و متغیر اصلی در اقتصاد جهانی عم  می عنوانبهچررد و می

 صـورابهمقابله با جنگ اقتصادی دشمن، باید پول و سرمایه و گـردش مـالی در کشـور را 
رها به شهر و از شهرها بـه شهشهر و از کالنمعکوس هدایت کرد و آن از از پایتخت به کالن

روستا منتق  نمود؛ همانند کشوری که دچار جنگ نظـامی شـده و مرزهـای جغرافیـایی آن 
بسته است. البته توزیا ارتیاراا نیز باید متناسح با رویکرد جدید در گـردش مـالی، تغییـر 

م، ی کشـور بـه مـردکند و از حالت متمرکز رار  شود و هماهنگ با روند بازگشت سرمایه
 ارتیاراا الزم نیز به آنان تفویض گردد.

هـای بـزرگ، انـدازی پروژهراه ها ناچار نخواهند بـود تـا بـرایدر این صورا، شهرستان
زهای الزم را از پایتخت ارذ کنند بلکه روسـتاها و شـهرها بایـد دارای ارتیـاراا الزم مجو

گـرا تحقـق یابـد. تصاد درونشهرها و پایتخت رار  شوند و اقباشند تا از وابستگی به کالن
ی الزم همچنین منابا طبیعی در هر استان باید در ارتیار همان استان قـرار بگیـرد تـا زمینـه
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ها در مسابقه برای رودکفایی هر منطقه فراهم شود. در نتیجه، وضا موجود که در آن، استان
نـد و حاکمیـت را آوربرای دستیابی بیشتر به امکاناا و رفاهیاا مـدرن بـه مرکـز فشـار می

های الزم بـه سـرمایه و علـم و تکنولـوژی رـارجی کنند تا برای تأمین زیرسارتناگزیر می
ها بر محـور اسـتقالل آن منطقـه شـک  وابسته شود، دگرگون رواهد شد و رقابت بین استان

 ی اسـتان بـا چـه میـزانشود که ادارهگیرد و کارآمدی استانداران با این معیار سنجیده میمی
ــوژی و... از مرکــز انجــام شــده و اســتفاده از ظرفیت هــا و رودکفــایی در ســرمایه و تکنول

 های درونی منطقه چه نصابی داشته است.بضاعت
ها در ایـن های صنعتی مانند اصفهان و اراک از سـایر اسـتانالبته روشن است که استان

رنـد و لـذا بایـد بـا تعیـین تری قرار داها در سطوح پایینعرصه جلوتر هستند و برری استان
های مختلف از طریق انتقال سرمایه و ستانهای ُمعین، فضا را برای ایثار و تعاون بین ااستان

های گونه که در دوران دفاع مقدس یا سایر وضـعیتعلم و تکنولوژی و... فراهم کرد؛ همان
الـذکر، ی فوقشـد. پـا محورهـا اتخـاذبحرانی از قبی  سی  و زلزله و...، چنین سیاسـتی 

 توسعه غربی توقفوضعیت مدیریتی کشور در دوران انتقال و چگونگی تناسح آن با راهبرد 
 کند.را ترسیم می مادیو تکام  

و  وسات ه  و کنتارل    ه عررانای از پ یتخات باه شاهر     ها ی تغییر وهت طارح  .3/1

 ه شهره  به سرت پ یتخت و کالنمه ورت

شهرها ـ هماننـد ها در پایتخت و کالناست این طرح های عمرانی الزمی طرحدر مقوله
های ساالنه و ی آب و فاضالب، مترو و... که بخ  زیادی از امکاناا کشور در برنامهشبکه

ی رفـاهی و رـدماتی در دهـد ـ متوقـف شـود تـا جاذبـهساله را به رود ارتصاص میپنج
هـا در پایتخت مـادیل شود و جالل و جماشهرهای بزرگ که موجح مهاجرا جمعیت می

ی رارجی برای کشور را به دنبال دارد، کاه  پیدا کند و سـقف جمعیـت که جذب سرمایه
دادن بـه روسـتاها و سـپا شهری به زیر یک میلیون نفر تغییر یابد و در مقاب ، بـا اولویـت
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های عمرانی و ردماتی، روند مهـاجرا بـه سـمت آنهـا هـدایت شهرهای کوچک در طرح
یافتگی در شهرهای بزرگ متوقف شد، گردش مالی که قباًل در آنهـا می که توسعهشود. هنگا

 هـاییتوان بـا طرحجریان داشت، به سوی سایر نقاط کشور باز رواهد گشت. در واقا نمی
( از مهاجرا به مادیها )تطمیا امکاناا رفاهی در شهرستان ی ارائهمانند دورکاری یا وعده

د بلکه تحقق این هد  منوط به آن است که مردم در جریان این شهرهای بزرگ جلوگیری کر
ی اقتصـاد اسـت عیار در عرصهواقعیت قرار بگیرند که مدیریت کشور درگیر یک جنگ تمام

بـه  ستای ظهـور و پاسـداری از رـون شـهداجامعه در را ارتقای ظرفیتکه دفاع از اسالم و 
ی رح ایـن شـعارهای نـورانی در عرصـهگونه که طپیروزی در این جنگ وابسته است؛ همان

سیاسی توسط حضرا امام، موجح همراهی مردم ایران و تداوم حیاا انقالب اسـالمی در 
 طول نزدیک به چهار دهه شده است.

و  «یمکا نیک  ،وامدسا ده، با   »صانعت براسا س تکنولاوژی    استراتژی تغییر د   .4/1

 د  این چ  چوب الگوی مصرف عرومی س م ندهی ضرو ت

گیرد، این راهبرد، سطح تکنولوژی که در الگوی مصر  عمومی مورد استفاده قرار می در
در « اینـانو، هسـتهالکترونیـک، »هـای رواهد بود و تکنولوژی« ساده، بادوام و مکانیکی»

عموم قرار نخواهد گرفت و به الگوی مصر  دولتی و برری مصار  صنفی  الگوی مصر 
های ساده گرچـه در است که تکنولوژی علتیاست به این منحصر رواهد شد. اتخاذ این س

هـای مختلـف، ها در بخ دهند اما تداوم ایـن سیاسـتشده را افزای  میابتدا قیمت تمام
کند. در مندی عموم از کاالها را فراهم میدهد و امکان بهرهقدرا ررید مردم را افزای  می

 مـادیتوان سطح موجود از نیاز و ارضـاء یی تکنولوژی متجزیه سازی وساده واقا از طریق
ی ایران شده، به سراسر کشور تعمیم داد و تمامی اقشـار و طبقـاا و منـاطق که وارد جامعه

نمونـه،  عنوانبهمند نمود. بهره «ساده، بادوام و مکانیکی»مختلف را از امکاناا و کاالهای 
های سـنگین نیازمنـد اسـت، ریگذاها که بـه سـرمایهعالوه بر سارت و نگهداری فرودگاه
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ور احتیا  دارد اما آهای سرسامارتقاء آنها به سطح استانداردهای جدید جهانی نیز به بودجه
هـا بـرای بخـ  رصوصـی، باعـث دولتی و ضرورا توجیـه اقتصـادی طرح کمبود بودجه

ه از سـطح مندی از فرودگاه یـا اسـتفادها و مناطق کشور در بهرهشود تا بسیاری از استانمی
جدید استانداردهای فرودگاهی محروم شوند. این در حالی است کـه بـر اسـاس شـعارهای 

ی نظام اسالمی، تمامی مردم باید از سطح رفـاه یکسـان بررـوردار شـوند و رواهانهعدالت
ی ابعاد )از جمله تبعیض بین پایتخت و سایر شهرها( از بـین بـرود. تبعیضاا ناروا در همه

نه، اگر به جای تبعیت از تکنولوژی سطح باال و متمرکز در این زمینه ـ که توسط نمو عنوانبه
تکنولـوژی فرودگـاه و هواپیمـا  گیرد ـهایی همانند بویینگ و... مورد استفاده قرار میشرکت

های سطح کشور را از میزان کنونی بـه چنـد توان تعداد فرودگاهتجزیه شده و ساده شود، می
داد زیرا دستیابی به تکنولوژی سارت هواپیمایی که تعداد محدودی مسـافر برابر آن افزای  

جا کند، سـخت و پرهزینـه نیسـت و ارقـام نجـومی کـه امـروزه در )مثاًل پنجاه نفر( را جابه
شود، مربوط به تکنولوژی پیچیده و متمرکزی است که برای صنعت هوایی جهانی صر  می

ها نیـز صدها مسافر طراحی شده است. در سـایر عرصـه جاییجابهتولید هواپیما با قابلیت 
 تکنولوژی باید بر همین اساس تجزیه شده و از نوع ساده و بادوام آن استفاده شود.

کی، آم یش سرزمین، ب زا ه ی ه ی فیزیزیرس خت»ضرو ت تغییر وهت ح کم بر  .5/1

 ب   ویکرد ودید متن سب« یتج  

ی اول بـر اسـاس توجیـه کشـور نبایـد در وهلـه های فیزیکیدر همین راستا زیرسارت
یابی شود و آمای  سرزمین بر مبنـای اقتصادی )صادراا برای تولید ثروا( طراحی و مکان

المل  مطلقًا ممنوع است بلکه اولویـت در ایـن عرصـه بـا هماهنگی با اقتصاد منطقه و بین
یکـرد جدیـد اقتصـادی تأمین نیاز دار  و حفظ امنیت اقتصادی است. اما هنگـامی کـه رو

تثبیت شد و امنیت اقتصادی مردم و نیازهای عمومی فراهم گشت، آنگاه صادراا کشـور بـا 
گیرد. لـذا ثروتمنـدان کـه بـه رریـد محصـوالا تکیه بر تکنولوژی ساده و بادوام شک  می



506  سبک زندگی 

لوکا و مبتنی بر تکنولوژی برتر تمای  دارند، رغبتـی نسـبت بـه کاالهـای صـادراتی ایـران 
هند داشت بلکه تنها مستضعفین منطقه و جهان آن را مناسح زندگی رود رواهند یافت نخوا

انـد و ی رود درماندهو از آن استقبال رواهند کرد. در واقا کسانی که در تأمین نیازهای اولیه
بندی، طراحـی صـنعتی و اند، توجهی بـه بسـتهاز گرسنگی در معرض رطر مرگ قرار گرفته

جهانی تولید کاال ندارند بلکـه بـه دنبـال کاالهـای ارزان هسـتند و ایـن  سایر استانداردهای
یابند چرا که در تولید آنها از تکنولوژی سـاده و رصوصیت را در کاالهای صادراتی ایران می

 بادوام استفاده شده است.

د  مق بال  ب فات وغرافیا ی سی سای کشاو      تغییر د   ؛ مبن ی«یماو عدالت». 6/1

 بر اس س سبک زندگی غربی «ژی صنعتاسترات»ماو یت 

ا مهمـی در جغرافیـای سیاسـی کشـور نیـز رخ تحـوالها، گیری این سیاستپا با پی
طراحـی « عـدالت»ی انتقـال بـر مبنـای رواهد داد؛ یعنی جغرافیای سیاسی ایـران در دوره

رواهد شد. این در حالی است که جغرافیای سیاسی در پی  از رنسانا بر اسـاس اقـوام و 
ابـزاری بـرای  عنوانبـهنژادها شک  گرفته بود و پا از رنسانا بر یک زبان علمی واحـد ـ 

با محوریـت اسـتراتژی صـنعت، ی شهوا ـ مبتنی شده و اقوام در جهت اقامه وحدا همه
پدید آورده اسـت.  ملیای و المللی و منطقهمفهوم آمای  سرزمین را در سطح جهانی و بین

محـور  عنوانبهتوحید و پرست  ردای متعال  یآرمانی، اقامه دنتمدر وضا مطلوب و  پا
 مثابـهبهی گذار، شعار عدالت انسانی اما در دوره قرار رواهد گرفت نظام جغرافیای سیاسی

 محور بافت جغرافیای سیاسی کشور است.

از پ یتخات  ی ب  شکستن تررکز د   س نه ملی . تغییر وهت د  هدایت افک   عروم7/1

 م لی و خدم ت، امو  اقتص دی ب  ماو یتو ه   ناست به

نمونـه،  عنوانبـهکنـد. نیز تغییر پیدا می ملیی در تناسح با همین روند، وضعیت رسانه
 ملـی ه رود است و همزمـان، چنـدین شـبکهی مختّص بامروزه هر استان دارای یک شبکه
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، مستند، افق، نسـیم، ی ربر، آموزش، سالمتهای یک تا چهار، شبکهتأسیا شده )شبکه
ی اند. اما در دوران گذار باید غیر از یک شبکهفیلم، ورزش و...( که در تهران مستقر شدهآی

اقتصـادی، مـالی، رـدماتی و...  ضـوعااها منتق  شوند تا موها به استان، سایر شبکهملی
گرمسـیر ی متناسح با وضعیت هر استان در رسانه انعکاس یابد. مـثاًل سـالمت در منطقـه

ی سردسـیر دارد؛ یعنـی همـین مانند جنوب کشور، تفـاوا زیـادی بـا سـالمت در منطقـه
قرار گیرد. پا رسانه باید با  هااستان در هاشبکه وزیاها باید موضوع و محوری برای تتفاوا

هایی که متناسح با شکستن تمرکز در پایتخـت و ی اربار و تحلی تغییر سارتار رود و ارائه
و تنها بخ  متمرکز  متناسح با رویکرد جدید هدایت کندرهاست، افکار عمومی را شهکالن

کند، بخشی رواهد بـود کـه بـه تولیـد که از باالترین تکنولوژی استفاده می ملیی از رسانه
ی تحلی  پیرامون گفتمان انقالب و حرکـت بـه سـوی تمـدن نـوین محصوالا فارر و ارائه

 پردازد.اسالمی می

ها ی  سا زی صانعت و شارکت   برای بومی و پژوهشی نم م علرید  ر وهت . تغیی8/1

 الگوی مصرف دولتی، صنفی و عرومی تغییرات ودید د  متن سب ب  ؛بنی ندانش

ها در نمونـه، بورسـیه عنوانبـهشـود. همچنین نظام علمی کشور نیز دچار تغییراتـی می
تـا  شـونددهی میجهتمی ـ الگوی مصر  عمو تأمین الگوی مصر  دولتی ـ و نه راستای

های های روز مسلط شود. البته بورسیهآوریها و فننظام برای رفا نیاز رود بر آررین دان 
گیرند کـه دارای به عناصری تعلق می شوند بلکههای برتر تعیین نمیدولتی تنها با معیار نمره

وابـط مراکـز علمـی و وقفی فعالیت کننـد. سـایر ر صورابههای قوی مذهبی بوده و انگیزه
قـاتی ـ که ناظر به نیازهـای دارلـی نیسـت بلکـه نیازهـای تحقیپژوهشی دار  با رار  نیز

هـا بـر تکنولـوژی سـاده و بـادوام و شـود تـا پژوه می تعطیـ ـ  کندرارجی را تأمین می
ا را توان آنهـها که میهای قبلی آزمایشگاهها به نس مکانیکی متمرکز شوند و تمامی دانشگاه

ی کم از دیگر کشورها رریداری کرد، مجهز گردند تا زمینه برای تـأمین به سادگی و با هزینه
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مراکـز علمـی  فعالیـتارزان نیازهای عموم مردم در دار  کشور فراهم شـود. هنگـامی کـه 
و بـاالترین سـطوح  از چارچوب سواالِا ناشی از سبک زندگی غربـی رـار  شـوددارلی 

أمین الگوی مصر  دولتی تالش کنند و این تالش بر محـور عناصـر علمی در کشور برای ت
مبتنـی بـر  اداره کشـورمذهبی و وقفی شک  بگیـرد و منطـق حـاکم بـر رویکـرد جدیـد در 

محور باشد، طبعًا روابط نزدیکی بـین حـوزه و دانشـگاه پدیـد رواهـد آمـد و عقالنیِت دین
علـوم انسـانی  یحضـور علمـی در عرصـهها به سوی شدن و حوزهها به سمت اسالمیدانشگاه

امـور  دررواهند کرد و روابط بین این دو نهاد  کمک اداره کشور اسالمی حرکت کرده و بالمرلل به
 .رواهد یافت و به روابط علمی و فرهنگی ارتقا نشده بلکه عمق پیدا کرده سیاسی منحصر

ی ز الگوی تولید داخلو نبه اشتغ ل د  داخل کشو  ب  حر یت هرهبهبود وضعیت ا .9/1

 و حرکت به سرت خودکف یی و استقالل اقتص دی )تکنولوژی س ده، ب دوام، مک نیکی 

همچنین وضعیت نیروی کار دارلی )اعّم از کارگران و کارمندان( نیـز دگرگـون رواهـد 
های مختلـف های بـزرگ رـارجی در عرصـهشد. در وضا موجود، انعقاد قرارداد با شرکت

و طبقاتی  مادیارالق » سازان دارلی را تحت فشارِ ودرو، کارگران و قطعههمانند صنعت ر
کـارگران رـارجی کـه بـر اسـاس الگـوی  دهد چرا که دسـتمزدقرار می «در رار  از مرزها

دهـد و باعـث ی کاالهای رارجی را کاه  میشدهشده، قیمت تمام معینمصر  طبقاتی 
رواهانـه و محیط جدید، نتواند مطالباا عدالت شود نیروی کار ایرانی در مواجهه با اینمی

داری انسانی رود را به راحتی پیگیری کند و ناچار به پذیرش روابط ضّد انسانِی نظام سرمایه
ی صـنعت جهـانی شود. اما هنگامی که صنعت رودروی دارلی، تبعیـت از رونـد توسـعه

ده، بـادوام و مکـانیکی را بـر اسـاس تکنولـوژی سـا ملیرودرو را کنار بگذارد و رودروی 
سازِی تمامی ابعاد این نوع رودرو را دنبال نماید و به جای تولید انبوه بر تعریف کند و بومی

اساس استانداردهای صادراتی و رفاهی، تأمین نیاز دارلی بر اساس عدالت را در دستور کار 
و کـارگرِی جهـان  روابـط کـار تـأثیرسازان ایرانـی نیـز تحترود قرار دهد، کارگران و قطعه

 داری قرار نخواهند گرفت.سرمایه
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البته این نوع از الگوی تولید ممکن است موجح افزای  نسبِی قیمت کاالها شود، اما با 
توانند این کاالها را رریداری کننـد. قدرا ررید عموم تناسح دارد و تمامی شهروندان می

التزاید در الگوی مصر  عمومی و کـاه  گونه که قباًل گفته شد، توقف رفاه دائمزیرا همان
کنـد و قـدرا رریـد را ی گذشـته را کنتـرل میمداوِم چند دهـه تورمسطح انتظاراا مردم، 

دهد. در نتیجه، دولت دیگر ناچار نیست تا هر سال برای برآورده کردن انتظـاراا افزای  می
آن را  مخـربو تبعـاا افـزای  دهـد  تـورمانقالبِی کارگران، دستمزدها را متناسح بـا نـرخ 

ی مـردم، هایی از قبی  تأمین نیاز دارلی بـرای همـهبپذیرد. در بخ  کشاورزی نیز شارصه
های تولیدی که سالمت را در معرض رطر قرار یت و حرمت شرعی، کنار گذاشتن روشحل
 شود.دهند و...، بر استانداردهای صادراتی و سودآوری حاکم میمی

 ا زه ی مروع وه نی ب قطع  ابطه  از طریق ت پ یه پول ملی قداز عرید ودید ت .10/1

هـای بـزرگ رـارجی قطـا شـده و های ارزی، ارتباط کشور بـا دالر و بانکدر سیاست
گونه کـه پـا از های رارجی در دار  تعطی  رواهند شد. زیرا همانهای شرکتنمایندگی

ی جاسوسی آن در کشور مبادرا سقوط نظام طرفدار امریکا، جوانان انقالبی به تسخیر النه
های های شـرکتنماینـدگی ی جاسوسـی دشـمن در جنـگ اقتصـادی، دالر وکردند، النـه

علـم و »، «های رارجیدالر و بانک»ی اقتصاد کشور با رارجی در دار  هستند. در واقا رابطه
شـود تـا  های توسـعه در جهـان( بایـد قطـاقطح مثابهبه)« مراکز تجاری جهانی»و « تکنولوژی

 بخ  اقتصادی کشور با بخ  سیاسی آن هماهنگ شده و استقالل اقتصادی حاص  شود.

تکارا  تجرباه   ، د  صاو ت  ورهو ی اسالمی ودید توسط نم مه ی فتح قله .2

 د  دف   مقدس اقتص دی نم می موفق دف   مقدس

ظاراا بر مبنـای در نظر گرفته شود، باید انت« انتظار، اقتدار، ارتباط»یعنی اگر سه مفهوم 
انتظاراتی که به تهدیـدی حیـاتی بـرای نظـام اسـالمی  تورمرویکرد مقاومتی تعریف شود تا 

تبدی  شده، از بین برود. در نتیجه، اقتدار اقتصادی پدید رواهد آمد و این اقتـدار در آینـده، 



510  سبک زندگی 

 موجح صادراا بسیار گسترده به مستضعفین منطقه و جهان رواهد شد و مستضعفان را بـه
گونه که مقاومـت و اقتـدار در بخـ  سیاسـی سوی نظام اسالمی جذب رواهد کرد؛ همان

های فرهنگی، به جمهوری اسالمی عالقه رغم تفاواموجح شده تا مستضعفین جهان علی
ین نظام، از آنان استقبال نماینـد. پـا ورود بـه مسنولپیدا کنند و حتی در سفرهای رارجی 

های باط ، به شود و بررال  گمانموجح انزوای ایران نمی جنگ اقتصادی با نظام جهانی،
کشور نیست بلکه با تداوم مقاومت اقتصادی و انتظاراا  معنای کشیدن دیواری بزرگ بر دور

، زندگی در ایران کاماًل ارزان رواهد شد و مهـاجرین زیـادی را بـه سـوی رـود مادیپایین 
ی جمعیت جهان که بر اثر روابط ناعادالنهجذب رواهد کرد. عالوه بر این، بخ  بزرگی از 

اند، مشـتاقانه بـا جمهـوری اسـالمی ارتبـاط داری، طعم محرومیت را چشـیدهنظام سرمایه
ی اقتصـاد و کاالهـای ارزان ی آن در عرصهبرقرار رواهند کرد تا از رفتار عادالنه و منصفانه

صـادی الزم دسـت پیـدا کنـد، مند شوند. البته هنگامی که کشور به ثروا و قـدرا اقتبهره
گیـرد تـا رایگـان در ارتیـار مستضـعفین قـرار می صورابهبخشی از محصوالا و کاالها 

 اسالمی فراهم شود. امتای برای دعوا به اسالم و افزای  قدرا زمینه

، م نند عادالت ) ی مکتبیه ا زش رکن   گذاشتن ما سب ت اقتص د غربی و پ فش  ی ب .1/2

 اقتص د مق ومتی  ویه ی پیشاز چ لش فت  اه برون  ،ه طبق تی و...ف صل مب  زه ب 

ها در اقتصـاد امـروز، بـه گـردش انـدارتِن سـرمایه لذا باید توجه داشت که نق  بانک
التزاید است و از آنجـا کـه متناسح با سرعت تولید و تحقیق و اکتشا  برای تحقق رفاه دائم

هـای سـاده و بـادوام و التزایـد و اسـتفاده از تکنولوژیدر رویکرد جدید، توقف در رفاه دائم
ی متناسح بـا ایـن راهبـرد نـوین، پول و گردش سرمایه جاییجابهشود، مکانیکی دنبال می

هـای کوچـک رفـا چندان پیچیده نیست و نیاز کشور در این زمینه از طریق ارتباط بـا بانک
ایی بـرای تحقـق اسـتراتژی جدیـد هـای ابتـدکـه در گامشود. رصوصًا با توجـه بـه اینمی

رواهـد  تغییـرصادراا غیرنفتی نیـز عمـاًل  بافت اقتصادی، وارداا به شّدا کاه  یافته و
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ای بر اساس محاسباا غربی، امکان کسح درآمـد و . البته روشن است که چنین روّیهیافت
آورد زیرا ه دنبال میبرد و فروپاشی اقتصاد را برا از بین می اداره کشوردستیابی به بودجه برای 

ی کشور وابسته به مالیاا است و بخ  اعظم مالیاا نیـز در اقتصاد متداول جهانی، بودجه
ی و محور صادراا نیز به کاالهـای دارای ارزش افـزوده مّتکی به درآمدهای صادراتی است

در ایـران  . امـا اقتصـاد و بودجـهگردداند، باز میباال که بر اساس تکنولوژی برتر تولید شده
سالهاست که به درآمدهای نفتی مّتکی شده و فرارهای مالیاتی در کشور نیز ارقـام بزرگـی را 

برد و نه دهد. یعنی در وضا موجود، صادراا کشور در وضعیت بغرنجی به سر مینشان می
هـای های مصـنوعی در بخ به این بخ  مّتکی نیست بلکـه بـا سیاسـت اداره کشورتنها 

و ی بخـ  توزیـا و داّللـی شود تا صادراا و تولید در کشـور از سـلطهمیمختلف تالش 
به قطح توسـعه در ایـران  «توزیا»رهایی یابد؛ چرا که از زمان رژیم پهلوی تا کنون، قاچاق 

تدبیری رژیم گذشته باعث شـد تـا اقتصـاد تبدی  شده است. در واقا فساد و وابستگی و بی
قطح توسعه در ایـران قـرار  عنوانبه «تولید»ایران شود و  مونتاژی و غیرعلمی وارد صورابه

های امنیتی و نظامی شد اما پا از عبور از این نگیرد. با پیروزی انقالب، کشور دچار بحران
از محوریـت تولیـد در کشـور « عـدالت انقالبـی»بـا « تولید غربـی»ها، چال  بین بحران

 جلوگیری کرده است.
شود که کاالهای دارلـی به قطح توسعه در یک کشور تبدی  میاساسًا تولید تنها زمانی 

المل  را داشته باشـند. امـا به قیمتی ارزان تولید شوند و قابلیت رقابت با اقتصاد منطقه و بین
 های اساسی بـه الگـوی مصـر  طبقـاتِی شعار عدالت در ایران انقالبی باعث شده تا ضربه

ی کشور از طریق یارانه و ئمًا افزای  یابد. لذا بودجهی نیروی کار داوارد شود و هزینه غربی
شود؛ انتظاراتی که نه تنها متوقف یـا سایر طرق پیدا و پنهان، صر  تأمین انتظاراا مردم می

غربی قرار گرفتـه و لـذا همـواره در  محورِ رفاه شود بلکه در قالح الگوی مصرِ  کاسته نمی
یت کنونی به صادراا غیرنفتی مّتکی نیست تـا حال افزای  است. در نتیجه، کشور در وضع
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با قطا آن، مشک  غیرقاب  کنترلی پدید بیاید اما با اّتخاد رویکرد جدید، درآمدهای نفـت و 
المال به نحوی تخصیص رواهند یافت که حاص  آن، امنیت اقتصادی برای مردم و حفظ بیت

ت که پیامد آن در مراح  بعـدی، اس تورمقدرا ررید آنان از طریق تقیید رفاه غربی و کاه  
و حرکت به سوی تولید ساده و بـادوام رواهـد  ملیپایین کشیدن توزیا از محوریت در اقتصاد 

گاه در این کشور رونـق نخواهـد یافـت بود. در واقا اگر چنین تدابیری اتخاد نشود، تولید هی 
دی هسـتند کـه بـر مبنـای با الگوی تولیـ در تضادهای اسالمی و شعارهای انقالبی زیرا ارزش

ی طبقاتِی برآمده از آن طراحی شده باشـد. ایـن در حـالی اسـت کـه ساالری و فاصلهسرمایه
جنـوبی تـا  یافتگی در سایر کشورهای جهان )از مالزی و ترکیه و کرهقواعد و محاسباا توسعه

بـه همـراه  چین و برزی  و آفریقای جنوبی( إعمال شـده و نتیجـه داده و رشـد تولیـد ثـروا را
 داری مدرن و سایر ارالق رذیله تحقق بخشیده است.تحمی  محرومیت بر مردم و برده

تکرا  تجربه موفاق   ، د  صو تورهو ی اسالمی ودید توسط نم مه ی فتح قله .2/2

 د  دف   مقدس اقتص دینم می دف   مقدس 

و  افزارهای ســختمــدرن را در عرصــه تمــدنپــا گرچــه نظــام جمهــوری اســالمی، 
ای، نـانو، هوافضـا ها )مانند انرژی هستههایی را در این زمینهمحصوالا پذیرفته و پیشرفت

و...( به دست آورده، اما نیروی انسانی که منشأ این دستاوردها بـوده، از عناصـر بسـیجی و 
در ایـن راه بـه  بررـی از آنهـا انـد وی اقتدار اسـالم فعالیـت کردهاند که با انگیزهوقفی بوده

ها اند؛ بررال  روند متداول جهانی که نیروی انسانی کارآمد در این عرصـهشهادا رسیده
 تحقیق و عم های سفیدامضا دست به چکو  مادیهای های دنیایی و انگیزهبدون تحریک

ی مقاومـت نظـام اسـالمی و عـدم انحـالل آن در هاضـمه علـتزنند. به عبارا دیگر نمی
های غربـی وابط انسانِی مدرن را نپذیرفته و به نرم افزارها و مـدلجهانی، این بوده که هنوز ر

ها، وضا موجود را تغییـر داد و توان با تکیه به این واقعیتتن نداده و لذا می اداره کشوربرای 
های مکتبی انقالب سامان داد. زیـرا بـا تحقـق ایـن ای را در جهت نی  به آرمانحرکت تازه
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در سطح کالن آن سرشکن شده و از حالت  اداره کشورهای هزینهرویکرد جدید، بسیاری از 
شود و اضطراب و تشوی  برری مدیران نظام که ناشی از کمبود بودجـه و متمرکز رار  می

ی وابستگی به دشمن و نفی جنـگ اقتصـادی را فـراهم است و زمینه اداره کشورمنابا برای 
 رود.کند، از بین میمی

های حضرا امام در دفاع مقدس باعث شد تا بسـیاری از هزینـهگونه که مدیریت همان
شدن آن است ـ کاه  یابد و بخـ  بزرگـی از تجهیـزاا سنگین جنگ ـ که ناشی از مدرن

هـایی تـأمین شـود کـه دسـتیابی بـه آنهـا حاصـ  نظامِی مورد نیاز کشور، از طریق غنیمت
نــگ بــود. در حــالی کــه هــای نــوین و غیرکالســیک در جآســا و طراحیهــای برقعملیاا

شـد ـ ن نظام منتق  میمسنوالمحاسباا متداول جنگی ـ که توسط امیران متعهد ارت  به 
 ،حجـم هواپیماهـاث بر ارت  ایـران از لحـاظ تفّوق کام  ارت  بع دلی بهکرد که حکم می

 امکان ها از جهت مالی و اطالعاتی و...،های ابرقدراها، تسلیحاا پیشرفته و کمکتانک
با و مذاکره، از اشغال سایر نقاط ایـران جلـوگیری مقابله با عراق وجود ندارد و باید با آت 

کرد و بخ  باقیمانده از اراضی کشور را حفظ نمود. امروز نیز مقـام معظـم رهبـری اصـرار 
پـذیر اسـت امـا های دارلی امکانریزی اقتصاد مقاومتی تنها با تکیه به ظرفیتدارند که پی

ی جنگ اقتصادی دشمن و مرزهایی که توسط آن مورد تهاجم قرار گرفته، که عرصههنگامی 
بـا  ملـیی اقتصـاد جانبهن و کارشناسان کشور هماهنگی و ارتباط همهمسنوالتبیین نشود، 

های سـنگین المللی را پی رواهنـد گرفـت و در مراحـ  بعـدی، هزینـهاقتصاد منطقه و بین
ها و روبناها، عمـاًل آنهـا را مجبـور رواهـد کـرد کـه ی زیرسارتسارت و حفظ و توسعه

داری را بپذیرند و شعار عدالت را به پـای رونـد توسـعه الگوی مصر  طبقاتِی نظام سرمایه
ی تکنولوژی آوری که برای توسعههای سرسامقربانی کنند. چرا که تحقیقاا پیچیده و بودجه

ی شـهواا یـک قشـر ی  کرده کـه تخلیـهافزارهایی تبدشود، عماًل آن را به سختصر  می
 نماید.داران( را بر منافا عمومی حاکم می)سرمایه راص
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ها را پا باید توجه داشت که دیگر کارشناسی غربی، استقالل هر کشور در تمامی زمینه
داند اما اص  اساسی در مدیریت حضرا امام و مقام معظم رهبری ایـن اسـت یک وهم می

ها به رودکفایی رسید و احتیا  کشور به رار  ی عرصهتوان در همهمی که با تکیه بر اسالم
در این دوران که سارتارهای غربی در تمـامی شـرون  مهمرا قطا کرد. دستیابی به این هد  

جانبه است. لذا در ایـن مباحـث، تحلیـ  کشور حضور دارد، نیازمند یک تدبیر دقیق و همه
الهاشمی از ناهنجاری اصلی در اقتصاد کشـور بیـان نیالله حسیای مرحوم عالمه آیتریشه

تبیـین گردیـد تـا رـأل  اداره کشـورشد و سپا الزاماا این تحلی  در برری ابعاد و سطوح 
 علمی نظام اسالمی در این عرصه مرتفا گردد.

 



5 
بخش  )تعاونی اسالمی(، مهندسی بخش دولتی، بخش وقف

 ی دوران گذار؛برا «تئوری تولید ثروت اسالمی»خصوصی در 
 «مدیریت سرمایه» و جایگزینی آن با« مدیریت کار» اساسر ب

ی اسالمی ب  سابک  د  سبک زندگ «ه ی ترو ی تولید ثروتش خصه»مق یسه  .1

 زندگی غربی

بحث پیرامون تغییر جهت در سارتارهای نظام برای گذار و انتقال از وضا موجود  در ادامه
در آن توجـه  تحولی تروری تولید ثروا غربی و چگونگِی هابه وضا مطلوب، باید به شارصه

بخ  رصوصی « رصوصی، تعاونی و دولتی»کرد. در سبک زندگی غربی، از میان سه بخِ  
گیـرد و بـا حمایـت ها را در ارتیـار رـود میدر جایگاه متغیر اصلی قرار دارد و هدایت قیمت

زند. اما در نظام جمهوری تی را رقم میزیسکند و رفاه و بهمی معیندولت، وضعیت اشتغال را 
باید متغیر اصلی در اقتصاد و تولیـد  ،با تعریف جدید از آن که استاسالمی این بخ  دولتی 

بگیرد؛ همچنین بخ  وقف متکف  اشـتغال رواهـد  عهدهبهها را ثروا باشد و هدایت قیمت
بیان شد که تولیـد ثـروا در  البتهزیستی را سامان رواهد داد. بود و بخ  رصوصی، رفاه و به

 سـطح تکنولـوژی )تولیـد(، تجـارا یربا )گـردش پـول(، ارتقـا»ی ه پایهموجود بر س تمدن
بخ  دولتـی، بخـ  رصوصـی، »در اینجا با ُنه مقوله مواجهیم:  ؛ پااستوار است« )بازار(

 «.گردش پول، تولید، تجارا»، «زیستیها، اشتغال، بهقیمت»، «بخ  تعاونی



516  سبک زندگی 

د  ترو ی تولید ثروت غربای بار اسا س     فقه اقتص دی اناالل احک م کیفیت .2

ه اق مه احک م اقتص د اسالمی تووه بضرو ت پ سخگویی به مس ئل مستادثه و 

 س زینم م از طریق

د در این راستا اواًل باید به این نکته توجه شود که گرچه فقه موجود تالش کرده تا با اسـتنا
از سوی شارع، مسائ  مستحدثه در امور مالی را پاسخ دهد امـا  و امضاء آن ی عقالبه سیره

ی اقتصاد همچنان بـا یـک چـال  جـّدی مواجـه اسـت و تحقق ضوابط اسالمی در عرصه
سازی اقتصادی بر اساس اسالم تبدی  احکام شرعِی معامالا هنوز به چارچوبی برای نظام

عقد رـار  الزم( بـر  عنوانبهعام  )نمونه، وکالت اعضای شرکت به مدیر عنوانبهاند. نشده
عقد جائز( است و ایـن امـر گرچـه ممکـن  عنوانبهمقتضای احکام شرکت در اسالم ) ضد

تـوان اشـکال تلّقـی شـود امـا سـارتارهای اجتمـاعی را شـرعًا نمیاست برای متعاقدین بی
ی تمـامی بررال  مقتضای عقود اسـالمی طراحـی کـرد چـرا کـه ایـن سـارتارها، زمینـه

ی نامهها ـ که در اساسدهند. همچنین یکی از اصول مدیریت شرکتعامالا را شک  میم
رسد ـ عم  به رآی اکثریت است که به معنای سلح ارتیار از اعضای شرکت آنها به ثبت می

مقتضای عقد شرکت در اسالم تعارض دارد. عالوه بر  عنوانبهی مالکیت و با اشاعه باشدمی
و صنف که منشأ تمرکز سود سـرمایه هسـتند، ممضـای شـارع نیسـتند.   حاین، امتیازاا م

گیرنـد امـا الحسنه و حواله نیز از جمله اعتباراتی هستند که به مال اشخاص تعّلـق میقرض
آنچه در سیستم بانکی جریان دارد، معامله با استفاده از اموال عمومی است. از سوی دیگر، 

اشـکال اسـت و حکومـت تنهـا  حـ کسـح سـود، ماستقراض از اموال حکومت به منظور 
ی تواند به افراد فقیر و مستحّق که آبـروی آنهـا در رطـر اسـت، قـرض دهـد. لـذا ارائـهمی

تسهیالا توسط دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی که اموال آنها در بازار یا بانک در حـال 
 گردش است، شرعًا ممنوع است.

تـوان می و احکام اجتماعِی عقود شرعی، نمیپا بر اساس احکام عمومِی اقتصاد اسال
ها به سبک غربـی را شـرعی دانسـت و تعریـف مالکیـت حقـوقی و تسـهیالا ثبت شرکت
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اعطائی و ابزارهای انتقـال ثـروا بـه بخـ  رصوصـی شـرعًا صـحیح نیسـت بلکـه ایـن 
بـارا دیگـر، تفکیـک مالکیـت از های قانونی باید به بخ  وقف تعّلق گیرد. بـه عحمایت

موجح تجّما ثـروا  درصد از سهام، 51به نفا  هاارتیاِر اعضا در شرکت سلح و ریتمدی
ای در احکام شرعی، به بخ  وقف ارتصاص دارد. و قاب  پذیرش نیست و چنین روّیه شده

اما در نظام اقتصاد غربی، تضمین سـود سـرمایه از طریـق انحصـاراا، تسـهیالا و نظـام 
پذیرد و بخ  رصوصـی بیشـتر از سـایر و تقاضا انجام میی قدرا در مکانیزم عرضه موازنه

های تولید، سـودهای شود و با کاه  هزینهمند میشهروندان، از ردماا دولتی و شهری بهره
آورد که هی  یک از این امـور، شـرعًا جـایز نیسـتند. در واقـا از آنجـا کـه کالنی به دست می

شـود، پـرورش در محـیط محقـق میپرورش صحیح اسالمی بر اساس احکام نـورانی شـرع 
داری که بر تجّما ثروا مبتنی شده، مورد تأیید نظام اسالمی نخواهد بود. پـا اقتصاد سرمایه

صّحت معامالا منوط به تقّوم اراده به مالکّیت رواهد بود و رعایـت احکـام دینـی بـر مبنـای 
واهد گرفـت و حـّق کسـح منشأ مالکیت در نظام اسالمی قرار ر« تعاونوا علی البّر و التقوی»

سود از جامعه، برابر با روابطی است که مبتنی بر حقانیت باشد و در رالل آن، فرد سـودی بـه 
معامالا موجـود، غیـر شـرعی  روابط و جامعه برساند. در نتیجه، بستر سازِی حاکمیت برای

 است زیرا روابط آن بر اساس حقانیتی که تعریف شد، جریان نیافته است.

و نا توانی  اسالمی  انقالبی دا ی د  شن خت و معهآمدی اقتص د سرم یهن ک   .3

  متن سبترو ی تولید ثروتِ آن د  ا ائه

داری مانند محـدودکردن و کنتـرل شده در اقتصاد سرمایههای ارائهح از سوی دیگر، راه
مـردم آن  ها، تثبیت اقتصادی همراه با آزادسازی و... در کشورهایی کـهو هزینه کّ  تقاضای 

ی ایران کـه گسـتارِی انقالبـی بـر آن حـاکم دچار رمود هستند، کارآیی دارد اما در جامعه
المللی بـرای اقتصـاد گیری اقتصاد جهانی و بیناست، فاقد کارآمدی است. در واقا تصمیم

شـود. زیـرا ای است که بر یک کشور تحمیـ  میترین قیمت و باالترین هزینهدارلی، گران
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های آنان در این ی جهانی و پذیرش توصیههای توسعهادی در هماهنگی با قطحجه  اقتص
، 1بردن اصـِ  نفـی سـبی ی اساسی به صیانت کشور رواهد زد و با به حاشـیهجهت، ضربه

های رارجی هنگامی که گونه که شرکتی اقتصادی کفار را در پی رواهد آورد. همانسلطه
تحمی  منافا رود هستند و در صورا وجـود چـال  در شوند، به دنبال وارد یک کشور می

های رـود و عـدم تـأمین نیـاز کشـور در این زمینه، دولـت حـاکم را بـه تعطیلـی کاررانـه
ناچار به تسلیم در  حاکمهکنند تا هیرتاست، تهدید می موضوعاتی که به فعالیت آنها وابسته

 های آنها شود.برابر رواسته

؛ مبنا ی تراو ی تولیاد ثاروت     «مدیریت سرم یه» گزینِو ی «مدیریت ک  » .4

بخش دولتی، بخاش  »ح کم بر  تغییر وهتِد   آث   آن و اسالمی د  دو ان گذا 

 «تع ونی، بخش خصوصی

واگذا ی صن یع م د  به بخش دولتی ب  الگوی د آمد انقالبای و شکساتن اخاالق     .1/4

 ح کم بر س خت  ه ی غربی م دیِ

شک   شرع که نظام اقتصاد اسالمی بر مبنای عم  به احکامبندی باید گفت در یک جما
گـردد و تعریـف آن بـاز می 2گرفته و توصیف این سیستم به نظـام تعـاون در تعریـف قرآنـی

های سه بخِ  رصوصی، تعاونی و دولتی از این قرار است: الف( موضـوعاتی کـه شارصه
شود؛ همانند دولتی سپرده می شان غلبه دارد، به بخ ارزش سیاسی آنها بر ارزش اقتصادی

قرار هاست تا با اص صنایا مادر. لذا هد  بخ  دولتی در اقتصاد مقاومتی، هدایت قیمت
ی ی ریـراا تبعیـت کنـد )و نـه از توسـعهدادِن کرامت انسانی، نرخ دسـتمزدها از توسـعه

ها در تتکنولوژی( و انسان، عزیز و منصف و عادل شود. این در حالی است که هدایت قیم

                                                           
ِمِنیَن َسِبیاًل َو » .1 ُمن  َکاِفِریَن َعَلی ال  ُه ِلل  َعَ  الَلّ  .141؛ سوره نساء، آیه «َلن  َیج 

قویالِبرِّ  َتعاَوُنوا َعَلی. »2  .2؛ سوره مائده، آیه « َو التَّ
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قرار دادِن کـاال و تبعیـت نـرخ ر ارتیار بخ  رصوصی است و با اص داری، دنظام سرمایه
شود. بنابراین دستمزد از سود سرمایه، انسان به موجودی حقیر و حریص و حسود تبدی  می

ی سود سرمایه فعالیت کند بلکـه بایـد اهـدا  بخ  دولتی در نظام اسالمی نباید با انگیزه
الگوی درآمد انقالبی و زاهدانه و مبنای ایثـار در آن جریـان یابـد و تنهـا نیروهـای  آرمانی و

ی ابعاد برای اسالم فدا شوند، سرپرسـتی الگـوی طلح که حاضرند در همهوقفی و شهادا
کن شده و افرادی بکار گرفته شـوند کـه های ناسالم ریشهتولید را به دست بگیرند تا گزین 

زم برای هر منصح باشند. لذا صنایا مـادر بـه بخـ  رصوصـی تخصص ال تعهد و دارای
ی دولتی و سایر مقدوراِا دولت اسالمی اداره شده شود بلکه این صنایا با بودجهسپرده نمی

جـایگزیِن « مـدیریت کـار»گیرد. در نتیجه، و مدیریت و ابزار آن در معرض اصالح قرار می
سالمی، کرامت انسـان اصـ  اسـت و گـردش زیرا در اقتصاد ا 1شودمی« مدیریت سرمایه»

که نظام اشـتغال، محکـوِم رونـدی شـود کـه بـه سرمایه باید به تبا آن صورا پذیرد؛ نه این
جویی در در تکنولوژی و اتوماسیون و صـرفه تحولانجامد. در واقا شدِن سرمایه میتروریزه

شـدن یاس تولیـد و ارزانجویی در مقمقیاس تولید، بر ضّد کرامت انسانی هستند زیرا صرفه
شـود بلکـه بـه نفـا و ارزانـی بـرای عمـوم تعریـف نمی« صرفه برای مـردم»کاال بر اساس 

داران و ثروتمندان است که دارای قدرا ررید بـاال هسـتند. امـا فقـدان عـدالت در سرمایه
 توانندرغم مملّوشدن بازار از کاالهای جدید، مردم نمیشود تا علیقدرا ررید موجح می

                                                           
رورده در جنگ جهانی دوم بودند، از طریق مدیریت که کشورهای شکسترغم اینآلمان و ژاپن نیز علی 1.

دو استثناء،  عنوانبهی سود سرمایه عم  نکردند بلکه کار به جایگاه فعلی دست یافتند و با تکیه بر انگیزه
قطـح  عنوانبـهاستوار نمودند. اتحاد جماهیر شـوروی نیـز  ملینژادی و  یمحور رشد رود را بر انگیزه

، کار اجتماعًا الزم را مبنای اقتصاد رـود قـرار داد و مادیداری و پرچمدار شعار عدالت مبارزه با سرمایه
چنین سیاستی در این کشورها، بر اساس  اتخاذبه جای مدیریت سرمایه، مدیریت کار را دنبال کرد. البته 

 و عدالت الهی. انبیاانجام شد و نه در چارچوب فرهنگ  مادیفرهنگ 
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قرار دادن محرومیت در ایـن دسـتگاه، انسـان رو با اص مند شوند و از ایناز این کاالها بهره
شود. پا در بخ  تولید، تکنولوژی متمرکز و پیچیده که چنین تبعـاتی را در پـی تحقیر می

 آوری باید تجزیه شود.دارد، قاب  پذیرش نیست و فّن 

د  « اشاتغ ل »و متکفال هادایت   « صیبخش خصو»و یگزین  عنوانبه« بخش وقد» .2/4

 ه  ه ، تخصی ه ، تنمیم)نم م تعرید نم م موازنه قد ت تغییر د  نم م اسالمی و آث   آن

ها و سرپرستی الگـوی تخصـیص و مشـارکت در گذاریبر اساس آنچه گذشت، سرمایه
امری شود که در آن، تفکیک مدیریت از مالکیت، اقتصاد اسالمی، به بخ  وقف منتق  می

دهی بـه تسـهیالا )منـابا شرعی است. یعنـی واگـذاری انفـال )منـابا طبیعـی( و جهـت
ی قدرا )تعاریف حقوقی، تنظیماا، اعتباری( به بخ  وقف ارتصاص دارد و نظام موازنه

ی بخـ  رصوصـی قـرار گیـرد، از بخـ  وقـف که پشـتوانهها( به جای آننظام تخصیص
ی، عینی که بر محور ریـراا و عبـاداا باشـد، در کند زیرا پرورش روحی، ذهنحمایت می

داری، شود. این در حالی است کـه در اقتصـاد غربـی و نظـام سـرمایهاین بخ  محقق می
یت اشتغال و سـایر امـور فـوق را در مسنولهای قانونی، بخ  رصوصی با تکیه به حمایت

زنـد و رقـم می مادیگیرد و پرورش روحی و فکری و عینِی شهروندان را به شک  ارتیار می
در آن را  تنـوعی تلـّذذ از دنیـا و نشاند و انگیـزهی تکنولوژی و رفاه میهمگان را بر سر سفره

های ارالقی و انسانِی این روند را ـ کـه تبیـین دهد و هزینهمبنای انگیزش اجتماعی قرار می
 کند.  میآن در مباحث مربوط به نقد و نقض سبک زندگی غربی گذشت ـ به عموم تحمی

، د  بخش وقاد نیروی انس نی پرو ش  از طریق مردم دهی الگوی مصرفوهت .1/2/4

 عنوان پشتوانه قد ت پول ملیهایج د انگیزش دینی برای توسعه خیرات ب مووب

ی دینی وارد شود تا همگان با انگیزهاما حضور بخ  وقف در اقتصاد اسالمی باعث می
کننـد، بـه دنبـال که دستمزد رود را دریافـت میرغم آنلیکار و فعالیت اقتصادی شوند و ع
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ی فرهنـگ وقـف تـأمین نماینـد. رواهند زنـدگی رـود را در سـایهدستمزد نیستند بلکه می
ی هـدی وقـف شـده، ای کـه بـه نـام ائّمـهکنند تا در رانهمثال عموم مردم آرزو می عنوانبه

که فقط در ده، استفاده کنند یا به جای آنسکونت گزینند یا از لباسی که در این راه دورته ش
اند در تمام طـول عزاداری سیدالشهداء استفاده کنند، مای  مادیاّیام محّرم و صفر از برکاا 

رکـن  عنوانبـهسال از این روان پرنعمت و مبارک بهره ببرند. لذا هنگامی کـه بخـ  وقـف 
کـه دم بپـردازد و عـالوه بـر ایندهِی الگوی مصـر  مـرتواند به جهتاقتصاد قرار گیرد، می

دهد، مصر  را نیز بر اساس همین انگیـزه سـاماندهی ی دینی را محور تولید قرار میانگیزه
ای بنشاند که به برکت حضراا معصومین برای عموم شهروندان کند و همگان را بر سر سفره

ه اشاره رواهد شـد ی مباحث به این نکتکه در ادامهپهن شده است. رصوصًا با توجه به این
شـود. پـا  واگـذارها مصـلیی شریفه و مسـاجد و هابخ  وقف باید به حرم مدیریت که

ها در شک  غربی و شرقی آن رواهد شد و بخ  وقف در اقتصاد اسالمی، جایگزین تعاونی
 .گیردمی عهدهبهمتمرکز، پرورشی و گروهی است که هدایت اشتغال را بخشی نیمه

و  )ا تب طاا ت تولیاادی  کریرااه ساا خت  ه ی )تولیااد ، عمیرااه ساا خت  ه ی .2/2/4

 بخش وقد د  اقتص د اسالمی سه  کن اس سیِ ،)انف ق   حیره س خت  ه ی

محور و تکاثرطلـح کـه لـذای اسـت و نـه اقتصـاد تقربـلذا اقتصاد اسالمی، اقتصـاد 
قا  هسـتند و الف( سارتارهای عظیمه )تولید( که مبتنی بر او طلبد:سارتارهای ذی  را می

است و مراکز اصلی آن، بر محـور حـرم معصـومین و  ائمه جمعهی عهدهبهیت آنها، مسنول
ی معنویـت کـه در ها و مساجد شک  رواهد گرفت؛ یعنی همان شبکهمصلیزادگان و امام

 عنوانبـهمباحث پیشین بیان شد. در نتیجه، تولیـد و توزیـا و مصـر  در اقتصـاد اسـالمی 
هـا و شود و دولت باید انفال را به اوقـا  تولیـدی ارتصـاص دهـد و وامیعبادا معرفی م

تسهیالا را به سارتارهای وقف هدایت کند. محور اول فعالیـت اوقـا ، پـرورش نیـروی 
انسانی است و محور دوم در این زمینه، تأمین ظرفیت اشتغال و تأمین اعتباراا مالی و منابا 
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تارهای عظیمه است و محـور سـوم، ایجـاد شـغ  بـرای طبیعی و ابزار و امکاناا برای سار
جمعیت جوان کشور است. ب( سارتارهای کریمه )ارتباطاا تولیدی( کـه تـأمین ظرفیـت 

نق  زائـرین و اسـکان و مصـار  آنـان را بـر عهـده دارنـد.  ( زیارتی، تأمین ظرفیت حم 
م آنها توجه به بهداشت سارتارهای رحیمه که اولویت اول آنها اهتمام به ازدوا ، اولویت دو

ــان و درمانگاه ــام و و درم ــاعی )داراالیت ــأمین اجتم ــا ت ــوم آنه ــت س ــان و اولوی ــای رایگ ه
 الحسنه( است.قرض

 سطح  ف ه مردم د  اقتص د اسالمی یزیستی و ا تق متکفل به ،«بخش خصوصی. »3/4

مردم سطح رفاه  ییستی و ارتقاز  بهر اقتصاد اسالمی، بخ  رصوصی متکفهمچنین د
 رواهد بود و نهاد رانواده، کنترل الگوی مصر  را بر عهده رواهد داشت.

وا یگزین   تولید ثروت اساالمی،  اوص ف ترو ی عنوانبه« ایث  ، عدالت، انص ف» .4/4

 ترو ی تولید ثروت غربی اوص ف عنوانبه« استکب  ، تف خر، اسراف»

و الگوی توزیا ثروا در « ایثار»ر در نتیجه، الگوی تولید ثروا در نظام اسالمی مبتنی ب
« اسـتکبار»داری بر مبنای است اما الگوی تولید ثروا در نظام سرمایه« عدالت»چارچوب 

شـک  گرفتـه اسـت. همچنـین اصـ  در الگـوی « تفـارر»و الگوی توزیا ثروا بر اساس 
 شود امـا الگـویاست که توسط نهاد رانواده اعمال می« انصا »مصر  در نظام اسالمی 

 استوار شده است.« اسرا »مصر  غربی بر 

 ایربا  بخش اقتص دد   «م لی ت پولی» ب « م لی ت ک  ی» شدنِو یگزین پیشنه د .5/4

 دو ه گذا 

های جاری و عمرانی دولت )امور مالی( رسد برای تأمین هزینهبر این اساس، به نظر می
سربازی بـه پـنج سـال  ی دورهشود. یعن« مالیاا پولی»ن باید جایگزی« مالیاا کاری»ارذ 

ی یابد، باقیمانـدهیابد اما به جز زمان کوتاهی که به آموزش نظامی ارتصاص میافزای  می
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ها های مختلفی را که امـروزه در هنرسـتاناین دوره صر  آن رواهد شد که جوانان، مهارا
های اسـالمی تشود، فرا بگیرند و با تکیه به مهارا رود، بـه کـار در شـرکآموزش داده می

اند، اموال و در ازای کارکردی که داشته مداکه پا از پایان این مشغول شوند؛ با علم به این
مالک، عضوی از شرکت شنارته رواهند شد. یعنی این  عنوانبهشرکت به آنها واگذار شده و 

سـایر  انـد، از منـابا طبیعـی وها که در دوران سربازی و با کار سربازان شـک  گرفتهشرکت
کنند و جوانان را تحت سرپرستی دولت، از آموزش و اشتغال های کشور استفاده میظرفیت

مند کرده و همزمان حقوق حداقلی را که توانایی ازدوا  و تشکی  رانواده را بـه جوانـان بهره
آفرینـی سال، جوانان هم در تولید نق نمایند. پا از پایان پنجدهد، به آنان پردارت میمی

اند و هم بـا تشـکی  رـانواده، ای به دست آوردهاند و هم با مالکیت در شرکت، سرمایهردهک
 اند.نیاز عاطفی ـ جنسی رود را تأمین نموده

و معاه   سی سایِ   فتا    دلیال باه )تج  ت   بخش ب ز گ نی شدنِضرو ت دولتی .6/4

 ایمنطقه الرللی،وه نی، بین

ی ارزی بین کشورها از امور سیاسی است موازنه ، از آنجا کهبازرگانیهمچنین در بخ  
کننـد، موضـوع یافته نیز بر همین اسـاس عمـ  می)و نه اقتصادی( و حتی کشورهای توسعه
شود بلکه باید در ارتیار دولت باشـد کـه در قـانون بازرگانی به بخ  رصوصی سپرده نمی

 1اساسی نیز به این امر تصریح شده است.

                                                           
ــ . 1 ــی 44 اص ــانون اساس ــامق ــادی : نظ ــالمی اقتص ــور اس ــران جمه ــه ای ــر پای ــه ب ــ  س ــی بخ  ،دولت

ــاونی ــی تع ــه و رصوص ــا برنام ــزیب ــنظم ری ــحیح م ــت و ص ــتوار اس ــ  ؛اس ــی بخ ــام  دولت  ش

ـــه ـــزرگ کلی ـــنایا ب ـــادرص ـــنایا م ـــادنامممارجی بازرگمممانی، ، ص ـــزرگ ، مع ـــداریب  ،، بانک

ـــه ـــأمینبیم ـــبکه ، ت ـــدها و ش ـــرو، س ـــای نی ـــزرگ ه ـــانی ب ـــونآبرس ـــو و تلویزی ـــت، رادی  و ، پس

ــــرا  ــــن تلگ ــــاییو تلف ــــتیرانی، هواپیم ــــن و راه ، راه، کش ــــت آه ــــا اس ــــد اینه ــــه و مانن  ک

 .است و در ارتیار دولت عمومی مالکیت صورا به
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  سی پیرامون ترو ی تولید ثروت اسالمی د  دو ان گذا . پ سخ به سواالت اس5

ساپردن  » و«  قطع ا تبا ط با  کشاو ه   » و پی مده ی« ه ت مین هزینه چگونگی» .1/5

 سه سوال اس سی از ترو ی تولید ثروت اسالمی؛ «اقتص د کشو  به بخش دولتی

که سـواالا با طرح تروری تولید ثروا برای نظام اسالمی در دوران گذار، طبیعی است 
کادمیک و تخصصی مطرح شود که باید پاسخ زیادی از موضا فرهنگ موجود در عرصه ی آ

ی ها را به روشنی بیان کرد. اما قب  از هر چیز باید دانست کـه هجمـههر یک از این پرس 
در پی آورده که مقاومـت در برابـر  جامعه دینیهای سنگینی را برای اقتصادی دشمن، هزینه

را به امری ضروری تبدی  کرده و برای دستیابی به استقالل اقتصادی و رـرو  از  این تهاجم
منـادی حـّق و  عنوانبـهوابستگی باید الزاماا آن را پـذیرفت. در واقـا جمهـوری اسـالمی 

پرستی معنویت با نظامی جهانی مواجه شده که برراسته از شرک و کفر و ارالق رذیله و بت
موجود جلوگیری کـرد. البتـه  تمدنافزارهای نحالل انقالب در نرممدرن است و لذا باید از ا

هد   مثابهبهشود بلکه آنچه در الگوی انتقال، قطا رابطه با اقتصاد سایر کشورها دنبال نمی
داری و پایان طوا  ریال بر محـور دالر اصلی مدنظر قرار دارد، قطا رابطه با اقتصاد سرمایه

ه در آغاز و چه در پایان روند توسعه، یک امر ضدارزشـی شدن کشور چاست. زیرا مقروض
پرتغـال،  یونـان، های اروپـایی ماننـدکه چنین رونـدی در کشـورشود؛ کما اینمحسوب می

دهنـدگان بـر آن و روایی مطلِق قرضاز این کشور و فرمان ستقاللموجح سلح ا اسپانیا و...
 .ه استکشیدن مردم شدبه بیگاری

بر محور بخـ   اشتغال و گردش امور مالیتولید و  ،قتصاد متداولابر اساس پا گرچه 
های فـوق پدیـد آمـده و اسـتقالل چال  گیرد، امای رارجی شک  میرصوصی و سرمایه

در دوران  اسالمی با تحقق تروری تولید ثروا شود. این در حالی است کهکشورها تهدید می
های عموم مـردم منشـأ تحـّرک در و سرمایه یابد تا پولانتقال، قدرا ررید مردم افزای  می

در تکنولوژی شود. یعنی نفی محوریت بخ  رصوصی در اقتصاد،  تحولتولید و تجارا و 
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، امـور مـالیدولتـی نیسـت بلکـه در به معنای سپردن تمامی شروناا اقتصـادی بـه بخـ  
 های بیگانه رواهد شد.های مردم است که جایگزین سرمایهسرمایه

های سـنگین بـرای ونه در وضا موجود، دولت ناچار است به صـر  بودجـهنم عنوانبه
های پیچیده مبادرا کند تا بستر فعالیت بخ  رصوصی را فـراهم نمایـد تأمین زیرسارت

ها حـذ  شـده و تـأمین تکنولـوژی سـاده و بـادوام بـرای اما در الگوی انتقال، ایـن هزینـه
های شود و به ایـن صـورا، هزینـهآن می گیری اقتصاد مردمی و غیرمتمرکز جایگزینشک 

گردد. همچنین در وضا موجود، بخ  آور برای دستیابی به تکنولوژی برتر منتفی میسرسام
شـود امـا بـا های جـاری در بخـ  دولتـی میی کشور صر  هزینـهقاب  توجهی از بودجه

رـواهی و  بخشیدن به الگوی درآمد انقالبـی و زاهدانـه در بخـ  دولتـی، امتیـازمحوریت
ها یابـد. بخـ  دیگـری از هزینـههای آن به شدا کـاه  میحرص در این بخ  و هزینه

گیـری رونـد رفـاه های عمرانی است امـا از آنجـا کـه در الگـوی انتقـال، پیمربوط به طرح
سارت، »های بزرگ رارجی برای التزاید در الگوی مصر  عمومی نفی شد، به سرمایهدائم

 کردِن سـطحهای عمرانی و ردماتی نیازی نیست بلکه بومیطرح« طِح نگهداری و ارتقاء س
این سیاست  اتخاذموجود از رفاه و امکاناا و تعمیم آن به سراسر کشور دنبال رواهد شد که 

 های به مراتح کمتری را در پی دارد.های عمرانی، هزینهبرای تحقق طرح

ها ی  ی ساودآو ی د  پاروژه  شکستن مبن » ،«قطع وابستگی به اقتص د وه نی» .2/5

تراو ی تولیاد ثاروت     ساه مزیات   ؛«تاقق پول اسالمی ب  اقتص د مردمی»، «عررانی

 اسالمی

از مرزها قطا شـد،  گیری اقتصاد کشور به سمت رار عالوه بر این، هنگامی که جهت
شـود و ارتیـاراا و شهرها در دارـ  نیـز قطـا میبه سوی پایتخت و کالنگیری این جهت

ای، نیازهـای رـود را گردد تا بـا رودکفـایی منطقـهها تفویض میمجّوزاا به استان منابا و
جغرافیای  های توسعه پایدار،و بر اساس برنامه در وضا موجود عبارا دیگرمرتفا کنند. به 
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مرکـز  نقـاط بـه بودجـه شهرها شک  گرفته و همـهت و کالناقتصادی کشور بر محور پایتخ
آورند. اما در رویکـرد ین الگوی مصر  غربی و مرّفه به دولت فشار مینیازمندند و برای تأم

شهرها و نیاز روستاها به شهرها بـه شهرها به پایتخت و نیاز شهرها به کالنجدید، نیاز کالن
شدا کاه  رواهد یافت و با تغییر در الگوی تولیـد و تکنولـوژی، هـر منطقـه بـه سـمت 

هایی که از اقصی رد و به همین دلی ، بسیاری از هزینهزایی حرکت رواهد کاستقالل و درون
شد، منتفی رواهد شد. به تبا این روند، تمامی مراکز دولتی نقاط کشور به مرکز تحمی  می

اند، تدریجًا از بین رواهنـد و رصوصی که متناسح با جغرافیای اقتصادی قبلی شک  گرفته
های نوین پدیـد رواهـد آمـد. همچنـین رفت و لذا منابا مالی جدیدی برای تحقق رویکرد

گردش پول عموم در سیستم مالی کـه بـه  و انفال و معادن و... به بخ  رصوصیواگذاری 
د و به پتانسـیلی بـرای حمایـت از بخـ  وقـف و شومتوقف می ،شدمیسوی رفاه هدایت 

داشت د. رصوصًا در مورد انفال باید توجه گردتبدی  می جدید سیستم مالی ارتقای ظرفیت
که درآمدهای حاص  از آن باید بـه رزانـه واریـز شـده و هـی  بخشـی از انفـال بـه بخـ  

 ،در صورا نیاز و تمای  به اسـتفاده از انفـال بخ  رصوصی صی واگذار نشود بلکهرصو
که بخـ  های پنهانی های صادراتی و وارداتی و سایر یارانهد. تشویقکناجاره پردارت  باید

 گیرد.میی اقتصاد مردمی قرار شود و پشتوانهمیقطا  زرصوصی تعلق گرفته نی
هـای عمرانـی را بـر اسـاس سـودآوری و توجیـه همچنین بخ  دولتی حق ندارد پروژه

محـور ایـن  مثابـهبههای عمرانی و ردماتی را اقتصادی آغاز کند بلکه باید عدالت در طرح
اقتصاد کشور تبدی  شـود  وصفباید به التزاید نو رفاه دائمها قرار دهد. زیرا سودآوری پروژه

بـه فعالیـت  آوریی سـودانگیـزه اتوانـد بـوصی بدون حمایت دولتـی میگرچه بخ  رص
متوقـف شـده و تنهـا  به بخ  رصوصی اقتصادی اقدام کند. از سوی دیگر، واگذاری زمین

هـای شود اما زمین روستاها مشروط به احیـاء اراضـی و انجـام سـایر فعالیتاجاره داده می
اشخاص حقـوقی مشـمول ایـن  ولی خاص حقیقی واگذار رواهد شداقتصادی در آن به اش
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متمرکز کـه توسـط بخـ   کشاورزی و دامداری در نتیجه، صنایا .ها نخواهند بودواگذاری
و متناسح بـا  رواهند کرداند، کاه  پیدا ن ایجاد شدهی سودهای کالرصوصی و با انگیزه

ز آب و برق و گاز نیز تداوم نخواهـد یافـت. اساسـًا در رویکـرد این روند، ساماندهی متمرک
هـای ها و حرممصـلیجدید، تمرکز در صنایا تنها برای بخ  وقف کـه توسـط مسـاجد و 

 شوند، مجاز رواهد بود.شریفه مدیریت می
بازی در بخ  مالی نیز حرکت نظام باید به سمت سلح کارآمدی از اوراق بهادار و سفته

ری باشد که با تکاثر و تمرکز سرمایه تناسح دارد تا در وضا مطلوب، زمینه بـرای و سایر امو
تحقق پول اسالمی یک انقالب در باید توجه داشت که دستیابی به پول اسالمی فراهم گردد. 

اندازد. هنگامی که تمامی ظرفیت رود که اقتصاد مردمی را به حرکت میاقتصاد به شمار می
تقال ثروا از بخ  رصوصی به بخ  وقـف معطـو  شـود، پشـتوانه دارلی و ابزارهای ان

گیرد. در واقا بـا افـزای  انگیـزه و فعالیـت بـرای تولیـد، مـردم برای پول اسالمی شک  می
شوند؛ اما با این تفاوا که پرورش این مردم در بستری انجام شده که برراسته ثروتمندتر می

ی پول اسالمی بررال  دالر، است. یعنی پشتوانه از تروری تولید اطالع و تولید قدرِا الهی
ی تکنولوژی، گردش مالی بر حرص و حسد و سایر ارالق رذیله ـ که در تولید انبوه و توسعه

جویی در گردد ـ نیسـت بلکـه تولیـد انبـوه و صـرفهاساس ربا و تجارا جهانی منعکا می
شـود؛ ربـا از ردمـی تبـدی  میمقیاس تولید که به نفا ثروتمندان است، به الگـوی تولیـد م

ی گـردد ودر عرصـهگردش مالی حذ  شده و بیا و سایر عقـود اسـالمی جـایگزین آن می
تجارا، بازارهای مبتنی بر تکنولوژی برتر از دستور کار رار  شـده و بازارهـای هـد  بـر 

 معیندهند ـ اساس نیاز مستضعفین جهان ـ که بخ  بزرگی از جمعیت جهان را تشکی  می
ی ریراا )بـه معنـای تولیـد و توزیـا و مصـر  بـر واهند شد. در نتیجه، تعاون و توسعهر

شـود و توزیـا عادالنـه در بـین ی پول اسـالمی تبـدی  میاساس ارالق حمیده( به پشتوانه
شـود تـا اصـ  کند و موجـح میعموم، نیروی بیشتری را برای مشارکت در تولید جذب می
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افزارهـای ارالقـی و انسـانی در ها از بـین بـرود و نرمافزارورشکستگی و محوریت سـخت
هجمـه جایگاه محوری قرار بگیرد. البته هنگامی که پول اسالمی تحقق یابد، همـواره مـورد 

ان قرار رواهد گرفت زیرا استقالل اقتصـادی در دارـ  و الگوشـدن نظـام اسـالمی در دشمن
ای ی در جمهـوری اسـالمی، جاذبـهی نظـام سیاسـرار  را پدید رواهد آورد و همانند جاذبه

های نظـام اقتصادی را در برابر مستضعفین عـالم بـه نمـای  رواهـد گذاشـت. لـذا دشـمنی
داری بر پول اسالمی متمرکز رواهـد شـد و قـدرا ایـن پـول در مقاومـت آن در برابـر سرمایه

معادالا  معادالا نشر اسکناس در سطح جهانی، بروز و ظهور رواهد یافت. البته از آنجا که
اقتصاد اسالمی مبتنی بر گردش مالی نیست و محوریت در آن با عقود شرعی است، دسـتیابی 

 رخ رواهد داد. مدابه پول اسالمی در مراح  پایانِی جنگ اقتصادی و در بلند

تغییار   د  وهت ه تغییر ش خصه»و « تعرید ودید از من فع مشترک اقتص دی» .3/5

 ترو ی تولید ثروت اسالمی د  دو ان گذا  ردیگ، دو خصوصیت «نم م آم  ی

داری همچنین ارتباط با کشورهای رارجی بر مبنای منافا مشترکی که در نظـام سـرمایه
تعریف شده و بستری برای فعالیت بخ  رصوصی است، نخواهد بود زیرا منافا مشترک با 

مشـترِک نظـام  انـد، وجـود نـدارد بلکـه منـافاکشورهایی که سبک زندگی غربـی را پذیرفته
گیرد. از سـوی ها و عموم مردم و مستضعفین شک  میملتجمهوری اسالمی، در ارتباط با 

( اسـت کـه مردمـی و اسـالمی تعـاونیوقـف )دیگر، استقالل اقتصادی مّتکـی بـه بخـ  
کنـد و ریـراا را توسـعه بنیان است و تکالح بـر سـر دنیـا را حـذ  میمحور و فقهعدالت

کــه ایثــار در بخــ  دولتــی و آزادی اقتصــادی در بخــ  رصوصــی گونــه دهــد؛ همانمی
ینی، بـه زیستی( محقق رواهد شد. البته باید توجه داشت که رشد اقتصادی در تعریف د)به

های مردم است و منحصر در بخ  رصوصی و تکنولـوژی ظرفیت بردن از همهمعنای بهره
آوری پیشـرفته و ارزش افـزوده در ی فّن افزار و و توسعهنیست بلکه به جای محوریت سخت

تعریف رشد اقتصادی، افزای  رشـد مشـارکت عمـوم و اثـر آن در دقـت و سـرعت تولیـد، 
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افزارها محوریت رواهند یافت و به تبا آن، تعریـف منـابا نیـز گیری رواهد شد و نرماندازه
ز دگرگـون تغییر رواهد کرد. روشن است که در پی تغییراا فوق قطعًا نظام آماری کشور نیـ

 رواهد شد.
تواند ابهاماا و سواالتی که از سـوی ادبیـاا تخصصـی مطالح فوق، نکاتی بود که می

شود، پاسخ دهد و بحث پیرامون تروری تولیـد ثـروا در دوران انتقـال را دانشگاه مطرح می
ُنه محوری که ابتدائًا ذکـر شـد، چـارچوبی از ترـوری تولیـد ثـروا در نظـام  د وتکمی  کن

بخـ  دولتـی، بخـ  »د و عالوه بر تعیین جایگاه ماینی را برای دوران انتقال بیان میاسالم
زیستی ها، بههدایت قیمت»ی و بیان نق  هر یک در سه عرصه« رصوصی و بخ  تعاونی

در اقتصـاد موجـود بـا نظـام اقتصـادی « گردش امور مالی»دهد که ، توضیح می«و اشتغال
بررال  عدالت و کرامـت انسـانی و « نولوژی و تولید انبوهی تکتوسعه»اسالم درگیر است، 
 GNPو صادراا و وارداا، وابسته به قیمـت ارز و « تجارا»دار است و به نفا قشر سرمایه

 شود.منصفانه و عادالنه و مردمی تعیین نمی صورابهاست که 

دینی د  وضع مطلوب؛ وابسته به طراحی برن ماه انتقا ل و    ه یا زشتاقق  .6

 تغییرات آن

 ارتقـای ظرفیـتتروری تولید ثروا در دوران انتقـال نیـز بایـد در جریـان حرکـت و  لذا
گونه که نظام اداری غرب در صدسال پی  از این، بوروکراتیک و مبتنی مالحظه شود؛ همان

ه تازگی بـرا بشریت بـهشده زیصف نمیاما در آن زمان به چنین وصفی مت بر کاغذبازی بوده
یریت را بـه سـطح مان و تقسیم کار دست یافته بود. اما امروزه غرب، مقیاس مدتعریف ساز

فیزیکـی و الکترونیکـی و  اماا رود را بـر اسـاس حـدود اولیـهداده و نظ سازی ارتقاحادثه
کنـد و لـذا بـه ابعـاد نـوینی از ی تکنولـوژی و سـرعت لیـزر طراحـی میمتناسح با توسعه

افته و مفاهیمی چون مزّیت نسبی و آمای  سـرزمین را نـه ریزی و نظام اداری دست یبرنامه
دهـد و المللـی بسـط میکند بلکه بـه سـطح جهـانی و بینتنها به دار  کشور محدود نمی
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رفت گفته به راه برونبخشد. لذا گرچه در نکاا پی می تحولگونه تروری تولید ثروا را این
غرب پذیرفته شده و  تمدنرضاء تحمیلی از نیاز و ا در رالل آن، از وضا موجود اشاره شد و

ی این رونـد مقّیـد گشـت، امـا در صـورتی کـه ایـن مسـیر طـّی شـود و جهـِت تنها توسعه
محور تغییر یابد، جریان نیاز و ارضاء نیز بر اساس احکام دینی و عقالنیِت دین« سارتارها»

یدی تولید رواهد شد که ی آینده، نیازهای جدرواهد یافت و در چندین دهه تحولبه تدریج 
و  مـادیمنشأ آن، دار  مرزهاست و نه رار  آن. پا گرچـه در وضـا مطلـوب، نیازهـای 

دنیوی باید به تبا نیاِز عبادا و دستگاه معنویت تعریف شود، اما فعاًل ادراک دقیقی از ایـن 
ی توسـعه امر وجود ندارد و تنها باید از طریق درگیر شدن با وضا موجود )بررورد با ادبیاا

تری از جانبه( و نفی آلهه )ال اله( اقدام کرد تـا در طـول زمـان، تصـویر روشـنپایدار و همه
رو مبـاحثی کـه پرست  اجتماعی ردای متعال در دوران مطلوب )اال الله( پدید آید. از این

بر مـدل  پیرامون تروری تولید ثروا در دوران انتقال بیان شد، ابتدائًا باید به یک ادراِک مبتنی
ساله قـرار بگیـرد و الزامـاا آن در انداز بیستو الگو تبدی  شود و مبنای طراحِی چند چشم

تروری تولید اطالع و تروری تولید قدرا بیان گردد تا با رـرو  از سـارتارهای غربـی طـّی 
 مطلوب فراهم شود. تمدنچندین دهه، زمینه برای حرکت به سوی 

کشی وابسته است که در آن از آب سـّدها و ب شرب به لولهمثال، امروزه تأمین آ عنوانبه
شـود و تمرکـز جمعیـت در شـهرها، تولیـد و های زیرزمینی اسـتفاده میها و سفرهرودرانه

ی آب و فاضالب را بـه امـری ضـروری تبـدی  کـرده در شبکه استفاده از تکنولوژی پیچیده
ب در ایـن زمینـه نوشـیدن آبـی حال اگر اثباا شد که طبق فرهنگ دینی، وضا مطلو است.

کشی چه مضـّراا بزرگـی بـرای شود و روشن گردید که آب لولهاست که از آسمان نازل می
هـا تحمیـ  های سنگینی را بر این بخ بهداشت و سالمت عمومی در پی دارد و چه هزینه

هـای مفصـلی کند، باز هم تحقق آن در تمامی کشـور بـه تحقیقـاا پیچیـده و پژوه می
زمند است تا چگونگی این کار تبیین شده و تکنولوژی و مهندسـی متناسـح بـا آن تولیـد نیا
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شود. حتی زمانی که این مهندسی و تکنولوژی پیچیده تولید شود، ممکن است اجرای آن در 
های پربارش در شمال و شمال غرب منحصر گردد. پا یـک سیاسـت واحـد ابتدا به استان

های مختلف شکسته شده شرایط و مقدوراا، تمرکز در بخ  شود اما متناسح بانمی اتخاذ
 شود.ها إعمال میو تغییر جهت

دینی در تمـامی  امتی سبک زندگی غربی به همه این امور وابسته به آن است که هجمه
جانبه به یک بـاور همه صورابهی کفار ابعاد درک و فهم شود و نفی سبی  و مقابله با سلطه

ها برای کنار گذاشتن روند ها و نگرانیزیرا تنها در این صورا است ترس جّدی تبدی  گردد.
توان به سبک دیگری زندگی آید که میرود و این اعتقاد به وجود میمتداول زندگی از بین می

های این تغییر را پذیرفت. در واقا مشک  کنونی ادبیاا دانشـگاه آن اسـت کـه کرد و هزینه
جهـان جریـان غیر از آنچه امروز در دنیا تجربه شـده و در سراسـر  هی  راهی برای زندگی را

مـواره شمرد. اما حضرا امام و مقام معظم رهبـری هپذیرد و راه نوین را ممکن نمییافته، نمی
به ردای متعال و فرهنگ دین و قدرتی که امروز برای شـیعه حاصـ   لزنند که با اّتکافریاد می
ی سیاسی برای زندگی بشر طراحی کرد و این حقیقت را در عرصه توان تدبیر نوینی راشده، می

اند. اما حفظ این دستاورد سیاسی و تداوم آن در به اثباا رسانده و در عینیت به نمای  گذاشته
کادمیک نیازمند استی فرهنگ و اقتصاد، به پشتوانهعرصه  1.ی آ

بهینه و  و کیفیت «بخش خدم ت»و « ادا ات»، «ب زا »از وضع مووود  تالیل .7

 غییر وهت ح کم بر آنه ت

در اینجا مناسح است تا به تحلی  از وضـا موجـود بازارهـا، اداراا و بخـ  رـدماا 
هـا بـه پردارته شود و کیفیت بهینه و تغییر جهت حاکم بر آنها و چگونگی تبدی  ایـن بخ 

اسـیر « انسـان»گونه کـه قـباًل بیـان شـد . همانهای انقالبی و اسالمی مشخص گرددبخ 
و قـوانین و محـاکم قضـایی و نیروهـای  غربی است تولید ثروا الگوی تولید کاال و الگوی

                                                           
 الهاشمی نیز در همین راستا تولید شده است.الله حسینیمرحوم عالمه آیت ستاوردهای فکرید .1
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گیرند و کسانی کـه در داری )ربا، تولید، تجارا( قرار میی اقتصاد سرمایهانتظامی، پشتوانه
باالترین درجاا حرص هستند، از این ابزارها برای حفـظ و افـزای  ثـروا رـود اسـتفاده 

گردد و جـرآا ورود بـه حاکم می هابازار جواما غربی و نند و در نتیجه، ُرلق تجاوز برکمی
ت از داری برای محافظنظام سرمایه شود. چونم سلح میهای اقتصادی از عموم مردعرصه

گانه توسـط بخـ  گرفتن قـوای سـه، از طریـق انحصـاراا و بـه رـدمتسرمایه و سود آن
گیرد و از سـوی دیگـر، بررـورد قـاطا دسـتگاه ز مردم میرصوصی امکان رقابت سالم را ا

کردن کرامت انسانی به نفـا سـود کـاال و سـرمایه قضایی با تخلفاا اقتصادی که به پایمال
بحران مسکن در امریکـا یکـی از  کند.شود، مردم را از عرصه اقتصادی رار  میمنتهی می

نفـر از مـردم توسـط دسـتگاه قضـایی و  هاهای این واقعیت بود که در طّی آن، میلیوننمونه
رحمی مصـادره شـد و های رود بیرون رانده شدند و اموال آنان در کمال بیانتظامی از رانه

و کالن بود و عموم  ملیاین بررورد در حالی رخ داد که بحران مسکن یک مشک  در سطح 
 مردم در آن نقشی نداشتند.

و شکستن سارتارهای طبقاتی  اری انقالبیاما با پیروزی انقالب اسالمی و جریان گست
، تـرس مـردم از بـین رفـت و داری که از دوران ستمشاهی بـه ار  رسـیده بـودنظام سرمایه

های مختلف از جمله بخ  اقتصاد، جرآا پیـدا کردنـد. در همگان برای حضور در عرصه
، رونـد حـ هـای بالمو تبعـاتی ماننـد افـزای  چک از مسیر رود رـار  شـد نتیجه، بازار

. پیشـنهاد مـا بـرای رـرو  از پدید آمـدگاه قضایی و... های ورودی به دستی پروندهفزاینده
وضعیت موجود بازار در ایران، ورود به فضای جنگ اقتصادی است زیرا هنگامی کـه عمـوم 

رـود دسـت بـه  مـادیرا درک کنند، برای تـأمین نیازهـای  ملیمردم شرایط بحرانی اقتصاد 
گ کنند. البته جنی اقتصادی نمیو برای سودآوری، اقدام به ورود در عرصه زنندریسک نمی

هاست با آن درگیر است اما اقتصاد متـداول کشور سال اقتصادی یک واقعیت عینی است که
ی تـورمها در ایـران از سـنخ گرانـی و کند. در واقا جه  قیمتبه این واقعیت توجهی نمی

شود بلکه علـم اقتصـاد بایـد آن را اول به آن پردارته میمتد کالسیک و نیست که در اقتصاد
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های ماهوی آن با آنچه در دنیـا یک استثناء مورد بررسی قرار دهد و نسبت به تفاوا عنوانبه
جریان دارد، پاسخگو باشد. زیرا حدود دویست کشـور دنیـا زنـدگی اقتصـادی رـود را بـر 

هـای مفهـومی و عینـِی چارچوب انـد و بـر اسـاساساس سبک زندگی غربـی سـامان داده
ثرًا به ثباا و کنند و اکی ارزی و... عم  می، اشتغال، تولید ثروا، موازنهتورممشّخصی در 

بینـی رـود را پی  ملـیی اقتصـاد اند و بر همین مبنـا، رونـد آینـدهامنیت اقتصادی رسیده
قالبـی ایـران، وضـا و ی انهای اقتصادی با ورود به جامعهکنند اما این روابط و شارصهمی

وهفت سال گذشـته بـه نحـوی ها در طول سیاند و لذا جه  قیمتشک  دیگری پیدا کرده
ی تداوم یافته که هرگونه ثباا و امنیت اقتصادی را از بـین بـرده اسـت. پـا ترسـیم هجمـه

عیار و دشمنی آشکار در بخ  فرهنگی و اقتصادی یک ضرورا اساسـی اسـت تـا بـر تمام
گیری الهِی حضرا امام و مقام معظـم رهبـری را در ایـن دو عرصـه وان، جهتاساس آن بت

 حاکم بر اقتصاد و بازار وارد کرد. مادیای اساسی به فضای جریان داد و ضربه
پیرامون موضوع اداراا باید توجه داشت که عر  معمول در دنیا، دستمزد بخـ  اداری 

پـا بـاالتر اسـت و در دوران های ُرردهاسحرا به سطحی رسانده که شأن مالی کارمندان از ک
ون کارمنـدان تحـت ی ایران حاکم بـود. امـا اکنـرژیم طاغوا نیز چنین وضعیتی بر جامعه

تر، ی هستند که این روند قهرًا فسـاد اداری را بـه دنبـال دارد. بـه تعبیـر دقیـقمالفشار شدید 
 ملتترده برای تأمین نیازهای یک مبتنی بر توزیا ارتیاراا و تقسیم کار گس« اداره»ی مقوله

شود تـا اداراا است اما فشار اقتصادی بر کارمندان و نپذیرفتن ذّلت از سوی آنان باعث می
ی رود را به ابزاری برای کاه  این فشـار تبـدی  کننـد. روشـن در ایران، ارتیاراا گسترده

های رهای دینی و ارزشاست که با قرارگرفتن کارمندان در این محیط، توصیه به رعایت دستو
مانند که از ارتیاراا ارالقی اثری بر اکثریت آنان نخواهد داشت و تنها تعداد کمی باقی می

آالینـد؛ کنند و رود را بـه فسـاد اداری نمیرود برای تأمین نیاز اقتصادی سوء استفاده نمی
نیت اقتصـادی، بـه مداوم و فقدان ام تورمحتی اگر مجبور به اشتغال در شغ  دوم شوند. لذا 

ه و کار را به محیط اداری و کارمندان فشار آورده و موجح تعمیم رشوه و فساد در اداراا شد
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 پدیـده بـه نیـز یـک قشـر بررـوردار را عنوانبههایی از قشر پزشکان بخ  جایی رسانده که
از زیرمیزی آلوده کرده است. بنابراین هنگامی که درگیری نظام با جنگ اقتصـادی تحمیلـی 

سوی سبک زندگی غربی برای مردم تبیین شده و این واقعیت به یـک گفتمـان تبـدی  شـود، 
اکثریت مردم با رویکرد جدید همراه شده و دست به ایثار و فداکاری رواهنـد زد و فسـاد از 

ی یافته رار  رواهد شد و تعداد کمی باقی رواهند ماند که شناسایی و تصـفیهشک  تعمیم
 پذیر رواهد بود.یان متدّین یا کارمندان انقالبی امکانآنها توسط بازار

ی رژیم یافتهکند، توجه به این نکته است که ارت  ایران پرورشآنچه این اّدعا را تأیید می
پهلوی و محیط فاسد آن بود اما بررورد انسانی و ارالقِی حضرا امام با آن باعـث شـد تـا 

سال تشی هشتالب تصفیه شدند، سایر نیروهای اری معدودی که در ابتدای انقغیر از عّده
در ارتـ   رفتاری بر ضد نظام اسـالمیو پا از آن تا امروز،  بجنگنددفاع مقدس  دوران در

ای را بـه هـر . این در حالی است که تقسیم کار سازمانی، ارتیاراا گستردهشده استدیده ن
معامله و ررید و فروش اطالعـاا  ی مناسبی برایتواند به زمینهکند که مینهاد تفویض می

، مصـر، کشورهای منطقه ماننـد عـراقهای های آن در ارت و جاسوسی تبدی  شود و نمونه
ترین ارت  جهـان را از قاب  مشاهده است. در واقا رفتار الهِی حضرا امام، پاک لیبی و...

ارتشـی کـه بـدون  های پلیدی که توسط رژیم پهلوی ایجاد شده بود، پدید آورد؛میان ویرانه
ای که در دوران پهلوی به آن انا گرفته بود، نظـام اسـالمی را در بررورداری از مزایای ویژه

 مـادیهشت سال جنگ تحمیلی یاری نمود و ارتیاراا رود را به ابزاری برای کاه  فشار 
ها معجزاا الهی بزرگی هستند که مدیریت حضـرا امـام و مقـام تبدی  نکرد. این واقعیت

کنـد. پـا نبایـد بازاریـان و هـا دعـوا میظم رهبری ما را بـه تکـرار آن در سـایر بخ مع
مقّصرین اصـلی در  عنوانبهقهرمان ایران را تحقیر کرد و آنان را  ملتکارمندان و سایر اقشار 

هـای فاسـد غربـی و عـدم شکنی معرفی نمود بلکه فقدان توانایی برای مقابله با محیطقانون
هـا را پدیـد آورده و های سالم اجتماعی اسـت کـه ایـن ناهنجاریاد محیطمدیریت در ایج
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هـا برطـر  شـود، وضـعیت موجـود در اداراا و بـازار و مـدارس و هنگامی که این ناتوانی
 های معنوی و انقالبی نزدیک رواهد شد.ها و... به محیطدانشگاه

این بخ  حذ  شود و در بخ  ردماا نیز باید توجه داشت که اگر تکنولوژی برتر از 
محور ارائـه گـردد، های عـدالتردماا با تکنولوژی ُررد و متوسط و بـر اسـاس سیاسـت

افزارها و قوانین مربوط بـه ی زندگی برای عموم کاه  رواهد یافت. البته تغییر در نرمهزینه
ردماا نیز ضروری است؛ یعنی مجلا شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا 

تصـویح کننـد و  بـه نفـا مـردم جدیـد را« ی قـدرِا نظـام موازنـه»قوانینی متناسح با باید 
مداوم قیمت ردماا از قبی  های قانونی از آن را سامان دهند. در این صورا، رشد حمایت

بـر  حاکم مادیتعمیر و سرویا لوازم منزل و... متوقف شده و ارالق  تاکسی، هزینه کرایه
 شد. بخ  ردماا تضعیف رواهد

 





6 
حول سه  برای دوران گذار «اسالمی تولید اطالع»طراحی تئوری 

و  با محوریت نهاد مدرسه «مدرسه، خانواده، مسجد»نهاد 
 )تعلیم و تربیت(دانشگاه 

ا تق ی ) سبک زندگی غربی شن خت عریق از ترو ی تولید اطال  د ضرو ت . 1

تعریاد    با    ی آند  پسند اوتر عی  و ن سا زگ  م دیشهوت و تاول  ظرفیت

 یاسالم اس س سبک زندگی ربدنی   دا  زندگی د 

برای ورود به بحث تروری تولید اطـالع بـرای نظـام اسـالمی در دوران انتقـال، بایـد بـه 
ای از مباحث گذشته در تحلی  از تروری تولید اطالع غربـی توجـه کـرد: در سـبک رالصه

به بروز و ظهـور بر جهان طبیعت زمانی گذاری جدید تأثیرزندگی غربی، قدرا انسان برای 
گـردد و محـیط نـوینی در جهـت  اا و شهواا جدیدی برای او فـراهمرواهد رسید که لذ

روح و ذهن و جسـم انسـان پدیـد آیـد. لـذا رشـد اقتصـادی و تکنولوژیـک و  مادی یارتقا
تماعی رواهد بود که متناسح با آن، پسند اجتماعی و روابط اج میسری رفاه هنگامی توسعه

شود. بر همین اساس در مباحث گذشته گفته شد کـه مراکـز آمـوزش و پژوهشـی از  تحولم
ها بـا هـدایت افکـار عمـومی و هنـر ها با تولید و توزیا علم، رسانهقبی  مدارس و دانشگاه

آن  ی شـهواا در شـک  پیچیـدههت اقامـهی بشر، همگی در جمدرن با تغییر پسند و ذائقه
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ن روند در نهادهایی مانند سینما، تلویزیون، مـاهواره، کابـاره، قماررانـه، کنند و ایعم  می
ی شـهواا، یابـد تـا بـا ایجـاد بسـتر تخلیـه، اماکن تفریحی و ورزشی و... امتداد می هت 

تـرین و ی ایـن رونـد، حریصتحقـق یابـد. در نتیجـه« مادیانگیزش و پرورش و گزینِ  »
منـد و شوند اما کسـانی کـه بـه شـهوا قاعدهفیایی میمتجاوزترین عناصر وارد باندهای ما

مـدرن بـه ایـن  تمـدنگیرنـد و هـا جـای میتوّح  منظم اعتقاد دارند، در قالح تکنوکراا
هـای ضـاللت و سـقوط ی زمـین را بـه سـمت پرتگاهصورا، هفت میلیارد مردم روی کره

 کشاند.می
سـوی ظلمـاا و شـهواا و رواهد به و نظام اسالمی نمی جامعه دینیروشن است که 

داری و استعمار دنیاپرستی حرکت کند و چنان حیاتی را رسارا و زیانی بزرگ و عام  برده
ی موم مردم بـرای تخلیـهیافتن قشری راص بر عحاکمیت ی قوای او و موجحبشر و تجزیه

عالیت ف دلی به. باید توجه داشت که در فرهنگ دینی، این دنیا داندحاکمه میترشهواِا هی
هوای نفا در درون و جوالن دستگاه کفر و نفاق در بیرون، محیطی رطرناک است که تنها 

توان از آن به سالمت عبور کرد. لـذا در معـار  الهـی، معنویت می شبکهگرفتن از کبا کم
 2«تجافی»و زندگی کوتاه انسان در آن به حالت  1زندان توصیف شده مثابهبهدنیا برای منمن 

                                                           
. 715، حـدیث 346االمـالی صـفحه « .دنیا، زنـدان مـنمن و بهشـت کـافر اسـت»)ص(:  . پیامبر اکرم1

ّمـد! ای که بر من وارد می شد، نزد من فرستاد و او گفـت: ای محرداوند، جبرئی  را در زیباترین چهره»
من به دنیا وحی کردم که بر دوسـتانم »گوید: رساند و می، به تو سالم می)یکی از اسماء ردواند( سالم

شـو تـا کـه  تنگ و سخت شو تا مشتاق دیدار من شوند و بر دشمنانم آسان و فراخ و رـوش تلخ و تیره و
المعجم الکبیـر، « امم قرار دادهدیدار مرا ناروش بدارند؛ زیرا من، دنیا را زندان دوستانم و بهشت دشمنان

 .11، حدیث 7، صفحه 19جلد 

ُت: َفَما َعاَلَمُة َذِلَك، ِبَأِبي َیا َآَباالله)ص(: قال رسول. »2 َسَا. ُقل  َتو  ُح َو اس  َقل  َفَتَح ال  َح ان  َقل  وُر ال  ، ِإَذا َدَرَ  النُّ َذر 
َنابَ  ِ

ِه َقاَل: ال  ي َیا َرُسوَل اللَّ َت َو ُآمِّ َجاِفيَآن  ُخُلوِد، َو التَّ ـَ   ُة ِإَلی َداِر ال  ِا َقب  َمـو  َداُد ِلل  ِتع  ُغُروِر، َو ااِلس  َعن  َداِر ال 
 .532 فحه(، صی)للطوس یاْلمال« ُنُزوِلهِ 
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دیده و حیاا منمنین بر اساس مقاومت و مملّو از درگیری و بال و مصیبت تعریـف تشبیه گر
شده است. پا تروری تولید قدرا و ثروا و اطالع در نظام اسالمی باید در رـدمت ایـن 

ای را فراهم کند که این سفر کوتاه، با سعادا و هدایت به پایان نحوه از زندگی باشد و زمینه
بودِن تمامی ابعاد سبک زندگی غربی و جریـان رسارا و نامعقولبرسد و همزمان زشتی و 

بازی بـا آن، ارالق رذیله در آن را افشا نماید. زیرا رفتار دنیاپرستان در تعّلق به دنیـا و عشـق
همانند مسافری اسـت کـه در اواسـط راه و قبـ  از رسـیدن بـه مقصـد، بـه رریـد زمـین و 

 ده است!وساز برای سکونت در آن مبادرا کرسارت

صای نتی،  »بارای عن صار    «انگیزش، پارو ش، گازینش  »ضرو ت مهندسی نم م  .1/1

 «، اعتر دگراماو عدالت

ترین و جنایتکـارترین عناصـر را در قالـح بانـدهای غربی که پست تمدنپا در مقاب  
ها تـن دهد و کسانی را که برای رسیدن به لّذاا دنیا به بـاالترین ریسـکمافیایی پرورش می

طلح را برکف و شـهادارساند، نظام اسـالمی عناصـری جـاندهند، به رآس قدرا میمی
کشـند و بـه مـرگ و عـالم کند که با بصیرا کام ، بال و مصیبت را در آغوش میتربیت می

بـا ایمـان بـه پردازنـد و های ضّد انسانی میگیرند و به مبارزه با نظامبرزخ و قیامت انا می
ها قـد علـم ها و زشتیی بدیمبنی بر رلود در بهشت، در مقاب  همه ی الهی به شهداوعده

رسانند. لذا دستگاه ایمان به نیروهای صیانتی نیازمند اسـت کنند و به تمام تاریخ نفا میمی
ی که هم از درون و در مقاب  هوای نفا مصون باشند و هم در بیـرون و در مقابـ  هندسـه

های آن، بـه نظـام ایمـان شـود ـ و شـرارافاق ایجـاد میی کفر و نطغیان ـ که توسط ائّمه
مصونیت بخشند. زیرا اگر چنین کسانی دست به مبارزه بزنند و بـه پیـروزی برسـند، باعـث 

ی رواهند شد که به دنبال پرست  رداست و در این صـورا امتو  ایجاد امنیت برای جامعه
ی یـک زنـدگی الهـی بـرای آنـان ی دینی این جامعه و طراحـتوان به سوی ادارهاست که می
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شـد و « تعادل»توان وارد بحث است که می« صیانت»حرکت کرد. یعنی تنها پا از تحقق 
گیری کرد که تحقق این زندگی، بدون احکـام دستیابی به یک زندگی متعادل و عادالنه را پی

طلبی پـذیر نیسـت. لـذا سـطح دوم از عناصـر مـنمن کـه بـه مقـام شـهادااسالمی امکان
شوند. سطح سـوم اند، متناسح با بخ  تعادل و احکام آن پرورش داده و گزین  مینرسیده

هایی است که احکام فقهی را ـ که احکام تعادل هسـتند ـ بـه رسـمیت نیز مربوط به انسان
شناسند اما به تجاوز و تعّدی که در تمام ابعاد سبک زندگی غربی جریان یافتـه، عالقـه نمی

 ه پذیرش قواعد آن نیستند.ندارند و حاضر ب

د  نما م ورهاو ی   « ثاروت  تولیاد  ترو ی تولید اطاال  و » ضرو ت تغییر وهتِ .2/1

 «ترو ی تولید قد ت» ی فته د  تاققمتن سب ب  تغییر وهتِ اسالمی؛

داده شده را محقق کرد زیرا توان زندگی نورانی وعدهروشن است که در وضا موجود نمی
الهی است اما سارتارهای نظام درگیر سـبک  تمدنالمی به سوی گیری نظام اسگرچه جهت

هستند. لذا یک انقالب الزم است تا سـارتارها بـا  مادیزندگی غربی و تروری تولید اطالع 
ی سیاسی پیروزی انقالب اسالمی گونه که در عرصهگیری نظام هماهنگ شوند؛ همانجهت

اول )دموکراسـِی مقّیــد بـه نظــام بـود کـه باعــث شـد ایـران از ســبک زنـدگی سیاســی متـد
داری( نجاا پیدا کند و دموکراسِی مقّید به اسالم را تحقق بخشـد. عـالوه بـر ایـن، سرمایه

کشی و تخریح زیرسارت توسط نیروی هوایی سبک زندگی نظامی متداول که مبتنی بر نس 
و  است، در ایـران کنـار گذاشـته شـد و نیـروی زمینـی بـا تکیـه بـه قـدرا عناصـر مـنمن

طلح، یک جنگ ارالقی را رقـم زد و ماشـین جنگـی دشـمن را در هـم شکسـت. شهادا
های ضد انسـانی ترین معاملههمچنین عر  امنیتی و اطالعاتی در جهان که بر محور کثیف

 بود، در ایران طرد شد و یک دستگاه اطالعاتی و امنیتِی مردمی پدید آمد.
ی سیاسـی و امنیتـی و دفـاعی ر سه عرصـهی اساسی که دتحولبه عبارا دیگر، همانند 

ی فرهنگی نیز بـه یـک انقـالب و دگرگـونی نیازمنـدیم کـه تحقـق آن محقق شد، در عرصه
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جانبـه در ایـن دفعی ممکن نیست. البته یک احتمال آن است که یک ترـوری همه صورابه
بـا وضـعیت زمینه به رهبری ارائه شود که در صورا پذیرش این پیشنهاد و احراز تناسح آن 

حافظ پرست  اجتماعی دسـتور اجـرای آن را  عنوانبه، ایشان فقیهولیی ایران توسط جامعه
صادر رواهند کرد. اما احتمال مرّجح به این واقعیـت توجـه دارد کـه مـردم ایـران در طـول 

اند و ابعاد علمی و هنـری و فرهنگـی آن را های گذشته، با سبک زندگی غربی آشنا شدهدهه
آغاز شود و در سـه « سازیگفتمان»اند و به همین دلی ، انقالب فرهنگی باید از کردهتجربه 

 سطح دنبال شود:

بارای   «مردمای »، «نخبگ نی»، «انقالبی» د  سه سطح س زیگفتر ن تضرو  .2

 انتق ل انتولید اطال  و ثروت د  دو تغییر وهت د  ترو ی 

شد نظام، برای اقدام جهـادی و در گیری است؛ یعنی مدیران ارسطح اول، سطح تصمیم
جهت بصیرا نسبت به راه علمی در ادبیاا مدرنیته و راه علمِی پیشنهادی توجیه شوند. این 

سازی انقالبی، با سرعت و دقت در سطح مطالباا مقـام معظـم رهبـری امر نیاز به گفتمان
است. در گام دوم، بایـد له مند با فرمایشاا معظمن و قاعدهدارد که گام اول آن، بررورد مقنّ 

داری روشن شود که این مهم از طریق جلساا دار بودِن ادبیاا توسعه و نظام سرمایهجهت
گیری نسـبت بـه رواهد شد. گام سوم، شـام  تصـمیم میسرپژوهشی بر مبنای منطق جدید 

 ها رواهد بود.های مقاومتی در تهران و مراکز استانجبهه
ها و زی نخبگانی است که گام اول آن، در محیط دانشـگاهساسطح دوم، ناظر به گفتمان

االتی نم سـشود و طی نشسـت بـا نخبگـان، نظـای سراسر کشور برگزار میهای علمیهحوزه
های یک یـا دو روزه بـا اسـاتید گردد. در گام دوم، کارگاهمطرح می موضوع موردنظرپیرامون 

تی که در نشست بـا نخبگـان بـه پـذیرش ها، سناالشود و در این کارگاهدانشگاه تشکی  می
م سوم، متمرکز بـر شود. گاگردد و برای انتشار در مجالا علمی آماده میرسد، طرح میمی

ب است و با مناظراا علمی که همـراه بـا هیرـت علمـی و هیرـت داوران دانشجویان و طال
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ی انقالبی ق، انگیزهیابد. از این طریبرگزار رواهد شد، تحقق می برای آنها ایهفته صورابه
ای شـود و مـردم نیـز در آید. البته این بخـ  بایـد رسـانههای علمی به وجود میدر محیط

 جریان آن قرار گیرند.
سازی در بین عموم مردم است. گام اول در این سطح، در ایام سطح سوم، شام  گفتمان

های ن شخصـیتمنـاظراا علمـی بـی گیـرد و بـا برگـزاریانتخاباا و در مساجد شک  می
ین استان و متخصصین فـّن( بسـتر مشـارکت مـردم مسنولمساجد،  ائمه جماعاانفوذ )ذی

آید. اما در گـام دوم، بسـتر منـاظراا علمـی برگـزار های کاندیدها فراهم مینسبت به برنامه
رکت مـردم در ی مشاهای پا از انتخاباا تداوم داشته باشد تا زمینهشده، باید در طول سال

پدید آیـد. در گـام سـوم، نهادسـازی مردمـی باعـث رواهـد شـد تـا  زندگی اسالمیسبک 
 مناظراا علمی در فرهنگ جامعه نهادینه شود.

از  «فقه اق ماه »به  «فقه فردی»سطح فرهن  نم م از  ا تق  س زی:موضو  گفتر ن .1/2

 ید  ترو ی تولید ثروت و اطال  غرب ضاللت مووود زایی نسبت به عرقطریق بصیرت

سازی باید برای عموم مردم روشن کند که تروری تولید ثروا غربی دارای چه این گفتمان
شناسـی آورد. از آنجا که تحلی  مردممشکالتی است و چه فجایا و عوارضی را به دنبال می

تبـدی  شـده و فقـه  ملتدهد که فرهنگ عاشورا به هویت اصلی این از مردم ایران نشان می
رسیده و  ملتسالم و جریان آن در زندگی، از دوران صفویه به پذیرش این صادقین علیهماال

شکنی و جهادکبیر است این پذیرش اجتماعی تاکنون ادامه دارد، فقه اکبر ـ که همانا فقِه بت
پرستی مدرن باید هماننـد ـ نیز به پذیرش این مردم رواهد رسید. یعنی فرهنگ مقابله با بت

های تلویزیـونی و... بـه پـذیرش گیری مسابقاا ورزشی و سریالفرهنگ فعلی جامعه در پی
مبنـی بـر ضـرورا  88برسد. لذا با توجه به فرمای  مقام معظم رهبری پـا از انتخابـاا 

رسـد بـرای ، بـه نظـر می1شدن افکار عمومیها برای روشنی بخ تداوم مناظراا در همه
                                                           

البته  ـ ی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کندیهاجور مناظرهریلی روب است که این». مقام معظم رهبری: 1
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متعّددی از مناظراا ضـرورا دارد  هایتغییر در روابط و پسند اجتماعی، سازماندهی لیگ
تصادی و مبارزه بـا روابـط ناشـی از سـبک ی آن، محیطی فرهنگی برای جنگ اقتا در نتیجه

ی اول انقالب، محیطـی فرهنگـی متناسـح بـا گونه که در دههزندگی غربی پدید آید؛ همان
ای هـدفاع مقّدس شک  گرفت. اگر این محیط جنگـی بـه وجـود نیایـد، تعریـف مأموریت

 ی اقتصاد ممکن نخواهد بود.انقالبی در عرصه

تولید ثاروت و   مربوط به ترو ی ه یش خصه غییر د  نم م آم  ی وضرو ت ت .3

 اطال  غربی

ها و استانداردها که ابـزار گام دوم، تغییر در نظام آماری کشور است؛ یعنی باید شارصه
ی طراحی یک نظام آمارِی متناسح پیدا کند تا زمینه برا تحولهای کارشناسی است، بررسی

های الزم با تروری تولید ثروا و قدرا و اطالِع الهی فراهم شود و یا حداق  نهادها و قرارگاه
ی آمار ایجاد گردد و اال رویکرد جدید در تعمیق انقالب اسالمی شکست رواهد در عرصه

اقتصـاد نظـام  های جدیـد بـرای کنتـرل تغییـراا در بخـ رورد. در واقا تولیـد شارصـه
گیری در سـارتارهای تغییر در عوام  هد  و تغییر شیح و جهت دلی بهجمهوری اسالمی 

ی جدید در رشد اقتصـادی، بـه معنـای اسـتقالل نظام است. از این رو دستیابی به شارصه
هاست. دومین تغییر در اولین تغییر در جهت شارصه مثابهبهنظام از دستگاه ارزی موجود و 

با الگوی جدید در صنعت نظام است که بر اسـاس  و اطالع ها، تولید ثروارصهجهت شا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ولین، رودشان را در معرض نقد و انتقاد نو افراد، مس ـبعد به آن اشاره رواهم کرد  با حذ  آن عیوبی که

قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. ریلی از اوقاا اگر چنانچـه یـک انتقـادی بـه 
ن کننـد؛ ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیاکسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن

هـا در طـول ریلی چیز روبی است؛ البته با حذ  آن عیوبی که عرض رواهم کرد. اگر این جور مناظره
سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد، دیگر وقتی در هنگام انتخاباا پی  آمد، حالـت انفجـاری 

قدها، پاسخها، جوابها. ی حرفها در طول زمان گفته رواهد شد، شنیده رواهد شد؛ نکند؛ همهپیدا نمی
 .29/3/1388رطبه نماز جمعه تهران، « بود که ریلی روب بود مناظراااینها محسناا این 
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جویی در مقیـاس دهد. یعنـی صـرفهآن، مبنای سودآوری جای رود را به کرامت انسانی می
تولید، در ارزانی و گرانی کاال از یک طر  و تولید انبوه همراه با اتوماسـیون از طـر  دیگـر 

متمرکز در تولید کاال و مصر  عمومی جایگزین تکنولوژی ژی غیرباید تغییر نماید و تکنولو
متمرکز شود. در این صورا، ارزانی و گرانـی کـاال بـه جریـان مصـر  در سـبد کاالهـای 

شود و تولید انبوه بر اساس جریان فرهنگ اقتصاد مقـاومتی در منطقـه و عمومی تعریف می
ها، ایجـاد تغییـر در جهـت شارصـهشـود. سـومین جایگزینی آن با فرهنگ توسعه معنا می

است کـه بـه معنـای تعریـف جدیـد از « وقف»انگیزش و جریان فرهنگ اشتغال در بخ  
 تعاونی بر مبنای فقه رواهد بود.

این امر باید بتواند سارتارهای بخ  اقتصاد نظام جمهـوری اسـالمی را در سـه محـوِر 
« تولیدی( و سارتارهای رحیمه )ارتباطاا سارتارهای عظیمه تولیدی، سارتارهای کریمه»

ی تولید ثروا گونه که قباًل گفته شد، جهت تسهیالا و نظام موازنهساماندهی نماید و همان
)تعاونی اسالمی( منتق  کند. بر این اساس الزم « وقف»، به بخ  «رصوصی»را از بخ  

ها و رانهاای میدانی، به وزرها و در عرصهی بخ های کالن و ُررد در همهاست شارصه
 .مان استاندارد انقالبی تأسیا شودنهادهای جدید ابالغ گردد و ساز

 و بارای ورهاو ی اساالمی   چ لش اصالی   ،حضو  س خت  ه ی غربی د  نم م .4

 ه ی اقتص دی و فرهنگیچ لش عن وینِ رخیب اش  ه به

نظـام جمهـوری اسـالمی، حضـور  اقامه کلمه حق توسطرغم علیباید توجه داشت که 
ی را پدید آورده که مهمهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادِی سارتارهای غربی در نظام چال 

توسط مقام معظم رهبـری در « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»توان آنها را در طرح شعار می
ها در بخ  اقتصادی پایان دولت سازندگی رالصه کرد. اما فهرست تفصیلی از این چال 

د شام  محورهای ذی  شود و هر مبحثی که پیرامون سبک زندگی اسالمی توانو فرهنگی می
 این مشکالا منتهی گردد: ح شود، باید به مطرح می
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 جریان ربا در شـبکه بـانکی، و گرانی، فقدان امنیت اقتصادی، تورمدر بخ  اقتصادی: 
ها، فسـاد تای از سـوء مـدیریپـاره فرار از مالیاا، های دارلی، بیکاری،سرگردانی سرمایه

هـا، اِی دولتی اقتصاد کشور، رفتـار سـلیقهی روشن برای آیندهمالی و اداری، فقدان برنامه
قضـائیه در بررـورد بـا  قـوههـای کـالن، ضـعف های بادآورده، عدم بازپردارـت وامثروا

 های اقتصادی و...ناهنجاری
ن افزای  روابـط با آدر بخ  فرهنگی: افزای  آمار طالق قانونی و طالق عاطفی و به ت

گریزی، اا، قـانونکـاری در ادارلین، اعتیاد، بزهکـاری، کمنامشروع توسط مجردین و متأه
ومر  در فضای هنری کشور و حرکت به سوی هنرهـای هـالیوودی و هر  ،قاچاق ،احتکار

ی ها، مطبوعاا و رسانههای رارجی در برری موارد، ضعف تحلیلی در ربرگزاریجشنواره
 به گسترش کّمی آنها، رطراا و تهدیدهای فضای مجازی و... اکتفا و ملی

موجـود و  تمـدنی اول، سارتارهای های فوق در درجهرسد راستگاه چال به نظر می
هـا، سـهم روابط ناشی از سبک زندگی غربی است و عموم مردم و جوانان و زنـان و رانواده

ی ایـران  ، بسـترهای مثبتـی در جامعـهکمتری در پدید آمدن این مشکالا دارند. در مقابـ
زادگـان، ی معصـومین و امامهای تـاریخی اسـت: زیـارا ائّمـهوجود دارند که دارای ریشه

های قـدر و روز عرفـه، اعتکـا  مـاه ایام محرم و صفر و رمضان و شـحبرگزاری مراسم در 
خاباا، دیدار بهمن و روز قدس، مشارکت در انت 22رجح، اردوهای راهیان نور، راهپیمایی 

 ادبیاا انقالب و... بر مبنایجدید و غنی  هایکتابتلف مردم با رهبری و تولید اقشار مخ

 به مس ئل نم م برای پ سخگوییحوزه  علری و تبلیغی ضرو ت بر سی ظرفیت ادبی ت .1/4

ی شیعی تنها نهادی هسـتند کـه پـا از غیبـت حضـرا های علمیهدر این میان، حوزه
ی معصـــومین اند فرهنـــگ مـــذهح و آثـــار و اربـــار ائمـــهتوانســـته)عـــج( عصـــر ولی

سـالم و بـدون انحـرا  بـه محبـین  صـورابهاجمعین و شـعائر دینـی را علیهماللهصلواا
هایی از جمله فقدان تحلی  دقیق به ضعف مسائ  نظام  کنند اما در بررورد با بیت منتقاه 
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یـاا و مفـاهیم انتزاعـی کلها مبتنی بـر زهاز این موضوعاا دچارند. زیرا منطق حاکم بر حو
رار  کند، ندارد  بالتکلیفیاز مردم را  ین نظام ومسنول است و توان تعیین تکالیف عینی که

اشاره به آیـاا و روایـاا و دسـتورهای  با ود تا در بسیاری از تبلیغاا دینیشبلکه باعث می
ن مسـنوالمـوم شـهروندان و ، عار و مع های رفتار مردم از این ارزشمذهبی و بیان فاصله

آنان ای بر گریهای روحانیت، نق  مطالبهتوانایی قداست و با بیان ند و در عوض،شوتحقیر 
 باقی بماند.

معرفات و  »، «توزیع اختیا  ات » هجره به نه د خ نواده از سه نقطه مختص تِ .5

 «نفقه و امو  اقتص دی»، «بصیرت

ی فرهنگ و تروری تولید اطالع، باید به تحلیـ  ههای موجود در عرصپا از بیان چال 
برون رفت از وضا موجود و حرکت به سمت وضا مطلوب روشن شـود. آنها پردارت تا راه

معرفـت و »، «توزیـا ارتیـاراا»ابتدائًا باید توجه داشت که فرهنگ رانواده در سـه بخـ  
توزیـا ارتیـاراا، با مشکالتی روبروسـت. در بخـ  « نفقه و امور اقتصادی»و « بصیرا

فرهنـگ کـارگری و کارمنـدی  سارتارهای تروری تولیـد غربـی، بـه فرهنگ رانواده متأثر از
 منحـ ی رود در فرهنگ مشارکت در سبک زندگی غربـی ست که این فرهنگ به نوبهمبتال

شده و در مباحث گذشته بیان شد که فرهنگ مشارکت در غـرب، آلـوده بـه امتیـازرواهی و 
هـای منافا مردم و سایر ارالق رذیله است. البته درصـد معـدودی از رانوادهمعامله بر سر 

اند و توزیا ارتیاراا در آنها بر اساس فرهنگ مولویت ایرانی دست از روابط سّنتی برنداشته
یابد. اما پا از انقالب اسالمی و تغییر شرایط سیاسی از سلطنت به جمهوریـت، تحقق می

ای که در این فرهنگ تنیـده عه روا  پیدا کرده و ارالق رذیلهفرهنگ مشارکت غربی در جام
های ایرانی انتقال یافته و جریان ُرلق اسـتکبار را در به اکثر رانوادهاز طریق سارتارها شده، 

هـا در فرهنـگ مـدارس و ی علمی، رانوادهشک  مدرن آن تحقق بخشیده است. در عرصه
راکز نیز مبتنی بر فرهنگ تکنولوژی و رفـاه و تولیـد اند و فرهنگ این مشده منح ها دانشگاه
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 مسألهها و مشکالا ناشی از این فرهنگ قباًل بیان شد. اما ثروا است که عوارض و چال 
شده و این فرهنگ در چارچوب الگوی توزیا ثروا  منح نفقه در رانواده، در فرهنگ بازار 

اری است و رلق تفارر و اسـرا  و... را در دگیرد که وابسته به نظام سرمایهو درآمد قرار می
دچار آسیح شـده  نقطه مختّصاااین سه  ازنتیجه، فرهنگ رانواده در ایران آورد. در پی می
 است.

بر سی ظرفیت شبکه معنویت )مسجد، مصلی، نما م والیات  از ساه نقطاه      .6

 «اقتص دیامو  »، «و بصیرت ترفمع»، «توزیع اختی  ات» مختص تِ

گر، وضعیت موجود در مساجد از نظر توزیـا ارتیـاراا بـر مبنـای فرهنـگ از سوی دی
 تـی شـک  گرفتـه و هـی  ادراکـی از سـازمان وراذا امر مولی بعبده( و مدیریت هیمولویت )

عالیـت سیاسـی مسـاجد، رـورد. لـذا فالزاماا آن در مسـاجد بـه چشـم نمی تشکیالا و
 تـأثیراسـت و از فرهنـگ دموکراسـی  ایـام ای در آنانتخاباا و رفتار وهله دورانمنحصر به 

ن اعتقـاداا و بیـا و بصیرا نیز فرهنگ تبلیغ سّنتیی معرفت و پذیرد. مساجد در عرصهمی
 فرهنـِگ  همـان کـه ایـن اند و کاری با مسائ  نظام ندارندرا پی گرفته ارالق و احکام فردی

از تکامـ  معنـوی  مادیتکام   جدایی دین از سیاست و تفکیک حکم از موضوع و تفکیک
محـدود  به حفظ قداست مساجد عمالً  راندمان رفتار. این وضعیت موجح می شود تا است
پذیر یتمسـنولسالمی و مسائ  اجتمـاعی سرنوشت نظام ا این نهاد معنوی نسبت به و شود

و مسـتمندان  گی بـه فقـرا. همچنین رفتار عملی مساجد نیز در فرهنگ ریراا و رسیدنباشد
 نظام ندارد.در  و ارتباطی با مسائ  حاکمیتیشده  حصرو... من

ی توزیـا ( نیـز در عرصـهفقیـهولیشـخص فقـط  نـه )و دستگاه رهبری و نظام والیـت
تحت فشار قرار دارد و از درون تالش می شود تا تکالح بر  تحزبارتیاراا از سوی فرهنگ 

ی حـاکم شـود کـه سر دنیـا و امتیـازرواهی و امتیـازدهی بـر روابـط سیاسـی نظـام اسـالم
هشدارهای مقام معظم رهبری به مجلا ربرگان و مجلا شورای اسالمی مبنی بر ضرورا 
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کند. از نظر علمی، یک نـوع قـبض و ماندن، به این واقعیت اشاره میبودن و انقالبیانقالبی
بسط بین ادبیاا انقـالب و ادبیـاا توسـعه جریـان یافتـه و نظـام والیـت را در برابـر رونـد 

ای، رطـر و برجـام هسـته 598ی شدن قـرار داده و پـا از قطعنامـهسازی و جهانیجهانی
های بعدی و مذاکره با هد  سازش را پدید آورده تا در نهایت، نظام ناچار بـه تحمی  برجام

، در مـداشـود و در دراز اداره جامعـهافزارهـای غربـی در پـذیرش مهندسـی معکـوِس نرم
گـردد. همچنـین در بخـ  عملـی و  منحـ ستکباری آن ی نظام جهانی و فرهنگ اهاضمه

 ارتقـای ظرفیـتهای های استکبارستیزی از سـوی اسـتراتژیاجرایِی نظام والیت، سیاست
تکنولوژی و تجارا جهانی در معرض رطر قـرار دارد و رفتـار امنیتـی و دفـاعی و سیاسـِی 

 شود.چال  کشیده میجمهوری اسالمی، از طریق ناتو و سازمان مل  و نهادهای مشابه به 
ای بـرای طراحـی سـبک ـ که باید پایه« رانواده، مسجد، نظام والیت»بنابراین سه نهاِد 

انـد و ایـن مطلـح، تحلیلـی های جـدی قـرار گرفتهزندگی اسالمی باشند ـ در برابر چال 
ارائـه « بودن سـبک زنـدگی غربـیمهـاجم»نخبگانی از فرمای  مقام معظم رهبـری مبنـی 

هـا نشـود، نظـام اسـالمی در درازمـدا بـا و لذا اگر تدبیری برای رفا ایـن چال  1دهدمی
 رطرهایی جدی مواجه رواهد شد.

                                                           
شـدا بایـد از تقلیـد پرهیـز هما برای سارتن این بخ  از تمدن نـوین اسـالمی، ب»مقام معظم رهبری:  .1

هـا تحمیـ  زندگی را به ملت کو سلو کهای زندگی و سبکنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روش
تقلید از غـرب بـرای  .ی و تحمی ، تمدن غربی است...یورگوکنند. امروز مظهر کام  و تنها مظهر این ز

 ..جز ضرر و فاجعه به بار نیـاورده..ی که این تقلید را برای رودشان روا دانستند و عم  کردند، یکشورها
 ی. فرهنـگ غـرب، فرهنـگ نابودکننـدهفرهنـگ مهـاجم اسـت کب، یـعلت این است که فرهنگ غـر

اساسِی اجتماعی را  هایها وارد شدند، فرهنگهای بومی را نابود کردند، بنیانهاست. هرجا غربیفرهنگ
 .23/7/91دیدار با جوانان استان رراسان شمالی،  «از بین بردند
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 بارای طراحای   «نه د مساجد »و ی ه ب «و دانشگ ه نه د مد سه» قرا گرفتن .7

 دو ان گذا  د ترو ی تولید اطال  

افـزای   مهندسی برای گونه که در تروری تولید ثروا تالش شد تا بادر این راستا، همان
 به نفـا پایان یافته و متغیر سرمایه قدرا ررید مردم، درگیری بین متغیر کار و متغیر سرمایه

هویـت »درگیری بین با توجه به در تروری تولید اطالع  منح  شود، عدالت و کرامت انسانی
وضـا  بـرای حرکـت بـه سـمتباید  در نظام، «تقربهویت تعّبد و »با « تحصی  و اشتغال

شود. اما امروزه هویت تحصـی  و اشـتغال در مدرسـه و  سازی جدیدی انجامنظاممطلوب 
حرکـت مدرسه و دانشگاه  ر اساس فرهنگرانواده در این عرصه، بگیرد و دانشگاه شک  می

فرزنـدان مـا را تعلیم و تربیت ، ی امروزیتند که در زندگی پیچیدهو این دو نهاد هس کندمی
و زمینه را بـرای ورود آنـان بـه  رسانندیعلم و سواد م مراتح باالی بهآنان را  گرفته و عهدهبه

 آورند.بازار کار فراهم می

 و آث   آن د  فرهن  خ نواده متغیر اصلی عنوانبه« دانشگ ه فرهن  مد سه و» .1/7

پا از آنجا که الگوی تولید و توزیا و ثروا و رفاه و تکنولوژی در سبک زنـدگی غربـی 
استوار شده، هویت تحصی  و اشتغاِل متناسح با آن نیز در عم  « ی شهوااقامه»مبنای بر 

 9که درتران در سّن شود و در حالیمی آن به تأریراندارتنضربه به فرهنگ ازدوا  و باعث 
 25 رسند، امکان عینی برای ازدوا  تا پی  ازسالگی به بلوغ می 15سالگی و پسران از سّن 

بردن تحصـیالا دبیرسـتانی و بـه پایـان . در واقـا ازدوا نـان وجـود نـداردسالگی بـرای آ
شود رصوصًا با دستیابی به شغ  مناسح مشروط میبه دانشگاهی و دوران سربازی و سپا 

بوده دگی در وضا موجود، بسیار گران محور برای زنکه تأمین الگوی مصر  رفاهتوجه به این
، سـارتارها و بسـترهایی . اما در طر  مقاب کندتر میتکه این امر، تشکی  رانواده را سخ

فـراهم ارزان و دسترسـی آسـان  قیمتـی ارا بـ غربیپدید آمده که روابط  توسعه شهواابرای 
 دهد.از جوانان را به سوی رود سوق می یبخش جامعه و و نمایدمی
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ن هستند متکف  آ مدرسه و دانشگاه فرهنگ تحصی  و اشتغال ـ کهدر وضا موجود،  پا
طلبی و تنوعکند و در کنار آن، ارالق مدرن و رانواده ایجاد می نهاد چال  بزرگی را برای ـ

شـود. پایـدار می دائم و و جریان آن در میان درتران و پسران، مانا زندگی مادیزیباشناسی 
هـد و هـای ایرانـی جریـان ددر واقا نظام هنوز نتوانسته روابط دینی و ارالقی را در رانواده

دهند ـ با تکیه بر روابـط های سّنتی ـ که بخ  کوچکی از جامعه را تشکی  میحتی رانواده
دهند و در بررورد با همسران رود بـه دنبـال کسـح ی حیاا میادامه «اذا امر مولی بعبده»

وهفت سال گذشته نیز فرهنگ دموکراسـی وارد سـارتارهای ارتیاراا مطلق هستند. در سی
ها را متزلزل طلبی، بنیان رانوادهتنوعهمراه گردیده و با روا   مادیا زیباشناسی نظام شده و ب

نفر حاصـ  های سنگیِن زندگی مرّفه با تالش یـککرده است. همچنین در فضایی که هزینه
یت اقتصادی رانواده و تـأمین نفقـه نیسـتند و مسنولشود، مردان به تنهایی قادر به تقّب  نمی

دوا ، زنان شاغ  را انتخاب کنند کـه ایـن رونـد عمـاًل بـه معنـای پـذیرش ناچارند برای از
در وضا موجود فرهنـگ متـداول بـرای  گرچه پادر مدیریت رانواده است. مشارکت زنان 

 فرهنـگ شـود،شود امـا آنچـه در عمـ  محقـق میی دائم جاری صیغه ازدوا  آن است که
در وضـا موجـود، زن  یعنـی .موّقت است ازدوا روابِط متناسح با ازدوا  دائم نیست بلکه 

تواند ارتیار رود را به مرد بسپارد و احکـامی از قبیـ  اشتغال در رار  از رانه، نمی دلی به
هـا، و در گزین و...، در عینیت بـه حاشـیه رفتـه اذن شوهر برای ررو  و ضرورا تمکین 

والیت مرد بـر رـانواده بـه  که. عالوه بر اینکفویت ایمانی به کفویت مالی تنزل یافته است
نحو الهی و دینی تعریف نشده بلکه در قالح فرهنـگ سـلطنت و مولویـت جریـان یافتـه و 

 ها منتق  شده است.از جامعه به رانواده مادیهمزمان با آن، فرهنگ مشارکت 
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 آن و ضرو ت س م ندهی «نه د خ نواده، مد سه، مسجد»سه ضلع  شن سیآسیب .2/7

برای طراحی تراو ی   انقالب و ایج د تاول د  ادبی ت حوزه و دانشگ هادبی ت  موضع از

 اسالمی تولید اطال 

 دلی بهدر واقا ازدوا  دائم به معنای زندگی پایدار بر مبنای دین و ارالق الهی است اما 
اند در ایـن یک از رانواده های سّنتی و مدرن نتوانسـتهتأّثر رانواده از روابط اجتماعی، هی 

و بر اساس هویت تحصی   جوانان را ها نیزوب نورانی قرار بگیرند. مدارس و دانشگاهچارچ
آموزان و دانشجویان را به سوی سـبک زنـدگی غربـی سـوق کنند و دان می تربیتاشتغال 

می و تکـالیف پایگاه معنویت، ارتباط روشنی بـا نظـام اسـال عنوانبهدهند و مساجد نیز می
از  مسـاجد با دور مانـدن اند وبرقرار نکرده ای غربی در جامعهسارتاره حضور اجتماعی و

گیرد که شک  میسکوالر  صحنه درگیری بین فرهنگ اسالم و فرهنگ غرب، عماًل مساجدی
 در این زمینه دارد.معظم رهبری  تعابیر هشدارآمیز مقام این امر اشاره به

شکنی ر و فرهنگ بتنظام کفها تنها در صورتی رفا رواهند شد که درگیری با این آسیح
پیدا کند و پا از شکستِن دکتـرین سیاسـی و دفـاعی و امنیتـی متـداول در  عمقدر جامعه 

جهان توسط نظام اسالمی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی نیز آغاز شود که این حقیقت در 
یافتـه  بیان مقام معظم رهبری با تعابیری چون اقتصاد مقاومتی و ناتوی فرهنگی و... انعکاس

 اقتصـاد اکتفـا جانبـه تنهـا بـه عرصـهایدار و همهی پگونه که ادبیاا توسعهاست. لذا همان
جانبـه و پایـدار نماید، یک دفاع همهکند و بخ  فرهنگ و سیاست را با رود همراه مینمی

 و فرهنـِگ  فرهنگ نیـز آغـاز شـود و بـه تبـا آن، محـیط یابد تا درگیری در عرصهرورا میض
صورا نهادهای فوق در یـک محـیط بهبود پیدا کند. در غیر این «مدارس و مساجد، دهرانوا»

مند با یکدیگر را نخواهند داشت و ناسالم قرار گرفته و عم  رواهند کرد و توانایی ارتباط قاعده
« فِی فرهنگـییملـوک الطـوا»ای در میان مردم ایجاد شک  نخواهد گرفت بلکـه وحدا روّیه

تا انسجام و وحدا سیاسی کشور نیز ـ که بزرگترین دستاورد انقالب است ـ باعث رواهد شد 
مند ادبیاا انقـالب بـا عرصـه رو، رفا این چال  وابسته به رابطه قاعدهاز اینپذیر شود. ضربه
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 تخصصی و جریان و سریان آن در ادبیاا نخبگانِی حوزه و دانشگاه است.
رای نظام اسالمی در دوران انتقال هنگـامی بر اساس آنچه گذشت، تروری تولید اطالع ب

پدیـد « هامدارس و دانشگاه»و « مساجد»، «رانه»مندی میان شود که پیوند قاعدهتبیین می
های فوق ایجاد شود زیرا در وضا موجود، ارتباط آید و از این طریق، سّدی در مقاب  چال 

روند هماهنگ از گردش اطالعاا و اند یک این سه نهاد با یکدیگر قطا شده و آنها نتوانسته
معرفت و بصیرا برای مردم فراهم آورند. در واقا مسجد باید پایگاه پرورش روحی، مدرسه 
و دانشگاه پایگاه پرورش ذهنی و رانه پایگاه پرورش جسمی )تغذیه، بهداشـت، اسـتراحت 

 و...( قرار گیرد.
« مسـاجد»وضـا مطلـوب که یکی از ارکان ترـوری تولیـد اطـالع در رغم اینپا علی

ها و مصلیمند رانواده با مساجد و رواهند بود و در آن دوران، ارالق از طریق ارتباط قاعده
تروریزه رواهد شد، اما در  جامعه اسالمیی قلح تپنده عنوانبهاتصال آنها به دستگاه رهبری 

دارای محوریت در گفته، ها هستند که در چارچوب پی دوران انتقال، این مدارس و دانشگاه
 راصتروری تولید اطالع هستند. لذا تکنولوژی و سارتارهای غربی در این مراکز با قیودی 

کند که ارتباط مدرسه و دانشگاه با رانه حفظ شده است اما در عین حال بستری را فراهم می
ین های موجود بین این نهادها از بـها و شکا و مسجد برقرار شده و مستحکم شود و گس 

برود که ایجاد این انسجام و رفا این شکا ، بر محور درگیری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
 نظام با سبک زندگی غربی رواهد بود.

ر عنوان متغیر اصلی د  دو ان گاذا  با  هس م ندهی نه د مد سه و دانشگ ه ب .8

 «انقالبی، صنفی، مردمی» د  سه سطح طراحی نه د تعلیم و تربیت اس س

ها در دوران انتقال، باید متناسح با رویکـرد جدیـد اقتصـادی این مدارس و دانشگاهبنابر
)توقف در الگوی مصر  عمومی، توسعه در الگوی مصر  نظام و تدبیر در الگوی مصر  

ها باید از روال واحد آموزشی رار  شـوند پیدا کنند. یعنی مدارس و دانشگاه تحولصنفی( 



 553 «گذا  دو ان» و «مطلوب وضع» د  اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

کـه ولتی )انقالبی(، صنفی و عمومی به وجود بیایـد؛ همچنانو سه نوع مدرسه و دانشگاه د
 های انقالبی نیز باید در مساجد جاما شهرها تشکی  شود.حوزه

 «انقالبی» خصوصی ت نه د تعلیم و تربیتِ .1/8

ی نمـاز در آن بـرای ی که اقامـهسالگی آغاز شود؛ سن 9رس باید از البته تحصی  در مدا
درسـی در مـدارس انقالبـی،  مواد «محور»توصیه شده است.  درتران واجح و برای پسران

ی ابتدایی و تسلط بر زبان عربـی در سـطح تخصصـی و تدریا قرآن و کتح روایی در دوره
ی دبیرسـتان، بایـد تـدریجًا بسـتر تسـلط ی راهنمایی اسـت. در دورهتخصصی در دورهفوق

ِک آنان با علوم غربی فـراهم شـود؛ آموزان بر گفتمان انقالب و درگیری میدانی و تروریدان 
محوری در نظام آموزشی بر اسـاس درگیـری بـا یعنی رالقیت و نوآوری و ررو  از حافظه

هـای رـارجی، بایـد هـا و رمانکه به جای انا بـا فیلمیابد. همچنانسامان می مادیعلوم 
د این محصـوالا ی درگیری آنان با هنر هالیوودی و ادبیاا غربی از طریق تحلی  و نقزمینه

های فاسـد آنهـا بـرای هـدایت های غربی و تکنیکآماده شود و این زمینه تا آشنایی با رسانه
ارزیـابی های انقالبـی، که در مـدارس و دانشـگاهآنافکار عمومی، امتداد پیدا کنـد. ضـمن

 رواهد شد. پیشنهادبه زیارا و تالوا و عبادا انضباط بر اساس توجه 
سـّن بلـوغ  ها باید درکنندگان در این مدارس و دانشگاهناسح، تحصی با تأمین شرایط م

برروردار شهرها ساکن ازدوا  کنند و با الگوی مصر  انقالبی و زّی طلبگی، در مناطق کم
های آماری و نموداری باید در ارتیار آنان قرار ی نظام به همراه تحلی شوند و اربار محرمانه

رادیو و تلویزیون و ماهواره و فضـای مجـازی را بـر محـور جنـگ ی رود از گیرد و استفاده
ــه ــد و هزین ــدیریت کنن ــادی م ــی و اقتص ــگاهی ادارهفرهنگ ــدارس و دانش ــن م ها و ی ای

های الزم برای آنها باید از طریق نظام اسالمی و وجوهـاا شـرعی تـأمین شـود. زیرسارت
 در های سـطح بـاالهماننـد رشـته ها تعداد زیادی ندارنـد بلکـهاین مدارس و دانشگاه البته

نیـت بـاال ی معدودی از نوجوانان و جوانان که از سـطح عقالههای موجود، تنها عددانشگاه
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های انقالبـی رواهنـد شـد؛ ی گزینشی جذب مدارس و دانشگاهویژه برند، با شیوهبهره می
آن در سـطح  یافتگـانیعنی ممکن است ورودِی این مراکز در حـدود دو هـزار نفـر و تربیت

 چندصد نفر باشد.
ها آمورتگاِن این مدارس و دانشگاهی علمی و مدیریتی، باید دان این بسترها در عرصه

گیری بـرای را به مخترعین، مکتشفین، دانشمندان و مـدیران ارشـد نظـام در سـطح تصـمیم
 گیری وجهـت»سیاست و فرهنگ و اقتصاد تبـدی  کنـد و آنـان را بـرای فعالیـت در سـطح 

ها و نهادهـای پرورش دهد تا صنایا مادر، تکنولوژی برتـر، رسـانه« گیری و مجاهدهموضا
گیری از منطق جدید )منطق نظـام والیـت( حساس نظام توسط آنان اداره شود. در واقا بهره

در مدارس انقالبی، نوعی از نیروی انسانی را پرورش رواهد داد که همزمـان بـا تسـّلط بـر 
نگری در دانشگاه و قدرا محاسباتی و از نظر عقالنی بر منطق مجموعهعمق معار  دینی، 

ریاضی آن و همچنین بر منطق صوری غلبه پیدا کنند. همچنین ایجاد بسترهای فوق باید در 
هـای انقالبـی بیانجامـد و ی هنری، به تولید شعر انقالبی، مداحی انقالبی و عزاداریعرصه

های دینـی در محــرم و صـفر و رمضــان و... توســط در برگـزاری مناســبت ارتقـای ظرفیــت
 آمورنگان این مراکز محقق شود.دان 

 «صنفی» خصوصی ت نه د تعلیم و تربیتِ .2/8

سـازی های صنفی نیز به پرورش نیروی انسـانی بـرای سـطح تصمیممدارس و دانشگاه
ه و بـادوام در کردن تکنولوژی سادآمورتگان این مراکز، بومیموضوع کار دان  پردازند ومی

کشور ـ که در تروری تولید ثروا برای دوران انتقال مورد اشاره قرار گرفت ـ و توانـایی بـرای 
ها است. اما قب  از ورود به این عرصه، ضروری اسـت تـا ایـن دسـته از مدیریت آزمایشگاه

آمــوزان و دانشــجویان بــا مظــالم موجــود در عــالم آشــنا شــوند و همــراه بــا یــادگیری دان 
ای از فقه و ارالق و قرآن، نظام فکرِی انقالب اسالمی را فـرا بگیرنـد و عـالوه بـر جموعهم

آشنایی با زبان عربی، بر زبان کشورهایی مسلط شوند که قـرار اسـت نیازهـای تکنولوژیـک 
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که آشنایی با چال  و درگیری نظـام در نظام در ارتباط با آن کشورها برطر  گردد. ضمن آن
ای نیز در این مراکز الزم است؛ یعنی بایـد در جریـان و هنری و رسانه های تخصصیعرصه

انـد، قـرار گیرنـد. ایـن های انقالبی به آن پردارتهتر از آنچه مدارس و دانشگاهسطحی ساده
توانند کردگان در آن میها باید با تکیه به بخ  وقف اداره شوند و تحصی مدارس و دانشگاه

کنند و مح  سکونت و الگوی مصر  رود را بـه شـک  متـداول سالگی ازدوا   18پا از 
بـر  ملـیی و شبکه مند شوند و رسانههای زیارتی بهرهانتخاب نمایند و از اردوها و مسافرا

 این قشر تمرکز کند.

 «عرومی» خصوصی ت نه د تعلیم و تربیتِ .3/8

ما عالوه بـر آن، کنند امی، سطح عمومی و الزم سواد را در کشور تأمین میعمومدارس 
ها و نگهـداری و سـرویا و تعمیـر آنهـا را ی استفاده از وسـائ  و ماشـینها و شیوهمهارا

دهند و همزمان با یاددادن مکالمه به زبـان عربـی و رورـوانی قـرآن و احکـام و آموزش می
ین کنند که رروجِی اآمورتگان رود را با مظالم موجود در دنیا، آشنا میارالق دینی، دان 

کردگان این ها و مشاغ  آزاد است. بستر سفرهای زیارتی برای تحصی مراکز، صاحبان حرفه
مراکز فراهم رواهد شد و ازدوا  و الگوی مصر  آنها در سطح متداول رواهد بود و همگی 

دقیـق در جریـان مسـائ   صورابهن رواهند داشت و مسنوالتوانایی تحلی  از مواضا رهبری و 
های اسـتانی اسـت و ایـن ی این قشر از رسانه، مربوط به شـبکهبود. اغلح استفادهنظام رواهند 

ی ایـن های الزم برای ادارهو زیرسارت ها باید بر ارتباط با این مدارس متمرکز شوند. هزینهشبکه
 شود.های مردمی تأمین میمدارس با تکیه بر بخ  وقف یا مساجد یا کمک

های درترانه و پسرانه دارنـد تـا از های فوق شعبهدانشگاهالبته هر سه سطح از مدارس و 
 طریق رعایت همسانی در مراکز تحصی ، یافتن کفو ایمانی برای ازدوا  تسهی  شود.

 



7 
در تئوری  «مدرسه، مسجد، خانواده»تحوالت در نهاد  مهندسی

 و الزامات آن دوران گذار ایر بتولید اطالع اسالمی 

انقالبای،  »ساه ساطح    د  مراکز تعلایم و تربیات   یکیفیت مهندسی و طراح .1

 اسالمی برای دو ان گذا  د  ترو ی تولید اطال  «صنفی، عرومی

برای مهندسی تروری تولید اطـالع در دوران گـذار، مراکـز تعلـیم و تربیـت یعنـی نهـاد 
در مدارس  تحولی پیرامون مسألهمحور تحوالا قرار گرفت. لذا  عنوانبهمدرسه و دانشگاه 

 محـوری وسـوی هوش محوری بـهاز حافظه حرکتها باید توجه داشت که گرچه و دانشگاه
در مـدارس و  و تغییر سـارتارها درسی موادتغییر  مقبول است اما پژوهاندر دان  رالقیت
ای همـدارس و دانشـگاه های تکام  مـادی باشـد.نباید بر مبنای تروری های صنفیدانشگاه

های موجود و دانشگاه جاما علمی کاربردی رواهند ستانربا هن عمومی نیز وضعیتی مشابه
انـدازِی مقّید رواهنـد شـد. امـا راه سازی آناستراتژی جدید تکنولوژی و بومی داشت اما به

شود و سپا بر این اساس، مقاطا کارشناسی های انقالبی از مقطا دکتری آغاز میدانشگاه
هـای دبیرسـتان و دهـد و ایـن مقـاطا، دوره  میارشد و کارشناسِی متناسح با رود را شک

ی و دانشگاه، دوره حوزه علمیهآورند. یعنی در راهنمایی و ابتدایِی متناسح با رود را پدید می
در  هاتحول در روشبا تدریا ابعاد مختلِف شود تا اندازی میدکتری مدیریت تحقیقاا راه
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گاهفکری جدید ی علمی کشور به نظام دکتری، جامعه این دوره در  شود. رروجی این دوره آ
و  باشد« ریزی و اقتصاد، برنامهشناسیجامعه»با موضوع  اهنامهپایان دانشگاه باید تحقیق در

قـرار های دانشـگاهی ها در سـایر رشـتهنامهها مبنایی برای تولید پایاننامهاین سطح از پایان
مختلف سامان یافت، مقاطا های در رشتهی تحصیالا تکمیلی هنگامی که این دوره گیرد.
مدارس نیز بـر  مقاطا متوسطه و راهنمایی و ابتدایی در در دانشگاه و لیسانا و لیسانافوق

تدریجی شک  رواهند گرفت. البته این رونـد مخصـوص بـه مراکـز  صورابههمین مبنا و 
وجـود نـدارد، بایـد ای در تأسیا چنین مراکزی تحصیلِی انقالبی است و از آنجا که تجربه

همـین روش بایـد در  باشـد. ای آغاز کرد که ابزار الزم برای آن تولید شـدهحرکت را از نقطه
اندازی گردد کـه های علمیه نیز تکرار شود و دوره مدیریت تحقیقاا در این نهاد نیز راهحوزه

بود و سپا  ها با موضوع علم اصول، منطق و فلسفه رواهدنامهرروجی آن، تحقیق در پایان
 های حوزوی تسّری پیدا رواهد کرد.این روند به سایر رشته

از  «عرومی، تخصصی، آک دمیک» د  سه سطح س زیگفتر ن یکیفیت طراح .2

 « هبری نه د، ه ود، مصلی مس» طریق

عمومی ـ که  در سطح سازیی گفتمانبا مقوله مهمدر مساجد باید این نهاد  تحولبرای 
گونه که به تعبیـر د؛ همانبگیر عهدهبهمدیریت این کار را  د وره شد ـ درگیر شوقباًل به آن اشا

این  1سال پا از پیروزی انقالب توسط مساجد اداره شد. چندمقام معظم رهبری، کشور تا 

                                                           
زرگ این مرد بزرگ همین بود کـه یکی از ابتکاراا مهم امام بزرگوار ما، از هنرهای ب»مقام معظم رهبری:  .1

داننـد کـه از اول انقالب مساجد را محور قرار داد. آن روزهای اّول انقالب، آنهایی که یادشان اسـت می
چیز در هم ریخته بود: سالح بیاورند، جما کنند، از اینجا بردارند، ]نکند[ دستهای غیر مـأمونی بـه همه

ی مرکـزی را امـام ی مرکـزی الزم بـود؛ ایـن هسـته، هسـتهکارهایی دست بزنند؛ مرکز تشّک  الزم بـود
بالفاصله همان روز اّول، حّتی قب  از اینکه اعالم پیروزی بشود، معّین کردند: مساجد. هرکا از هرجـا 

ی تشکی  شـد و بـه مسجددهی عظیم آورد، ببرد ]به مساجد[. بعد هم یک سازمانمثاًل سالح دست می
کارهای انقالب را اینها انجام  های طوالنی همهی انقالب بودند، که تا مداهاوجود آمد که همان کمیته
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نداشتند اما انقالب  در مدیریت ایه و تجربهه مساجد و اهالی آن، هی  سابقدر حالی بود ک
 های رـود اسـتفاده کردنـد وشـنارتند و از پتانسـی ن را به رـوبی میو امام و مردم و دشم

در مقابـ  دشـمن های جنـگ با اعزام نیرو به جبهه ،ضدانقالب همزمان با مقاومت در برابر
ی حضـرا امـام الزم . امروز نیز برای حفظ انقالب اسـالمی و اندیشـهبعثی آرای  گرفتند

در سـارتارهای فرهنگـی و اقتصـادی اندیشـیده است تمهیداتی برای انقالب و تغییر جهت 
سازی برای عموم مردم نسبت به مفاسد سبک زندگی غربی شود که این مهم از طریق گفتمان

شود؛ زیرا نظام اسالمی، نظامی مردمی است و تنها بـا معرفـت و بصـیرا مـردم محقق می
دگی اسالمی آغـاز ها برای تحقق یک سبک زنتواند به پی  رود. حتی هنگامی که تالشمی

کردن قشری راص بر دیگر اقشار نخواهد بود بلکه در آن شود، نظام اسالمی به دنبال حاکم
 عهـدهبهمرحله نیز رود مردم باید به میدان بیایند و مدیریت بخـ  فرهنگـی و اقتصـادی را 

های سیاسی و امنیتی و دفـاعِی نظـام از طریـق حضـور مـردم گونه که چال بگیرند؛ همان
رطر  شده و پیروزی انقالب و تشکی  نظام جمهوری اسالمی نیز با تکیه بـه مـردم انجـام ب

 گیرد.نشأا می انبیاشده و اساسًا نظاماا مردمی تنها از دستگاه 
و در نهایـت، قبـول  سـازیدر مسـاجد، ورود آنهـا بـه گفتمان تحـولی پا اولین نقطه
تـا بـا سـازماندهی ایـن رونـد، جنگ فرهنگی و جنگ اقتصـادی اسـت  مدیریت و هدایت

مبنـی بـر ضـرورا تـداوم منـاظراا بـرای  1388ی مهم مقام معظم رهبری در سال توصیه
هدایت افکار عمومی محقق شود. از آنجا که موضوع این مناظراا دفاع از اسـالم در برابـر 

گونه که قیام های جدید است، موجح وحدا و انسجام رواهد شد؛ هماندشمن در عرصه
ا امام این ویژگی را با رود به همراه داشت. در نتیجـه، مسـاجد از وضـعیت کنـونی حضر

هـای از هـم دورافتـاده نیسـت، رـار  شـده و در یـک شـبکه شباهت به جزیرهرود که بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
یک چنین رصوصّیتی دارد که بـر  مسجد. دادندکارهای کشور را اینها انجام می دادند، و درواقا همهمی

 .31/5/95جماعاا مساجد تهران، دیدار با ائمه« الهی و مانند اینها است.الهی و توّجهمبنای ذکر و نگاه
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ها پیدا رواهند کـرد و بـا مـدیریت سازماندهی رواهند شد و ارتباطی منطقی با نماز جمعه
رواهند یافـت تـا بـا ایجـاد  اتصالوالیت و دستگاه رهبری  ها به نظامواحد در مراکز استان

تی و گروهی، به رفتار سازمانی در موضـوع رقی در آنها و ررو  از مدیریت هیتغییراا ارال
واحد مشغول شوند. یعنی مساجد در گام اول، باید بستری ایجاد کنند که در ایام انتخاباا، 

های آن، توسـط متفکـران و ح ها و راه و چال اداره کشوری موضوعاا مختلف در عرصه
مدیران و انقالبیون و صاحبان مناصـح مختلـف طـرح شـود و در مقابـ  افکـار عمـومی و 

هفتگـی برگـزار  صـورابهمتدینین و اهالی مساجد قرار گیـرد. در گـام دوم، ایـن منـاظراا 
 صورابهامر  رواهند شد و الزم است مدیریت محتوا و برنامه و سازماندهی متناسح با این

 هفتگی انجام شود.
های دینی در منابر و مساجد، این مسـأله در رـالل تکرار گزاره در این صورا و به جای

های نورانی در زندگی اجتماعی با چه شود که تحقق این گزارهمناظراا برای مردم روشن می
این زمینـه ای روبروست و سارتارهای غربی چه موانعی در های پیچیدهمشکالا و چال 

اند. در واقا مساجد باید عموم مـردم را از طریـق درگیرشـدن بـا امـور کـالن به وجود آورده
های پرورش دهند و وضعیت فکری و تحلیلی جامعه را در سطح قضاوا نسـبت بـه برنامـه

دهند. لذا موضوع اغلـح  جمهوری( ارتقاشهر، مجلا و ریاستکاندیداها )اعّم از شورای 
گرانی، طالق، قاچاق، بـدحجابی، مفاسـد  ،تورمن سطح، مباحث مربوط به ر ایمناظراا د
ی اساسـی در زنـدگی تـأثیررواهد بود تا مردم تدریجًا با مفـاهیم کـاربردی کـه  اداری و...

در موضوعاا و زمـان  تنوعجامعه دارند، آشنا شوند. البته برای رعایت ظرفیت عموم باید به 
جه شود تا نشاط مـردم بـرای حضـور در منـاظراا و الزم برای طرح موضوعاا مختلف تو

ی آنها از بین نرود. اما در هر صورا، این مناظراا بایـد هماننـد مسـابقاا قضاوا درباره
یکـی از محورهـای فعالیـت  عنوانبـهمرّتـح برگـزار شـوند و  صـورابهورزشی هـر هفتـه 

جانبه پیدا ای همهرسانهبه رسمیت شنارته شده و انعکاس  در رسانه ملی های استانی،شبکه
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کنند تا مردم در جریان بضاعت و ظرفیت علمی استان رود قـرار بگیرنـد و در ایـن عرصـه، 
شـوند و بـه  معـینهای شـارص در ایـن زمینـه ها شک  بگیرد و استانای بین استانمسابقه
 سازی یاری رسانند. ایـن رونـد، تولیـد محتـوای جدیـد بـرایهای دیگر برای ظرفیتاستان

 یشـبکه جـایگزین ،در مساجد را در پـی رواهـد آورد و بـه تـدریج ائمه جماعااسخنان 
 رواهد شد. روحانیت تبلیغاا سّنتی

 های تخصصی برای اساتید حوزویسازی، از طریق برگزاری کارگاهاما سطح دوم گفتمان
های شود و عـالوه بـر شـبکهگیری میها پیمصلیمساجد جاما و  با مدیریِت و دانشگاهی 

کند. از نظر تشکیالتی الزم اسـت مسـاجد نیز انعکاس پیدا می ملیی استانی، توسط رسانه
ی ه انگیـزهی واحد بـه یکـدیگر مـرتبط شـوند؛ همچنـان کـها در یک شبکهمصلیجاما و 

ی منطقی و علمِی متناسح با آن، برای مدیریت گیری از بنیهو بهره درنیتهدرگیری با فرهنگ م
شناسی، ها، علوم انسانِی کاربردی از قبی  جامعهورا دارد. موضوع این کارگاهاین روند ضر

ریزی و... قـرار رواهـد گرفـت تـا تصـریح رهبـری مبنـی بـر شناسی، مدیریت، برنامهروان
استداللی برای اساتید روشن شود و جریـان  صورابه، 1مسمومیت ذاتِی علوم انسانی غربی

ائمـه هـا تبیـین گـردد. اِی ایـن دان میدانی و کتابخانه های نظری،سموم علمی در پژوه 
ند و به مـدیریت ده ارتقا نمازجمعه را ظرفیت ،ی استان نیز باید با ورود به این عرصهجمعه

موضوع کـار اصـلی رـود  عنوانبهگیری و تداوم آنها ها بپردازند و بر شک ستادی این کارگاه
را از سـطح بیـان  ائمه جمعهه چنین روندی، سخنان کپای بفشارند؛ رصوصًا با توجه به این

های هفته رار  کرده و با طـرح مسـائ  کـالن فرهنگـی و معار  فردی و اشاره به مناسبت
و در نتیجه،  ای نمازهای جمعه فراهم رواهد کردهاقتصادی، محتوای جدیدی را برای رطبه

                                                           
 هشـدار مسـموم ذاتـاً  هـایدان  این رطر و هادانشگاه در انسانی علوم درباره بنده»مقام معظم رهبری:  .1

 حرکـت با مخالف و معارض ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ایانسانی علوم این... دادم
 .29/7/1389 ؛ قم علمیه هحوز اساتید و فضال طالب، با دیدار «است. اسالمی نظام و اسالمی
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 را راهبری رواهد نمود.هدایت افکار عمومی نسبت به حضور دین در تمامی شرون حیاا 
کادمیک است که از طریق نشست با نخبگـان سازی، گفتمانسطح سوم گفتمان سازی آ

رهبری رواهـد بـود.  مقام معظم ی دفترعهدهبهشود و مدیریت آن حوزه و دانشگاه انجام می
کادمیک را ندارند، ایـن نشسـتاز آنجا که رسانه ها و های عمومی، ظرفیت انتقال مباحث آ

. مباحث این سـطح، یابدو دانشگاهی انعکاس میروجی آنها در مجاّلا علمی حوزوی ر
های ساالنه ساله و برنامههای پنجهای کالن، برنامهاندازها، سیاستها، چشممربوط به مدل

گذار نیز در مسـیر تحقـق تمـدن تأثیررواهد بود تا با ایجاد عزم ملی برای نخبگان، این قشر 
هایی که با حضـور اسـاتید برگـزار ممکن است برری کارگاه البته م بردارند.نوین اسالمی گا

کادمیک سومی و لذا  مفید نباشد اساتیدق پیدا کند و انتشار آن برای شود، به سمت مباحث آ
که اگر برری مناظراا این نوع مباحث باید به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شوند؛ همچنان

 ها منتق  گردند.ها در مصلیمومی فراتر روند، باید به کارگاهاز سطح فرهنگ عدر مساجد 

د  عرصاه   افزا ی بارای تااوالت ودیاد   ه ی نرمضرو ت ایج د زیرس خت .3

 فرهن  و اقتص د

از سـبک  سـارتارهای ناشـی البته این پیشنهاد با توجه به این واقعیت اسـت کـه مظـالِم 
ری وجـدانی تبـدی  نشـده و لـذا بـه نظـر برای عموم مردم به امـ مادیزندگی غربی و علوم 

ی دقیق برای ی فرهنگی و اقتصادی باید یک برنامهرسد که قب  از حرکت جدید در عرصهمی
در طراحـی کـرد.  تفاهم این طرح با جامعه و افزای  بصیرا و معرفت مردم در ایـن راسـتا

ایران مظـالم ناشـی  ملترمینی، آن بود که یکی از عوام  اساسِی پیروزی نهضت امام واقا
مبارزاا سیاسی مردم ایران در برابر ظلم به رهبری علمای  و را چشیده بودند از نظام سلطنتی

 ساله داشت.های صدوپنجاشیعه، سابقه
محـور حجیـت در عصـر غیبـت، بـه هـر جهـت  عنوانبـه قام معظم رهبـریاگر م البته

 وارد اقدام و عم  شد، آمادگی د که نیازی به این مقدماا نیست و باید سریعاً نتشخیص ده
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اندازِی قرارگاه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای دفاع از انقالب و مدیریت علمـی برای راه
 آن وجود دارد.

افزاری و تولیـد شود که پا از طرح مسائلی مانند نهضت نرماز سوی دیگر مشاهده می
افت و به دسـتاوردهای رـوبی علم توسط مقام معظم رهبری، گفتمان آن در جامعه جریان ی

ها و بسـترها و   پیشرفت این گفتمان در کشور، وجود زیرسـارتیمنجر شد اما یکی از دال
سارتارهای الزم برای این حرکت بود. این در حالی است که بسـترهای الزم بـرای ورود بـه 

ولیـد مدرن، فراهم نیسـت و لـذا موضـوعاتی از قبیـ  ت تمدندرگیری فرهنگی و اقتصادی با 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، سبک زندگی اسالمی و... هنوز به یـک گفتمـان در کشـور 

 های نخبگـانیعلمی و هسته هایتریه رسد این مشک  ناشی ازظر میاند. به نتبدی  نشده
ند. به عبارا دیگر، ندارها را در این عرصه ارتقای ظرفیتاست که توانایی الزم برای  موجود

ت رـیـک هی ولـدتغییراا فرهنگی و اقتصادی، ت یسازی در عرصهمه برای گفتماناولین الز
اسـت و  درنیتهفرهنگ م وم مادی از طریق درگیری بادر عل تحوله و باانگیزه برای علمی نخب

ت علمی از نخبگانی تشکی  شود که معتقد به ادبیاا موجود باشـند و تغییـر راال اگر این هی
درگیری با فرهنگ موجود را دنبال نکنند، هویت علمی آنان باعث  در آن را ضروری ندانند و

هایی را به نظـام اسـالمی پیشـنهاد دهنـد کـه در ها و نسخهح رواهد شد تا عماًل همان راه
ه اسـت. لـذا پیشـنهاد مـا بـرای های کشور را رفا نکردگذشته و حال مطرح شده اما چال 

اللــه اوردهای فکـری مرحـوم عالمـه آیتت علمـی، اســتفاده از دسـترـایـن هیگیری شـک 
ساله بـرای تأسـیا یـک نظـام فکـری  سیالهاشمی است که تالشی نیسیدمنیرالدین حسی

ی رـود دارد و بـا تکیـه بـه جدید در جهت پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی را در کارنامه
تمامی علوم  جانبه درکردن یک گفتمان همهی منطقی و فلسفی جدید، قادر بر هماهنگبنیه

کادمیک، تخصصی و عمومی اسـت تـا زمینـه ای بـرای کنتـرل نسـبِی و در تمامی سطوح آ
و... ، برجام 88ی ، فتنه598گیری از حوادثی مانند پذیرش قطعنامه های آینده و پی چال 
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، بایـد بـه وجـود آیـدی متناسـح بـا رویکـرد جدیـد ت علمرفراهم آید. هنگامی که یک هی
از طریـق مسـاجد جـاما و  مسـاجدکردن مناظراا شک  بگیرد و ماهنگرای هتشکیالتی ب

 ها و سپا دستگاه رهبری مدیریت شوند.مصلی

بارای  حکا م فقهای د   فتا   اوترا عی     وریا ن ا  موانع ضرو ت تالیل از .4

 تکرا  آن د  مب حث خ نواده ولوگیری از

ذشـته بـه تحلیـ  ایـن های آن ـ که در مباحـث گدر رانواده و رفا آسیح تحولاما برای 
شود که مطرح می فرهنگ مذهح و برری متدینینشد ـ راهکاری از سوی  ها پردارتهآسیح

 عملیـه و تحقـق آن در جامعـه هایمربوط به باب ازدوا  در رسـالهاحکام مبتنی بر توجه به 
دای باره باید توجه داشت که این نظر همانند سایر پیشنهادهایی است که از ابتـاست. در این
ضرورا جریـان احکـام فقهـی در »های مختلف مطرح شده و بر چال  ح انقالب برای 
های دیگر هماننـد استوار است. لذا باید معلوم شود که این پیشنهاد در عرصه« زندگی مردم

ی دارای چه کارآمدی بوده و با چه موانعی مواجه شده و چـرا بـه نتیجـه ،بانک از حذ  ربا
موجود باعث شده  تمدنرسد عدم شنارت از سارتارهای به نظر میمطلوب نرسیده است. 

جامعه به دسـت سـبک زنـدگی غربـی بیفتـد و  «احکام تعادل»و  «احکام توسعه»تا تعیین 
 مـادی نظامـاادر مسیر اغراض و اهداِ  احکام فقهی نیز  ،حیطی را پدید بیاورد که در آنم

 ش بـرای توجـه بـه احکـام فقهـی در قـوانین،رغم تالنمونه و علی عنوانبهجریان پیدا کند. 
هـای تًا موجح تجما سـرمایه و ایجـاد قطحگیرند، نهایهایی که در کشور شک  میشرکت

یک فرهنگ ارزشی در سیستم  عنوانبهالحسنه گونه که قرضاند؛ همانثروا و اشرافیت شده
 قرار گرفته است. انسبت به این نظاماای هی تبعی و حاشیهشده و در جایگا منح بانکی 

جـح لذا از آنجا که حضور سبک زنـدگی غربـی و سـارتارهای آن در زنـدگی مـردم مو
تعـدد  ازدوا  دائم، در جامعه شده، عم  به احکام فقهی پیرامون شهواگیری فرهنگ شک 
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گیـرد و ایـن محـیط، قـرار می و نظامـاا آن زوجاا و ازدوا  موّقـت نیـز در همـین بسـتر
نماید و می منح  مادیطلبی و زیباشناسی تنوعردای متعال را در فرهنگ  های نورانیفرمان

کید می محقـق « دچار زنا نخواهد شد اشقیاکا جز با وجود متعه، هی »کند روایاتی که تأ
و تحریک جنسی شکسـته  مادیناشی از زیباشناسی  نظاماِا شود؛ مگر در صورتی که ینم

ی ازدوا  و رانواده الهی در زمینه «احکام تعادِل »و  «احکام توسعه»شود. یعنی تا زمانی که 
)احکـام  استنباط نشده و در جامعه جریان پیدا نکند، محیطی برای عمـ  بـه احکـام فقهـی

توان فرهنگ تعّدد زوجاا را شود. به همین دلی  است که امروزه نه تنها نمیایجاد نمی نظم(
نیز دچار موانا جدی شده و آمار طالق  مازدوا  دائ همسری درتک محقق کرد بلکه فرهنگ

آثار مثبت ایـن پیشـنهاد نیسـت امـا  افزای  یافته است! البته این مطلح به معنای نفی مطلِق 
 تحـولتوانـد موجـح گفته نمیقطعًا این پیشنهاد در وضعیت موجود و با توجه به موانا پی 

 رانواده و ازدوا  شود. هایرفا آسیحی در جد

 و «و اوترا عی  تکوینی، ت  یخی» سطحسه د   مردان و زن ن  هو یگبر سی  .5

 اسالمی خ نواده د  ترو ی تولید اطال  و یگ ه بی ن

که از نظر تکوینی، مرد به عواطف زن محتا  است و زن بـه  1در مباحث پیشین بیان شد
متعـال  موضوع این وابستگی و نیاز دوجانبه، پرست  ردای مبنا و عقالنیت مرد نیاز دارد اما

آن. به عبارا دیگـر رـدای متعـال تکوینـًا عبـادا و  مادیاست و نه تعّلق به دنیا و روابط 
 2پرست  مرد را به عواطف زن و عبادا و پرست  زن را به عقالنیت مرد مقّید فرموده است.

                                                           
 .2/2و  1/2. رجوع به فص  سوم، گفتار اول، عنوان 1

ـ مجّرد و بسـیط نیسـت بلکـه ارـتال  پتانسـی  بـرای تحقـق  اکرم )ص(تی نبیزیرا هی  مخلوقی ـ ح .2
ها حرکت، امری ضروری است و تمامی مخلوقاا برای رشد، محتا  و نیازمند به ترکیح با دیگر پدیـده

پرسـت  و جریـان عینـِی در واقا ردای متعال یک نظام از مخلوقاا را آفریده و در ایـن نظـام،  هستند.
 مقّید به یکدیگر است. ،عبادا مخلوقاا
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اند یا زنان فاقد عقالنیت هستند بلکـه بهرهالبته این بدان معنا نیست که مردان از عواطف بی
و در شخصـیت زنـان،  آنهـا به این معناست که متغیر اصلی در شخصیت مردان، عقالنیـت

رود. پا از بیان این نکته پیرامون امور تکوینی، از نظر تاریخی نیز به شمار میآنها عواطف 
و امامـت عهـد  نبـوانسبت به توحیـد و  «انسان و جّن »گفته شد که در میان مخلوقاا، از 

ی رای حرکت از بهشت اول به سوی رلود در بهشت دوم، باید یـک دورهگرفته شده و آنان ب
های کفر و و امتحان بگذرانند و در محیطی که هجمه «دار بالء» عنوانبهکوتاه را در این دنیا 

نفاق جریان دارد )جوالن فاع  منفی( قرار بگیرند و از آن به سالمت و سعادا عبور کنند تا 
از  دوم متنّعم شوند که این امر، اصلی مشترک بین زنان و مـردان ی بهشتاز نعماا جاودانه

مظهـر  عنوانبـهاست. در نتیجه، برای پرست  ردای متعال در دار بالء، مـردان  انا و جن
م جهاد و مبارزه برای صیانت از های کفر و نفاق و در رط مقداب  هجمهعقالنیت باید در مق

 مظهر عواطف باید از این جبهه پشتیبانی کنند. عنوانبهدستگاه ایمان قرار بگیرند و زنان 
داری یـا تـأمین نیازهـای جنسـی یعنی تعریف جایگاه زنان در رانه، تنها به معنای رانه

رساندن زنان به مردان و پشتیبانی روحی و عاطفی نیست بلکه به معنای ضرورا یاری انمرد
 درگیری با کلمه»در دار بالء نیز در  ی پرست  است و پرست  ردای متعالاز آنان در مقوله

از  اکــرمنبیکنــد. لــذا در روایــاا وارد شــده هنگــامی کــه ظهــور و بــروز پیــدا می« باطــ 
همسر رود را »اجمعین پرسیدند که علیهماللهیقه کبری صلوااامیرالمنمنین و حضرا صد

طاعـت و کمـک رـوبی در راه »ی دیگـری عـرض کردنـد: ، هر دو دربـاره«چگونه یافتی؟
اطی بـرای اه فعالیـت یـک زن در امـوری چـون ریـدر همین راستا گـ 1«پرست  رداست.

های رود است و گاه با هد  کمک به همسر در جهت تأمین نفقه صورا دادن توانایینشان
شـود. امـا فـرض گیرد و گاه با غرِض کمک به اقتصاد کشور و افـزای  تولیـد انجـام میمی

شدن نظام اسالمی به کشـورهای ی مقروضکه زن با مشاهدهاین دیگری هم وجود دارد و آن

                                                           
 .117، صفحه 43بحار االنوار، جلد . 1
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، رّیاطی رود را برای افزای  قدرا اسالم و صیانت ملیرارجی و کاه  مداوم ارزش پول 
دهد. حال اگر بسـتری فـراهم شـود کـه زنـان ی کفر انجام میاقتصادی از آن در برابر کلمه

 )اقامه کلمـه حـق( سطحاین  رداری و...( درداری و همسانههای رود را )از قبی  رفعالیت
های سیاسـی و ی دفاع از اسـالم در عرصـهقرار دهند و ارتباط تمامی افعال رود را با مسأله

فرهنگی و اقتصادی مالحظه نموده و رفتار رود را حول این محور تنظیم کننـد، آنگـاه آنچـه 
شد، تحقق رواهـد یافـت کـه  پیرامون پشتیبانی عاطفه از عقالنیت در موضوع پرست  گفته

نامـه نیازمنـد اسـت. البتـه درجـاا تبیین این مسأله و طراحی بسترهای آن بـه هـزاران پایان
واقـا  )ع( است که بیشتر برای حضراا معصـومین تصوردیگری نیز برای روابط زن و مرد م

شوند و عبادا و پرست  برای یکدیگر تبدی  می «اسِم »شود. در این سطح، زن و مرد به می
دهنـد و در ارتباط با ردای متعال و طلح و رواست از درگاه او، همدیگر را واسطه قـرار می

شّدا این وابستگی به نحوی است که همسری و زوجیت آنان جاودانه شـده و بـا رلـود در 
 یابد.بهشت تداوم می

 نه د خ نواده برایمطلوب و دو ه انتق ل  وضع وضع مووود، اش  ه به .1/5

یک اص  حاکم بر زندگی است، محیط امتحان برای مردان در جهاد  «امتحان»گر پا ا
هـای های مختلـف و ُرلقنظامی و اقتصادی و فرهنگی و قرارگرفتن آنان در میـان مـدیریت

شود. البتـه سـبک زنـدگی گیرد اما محیط امتحان زنان در رانه فراهم میگوناگون شک  می
و آنان را در شرایطی قرار داده که همراه با مردان وارد میدان  غربی زنان را از رانه رار  کرده

ی همچـون راصـمقـاطا  اشتغال و فعالیت اقتصادی شوند. از سوی دیگر نظام اسالمی در
ها تاکید داشته و حضور جامعه در صحنه حضور زنان ردوران انقالب و پا از آن، ب مبارزاا

بـرای کمـک بـه انقـالب در  حضور زنان لذا ت.آفرین بوده اسبانوان در این عرصه نیز نق 
نیز امری ضروری است اما این به معنای ارتالطی که ناشی از سبک زنـدگی  وضا مطلوب

. زیرا موضـوع امتحـان زنـان بایـد متناسـح بـا غربی بوده و وضا موجود را رقم زده، نیست
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زنـان بـا  رصوصیت تکوینی آنان که مبتنی بر عواطف است، مطرح شود که حضور همسان
مردان در محیط کار تناسبی با آن ندارد بلکه توانایی عقلی زنان و سایر رصوصیاا آنان نیـز 
باید در مسیر مدیریت عواطف بکار گرفته شود. در نتیجه، محیط امتحـان زنـان در موضـوع 

، اسـالمی تمدنو در زمان تحقق  «وضا مطلوب»گیرد که این امر در یعواطف آنها شک  م
انقالبی و اجتماعی آنها شک  رواهد گرفت امـا در سـطح سـارتارها و منزلـت و با حضور 

د زوجـاا زیرا تعـد رواهد کرد.ظهور و بروز پیدا « د زوجااتعد»در  جایگاه آنها در رانه،
در  تنوعیت ارالقی و نه برای دستیابی به مسنولبرای مردان در صورتی که بر اساس پذیرش 

 نماید.رشد زنان را فراهم می یی جنسی باشد، زمینهرابطه
های سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی حضور زنان در عرصـه نیز «دوران انتقال»در  لبتها

که جایگــاه اصــلی بــرای بــرای دفــاع از انقــالب اســالمی ضــرورا دارد. لــذا در صــورتی
  ای برای عمتعریف شد، زمینه آنها ی زنان بر مبنای فعالیت اجتماعیهایی از جامعهبخ 

در رار   زنان ههرروزشود زیرا فعالیت فراهم نمیبه احکام متناسح با ازدوا  دائم برای آنان 
 یعنـی .ندارددر ازدوا  دائم به مرد و پذیرش والیت او  آنها از رانه، تناسبی با سپردن ارتیار

و  جامعـه اسـالمیتناسباا دوران انتقال مبنی بر ضرورا حضور اجتماعی برای کمک بـه 
با حکم ازدوا  موقت تناسح دارد. البته بایـد توجـه  ،واگذاری ارتیاراا زنان به مردانعدم 

افزارها در آن است که چنین امری را به نظام سبک زندگی غربی و محوریت سخت داشت که
کند و لذا در آینده باید از این شرایط رار  شد و سارتارهایی را طراحی کرد کـه تحمی  می

در واقا هنگامی که روش اجتهاد از سطح استنباط احکام  ناسح داشته باشد.با ازدوا  دائم ت
فردی رار  شده و تعیین تکلیِف سارتارهای اجتماعی و استنباط احکام حکومتی را دنبـال 

آن توجـه کـرد و الزامـاا  نسـبیتکند، روشن رواهد شد که باید به شرایط تحقق احکـام و 
نمـود. بـه  معـینی هر قشر را متناسح با زمان و مکـان سازی را در نظر گرفت و وظیفهنظام

آنچـه بیانگر احکام عمـومی هسـتند امـا  های عملیه،عبارا دیگر، احکام موجود در رساله
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سـازی اسـت تـا از ایـن رای جریان احکام الهی در زندگی اجتمـاعی ضـرورا دارد، نظامب
. البته باید به این نکتـه مایندطریق، سارتارها محیط سالمی را برای روابط اجتماعی فراهم ن

اسـت؛ یعنـی در ادامـه بایـد یـک  اصـول و احکـام کلـیوجه کرد که بحث فوق نـاظر بـه ت
های انداز برای تغییر جهت در سارتارهای فرهنگی و اقتصادی طراحـی کـرد و برنامـهچشم

ای، ساله بر این اساس سامان داد تا معلوم شود کـه پـا از چنـد سـال و در چـه برنامـهپنج
 در آن فراهم رواهد شد. تحولموضوع اصلی قرار رواهد گرفت و فضا برای  مثابهبهرانواده 

مش  کت ما دی    ا  )مولویت تبعیت مدیریت خ نواده از س خت  ه ی توزیع قد ت .2/5

  فت از وضع مووودو  اه برون

ر مبنای تی بهای سناز لحاظ مدیریت، رانواده باید توجه داشت که این بحثدر تکمی  
. ضـعیف اسـت تفاهم در آن شوند که قدرافرهنگ مولویت )اذا امر مولی بعبده( اداره می

انـد کـه فرهنگ مشارکت قرار گرفته تأثیرها پا از انقالب اسالمی، تحت اما اغلح رانواده
گفتگو و تفاهم در آن موضوعیت دارد ولی موضوع گفتگو و تفـاهم در فرهنـگ دموکراسـی، 

ـ کـه در ــو امتیازدهی  و ارالق امتیازرواهی مادیآررا. در نتیجه، فرهنگ دنیاست و نه 
ان پیدا کرده است. لـذا ها جریدر رانواده ــ1به آن اشاره شد  تحزبدموکراسی و  نقد فلسفه
ی کننـد و بـرای ازدوا ، صـیغهنین به آداب شرعی برای تشکی  رانواده عم  میگرچه متدی

ما از آنجا کـه واگـذاری ارتیـار بـه مـرد و پـذیرش والیـت آن در سازند، ادائم را جاری می
ازدوا  و  انتظاراا مربوط بـه ، آنچه در عم  محقق شدهمعناستبی مادیهنگ مشارکت فر

ی این چـال  در بررـی ابعـاد، وابسـته بـه تغییـر در عرصـه ح ت است. البته زندگی موق
چند نکته از موضا فرهنگ )ترـوری  باره طرحسیاست )تروری تولید قدرا( است اما در این

 رسد.تولید اطالع( نیز ضروری به نظر می
« میثاق غلیظ»به در این راستا باید توجه داشت که ردای متعال در قرآن کریم از ازدوا  

                                                           
 .4، عنوان 11؛ و گفتار 13رجوع به فص  اول، گفتار  .1
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و با تشریح تمایالا رـود  گام بردارندصداقت  در مسیرهم زنان و هم مردان  تا 1تعبیر کرده
اراده کـرده، تحقـق بخشـند. البتـه  ند منزلتی را که رداوند برای آنانبتوان برای زندگی آینده،

مسـاوی  صـورابهنسبت به اقامه کلمه حق، فعالیت اجتماعی مـرد و زن و حضـور هـر دو 
ضرورا دارد اما نسبت به فعالیت اجتماعی در سـطح سـارتارها، اولویـت فعالیـت بـرای 

یت رود را بـه نحـو صـحیح مسنولنیز بتوانند گردد تا مردان بانوان به مسائ  رانواده باز می
داری و همسرداری د که زندگی رود را بر محور رانهنبپذیر جامعه زنان اگر پا انجام دهند.

د، آنگاه نیک امر فرعی قرار ده مثابهبهد و فعالیت اجتماعی رود را نو تربیت فرزند تنظیم کن
به  اما اگر ارها جریان رواهد یافتو اقتضاء آن در سارت عقد دائم موضوعیت رواهد داشت

ی در محـیط اداری، پیشـرفت در عرصـه قهرمـانی در ورزش، ارتقـا امـوری از قبیـ  دنبال
شـود. یعنـی در عمال اقتضاء عقد موقت در سارتارها جاری می د،نپژوه  یا هنر و... باش

ری سـارتن جـا بـا که گرددمی تبدی  عهدی متزلزلازدوا  دائم به ی صیغه چنین شرایطی،
شرعی و الهی رود نسبت به این میثاق غلیظ  وظایفیک از دو طر  قادر به انجام آن، هی 

ی زندگی بر دین گردد که پایهنخواهند بود. اساسًا ناپایداری در زندگی به این واقعیت باز می
تال مب مادیمشارکت فرهنگ و کفویت ایمانی استوار نشده بلکه یا به فرهنگ مولویت و یا به 

ندارد. البته افراد آزاد هستند تا با هر کسی که  انبیایک از آنها ارتباطی به فرهنگ شده که هی 
ی مندند، ازدوا  کنند اما از منظر حاکمیت و برای تبدی  رانواده به سـلول اولیـهبه آن عالقه

وم مـدا صـورابهد به کفویت است تا اعضای رـانواده و رانـدان ، ازدوا  مقیجامعه دینی
 دهند. ادا و پرست  رود را ارتقادرجاا عب

 ایر ن و نم م کفرو آث   آن بر نم م  «متعه»و  «تعدد زوو ت» تالیل ودید از .3/5

نسبت به سایر  )ص(اکرمنبیقوای در همین راستا باید توجه داشت که بر اساس روایت، 
                                                           

ُکم  ِمیَثاًقا َغِلیًظا» .1 َن ِمن  سـوره « .انـدوسیله قـرارداد ازدوا [ پیمـانی محکـم گرفته شما ]بهاز  و آنان؛ َوَآَرذ 
 .21نساء، آیه 
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کننـد. در می همسر اکتفـااو  زهد تنها به ُنه  اما آن ذاا مقّدس در ؛مردان چه  برابر است
ی کفر و نفاق نیز باید چنین تفاوا درجاتی وجود داشته باشـد و طر  مقاب  و در میان ائّمه

و  اشـقیای نار چند برابـر ای منعقد شده که مقیاس شهواا ائّمههای َپست آنان به گونهنطفه
 حکـمدر  محدودیتعدم  رسدست. لذا به نظر میچند برابر سایر کفار ا اشقیامیزان شهوا 

ت حجـاتمـام  تواند بسـترمی تعدد زوجاا شده برایهمچنین محدودیت کّمی بیان متعه و
تا بدانند در صورا پـذیرش  آنها باشدای ظلمانی هترین افراد و شکستن ارادهشهوتران ایبر

دستگاه الهی، وضعیت فطری و تکوینی آنها مورد مالحظه قرار گرفته است. در واقا تشـریا 
ی پرستی نبوده و اساسًا مبـارزه بـا اقامـهلذای شهواا و ن احکام نورانی هرگز برای اقامهای

بـه  رود. پـابه شـمار مـی انبیاهای ی اصلی در مجاهداا و محنتانگیزه عنوانبهشهواا 
در سارتارها و در عرصه باید  ، این حکممتعه و تعّدد زوجاا نگری پیرامون حکمکلی جای

و معلوم شود که تشـریا ایـن احکـام بـه معنـای  ت شرایط افراد تحلی  گرددتحقق و به نسب
پذیری آنها در دار بـالء یتمسنولبه  و تلّذذ نیست بلکه تنوعتجویز آن برای عموم در جهت 

بـرای های متفـاوا ی نسـخهافراد و اقشار مختلـف و ارائـه نسبیترعایت  لذا گردد.باز می
دادن آن بـه سـمت شهوا و حرکـت هایاز قّله اودورکردن  بشر و هدایترشد، ابزاری برای 

 .است سعادا

ه ی شهدا و ایث  گران و ب  خ نوادهه ی ن د ست د  برخو د تالیل از سی ست .6

  فت از وضع مووود اه برون

رغم تحلیلی که از وضعیت موجود رانواده ارائه شد، ذکر این نکته ضـروری اسـت علی
ا و بـ پذیرنـدیت میمسـنول دینـی امـتی ر قّلهبرکف که دلح و جانطانقالبیوِن شهادا که

 در برابـر، نبایـد گیرنـدقـرار می« سـازیحادثه» مـدیریت جایگـاهدر فداکاری برای اسالم، 
تعداد بودند . زیرا همین قشر کمناشی از سارتارهای مدرنیته است، تسلیم شوند روابطی که
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جرآا و جسارا  ملتضای ارتناق را شکستند و به که پی  از انقالب، با ایستادگی رود ف
بخشیدند و سپا با تبعیت رود از حضرا امام و مقام معظم رهبری و فدا کردن جان و مال 

اند. پـا ایـن ی مقاومت و شجاعت را در سایر اقشار دمیدهو آبروی رود در این راه، روحیه
توفیقاا الهی، از نظر ایمانی  دلی هبزیرا  در برابر سارتارهای غربی منفع  شونده نباید دست

گردنــد؛ یعنــی بــرای عمــ  بــه ای قــرار دارنــد کــه بــر زمــان و مکــان حــاکم میدر درجــه
شود، همواره پیشتاز و پیشرو هسـتند و هایی که در شح قدر برای منمنین مقّدر میمأموریت

و  برنده پی  میبرا  جامعه دینی، ها و مراسم و عباداابا حضور فعال در حواد  و مناسبت
 گیرند.یرواّص قرار م منزلتدر 

سیاستی کـه در طـول سـالیان پـا از  توان به تحلی  و بررسی پیرامونمی ،بر این اساس
 توسطرسد در این راستا به نظر می. پردارتإعمال شد،  هداهای شانقالب در مورد رانواده

 تـا آنهـا فضایی ایجـاد شـد شهداهمسران  و نهادهای نظامی و انتظامی نسبت به بنیاد شهید
. از فرزندان رود مشغول شـوند تربیت به بدون همسر جوانی رود را به تنهایی سپری کنند و

جایگاه فرزنـدان شـهدا را در چـارچوب هویـت تحصـی  و سارتارهای غربی سوی دیگر، 
 معنـوی تکامـ  تعریف نمود و باعث شد تا اکثریت آنان از فضـاهای دینـی و مادیاشتغال 

ی معصومین در هی  حالتی چنـین و ائّمه انبیامحروم بمانند. این در حالی است که فرهنگ 
پذیرد و پا از شهادا یـا ی مبارزین راه حق را نمیتابد و رهاشدن رانوادهرفتاری را بر نمی

ی آن پـا از کند کـه نمونـهفوا همسر، ازدوا  مجدد با کفو ایمانی را برای زنان توصیه می
بـه عبـارا دیگـر، فرهنـگ  ی سیدالشهداء و برای همسر آن جناب واقا شد.حمزهشهادا 

های شـهدا، موضـوعی اسـت کـه بایـد از متـون و حاکم در زمان بعثت در موضوع رانواده
 نصوص دینی استنباط شود.

ی شهید، یک مقام واالی روحی است که ی راندان و رانوادهدر واقا قرار گرفتن در زمره
آید و پیوند مستحکم آنان با نظـام اسـالمی، یداری انقالب اسالمی به حساب می  پایاز دال
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اندازد. گرچه ممکن اسـت اسـتثنائاتی در ی دینی و انقالبی را در جامعه به جریان میروحیه
این زمینه وجود داشته باشد اما واقعیت متداول آن است که نه تنهـا پـدر و مـادر و همسـر و 

اند بلکه دیگر اقوام و اقرباء شهید نیز با چنین ار و رفتار شهید انا گرفتهفرزنداِن شهدا با افک
درصـد شـهدا از  90دهد کـه بـی  از نمونه، آمار نشان می عنوانبهاند. فضایی مأنوس بوده
ی شهدا دارای اصالت بـوده و اند و این بدان معناست که اکثریت رانوادهاهالی مسجد بوده

های اجتمـاعی بایـد اند. بر این اساس، در طراحیت زندگی کردهدر محیط عبادا و معنوی
های اجتمـاعی یتمسـنولای برای همسران شهدا در نظر گرفت و شـأن آنهـا و جایگاه ویژه

سنگینی را که بر عهده دارند، رعایت کـرد و کفویـت را بـرای ایـن بزرگـواران نـه بـر مبنـای 
ایمـانی و انقالبـی تعریـف نمـود و هـای های فـردی یـا مـالی بلکـه در چارچوبشارصـه

سازی، منزلـت اا را عناصر انقالبی در نظام قرار داد تا با این ظرفیتمخدررواستگاراِن این 
صورا کفویت شود. در غیر این معینی شهدا در سبک زندگی اسالمی و کارآمدی رانواده

ه و احتـرام و شـأن و پولی و امور عرفی تعریف شـد مادیهای برای همسران شهدا به توانایی
های زیـادی از آن های غلـط، نمونـهشود که متأسفانه بر اثـر سیاسـتواالی آنان حفظ نمی

ی رانواده باید فضایی را فراهم کند که مردان انقالبی و مشاهده شد. پا حاکمیت در مسأله
طلح، ازدوا  رود را در چارچوب تعّدد زوجاا و بر اساس کفویت ایمانی سـامان شهادا

سـازی و نظام ،مـادیهند و به جای تعریف زندگی آنان بر مبنای هویت تحصی  و اشتغال د
بـه قهرمانـان  تقـربدفـاع از اسـالم و  در مسیر های معزز ایثارگرانایجاد بستر رشد رانواده

 توحید را تحقق بخشد.
نیـز  های غلطی که در باال به آنها اشاره شـد، در مـورد جانبـازان و آزادگـانالبته سیاست

جامعه برای آنان تعریف شود،  سارتارهای های انقالبی درکه منزلتإعمال شد و به جای آن
در دسـتور کـار قـرار  مـادیی تحصی  و اشـتغال و ورود آنان به عرصه مادیتأمین نیازهای 

های فرهنگـی های بزرگ، در معـرض رسـارارغم فداکاریگرفت و لذا برری از آنان علی
هـای معنـوی و انقالبـی آنـان، در مشـاغ  فتند یـا بـا فروکاسـتن از قابلیتاسفناکی قرار گر
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شود و در مستندهای نامناسبی به کار مشغول شدند. امروز نیز به شهدای مدافا حرم جفا می
شان در مقاب  افکار تولیدی پیرامون زندگی آنان، روابط عاشقانه و رصوصی آنان با همسران

کندِن آنان از که آنچه باید به تصویر کشیده شود، چگونگی دلگیرد؛ حال آنعمومی قرار می
تمامی تعّلقاا در شرایط امروز جامعه و حاالا روحِی این بزرگواران در فـداکردن شـغ  و 

ی رـود در راه اسـالم اسـت. همچنـین بـه جـای القـاء تـرّحم و مراتح تحصیلی و رانواده
و صبر او بر فـراق در طـول سـالیان دراز  تنهاشدن همسر شهید دلی بهدلسوزی به مخاطبین 

تحصـی  و اشـتغال  هویـتشود که دچـار زندانی منجر میآینده ـ که در نهایت به تربیت فر
طلح نمای  داده شود و بر ی ازدوا  او با یک عنصر شهادارواهند شد ـ باید فلسفه مادی

هـای ناشـی از بر مراراه در طول زندگی با شهید و تحّم  مشترک آنان در برامخدرصبر این 
ی این راه به ازدوا  بعدی با مردی انقالبـی و مقابله با کفر و نفاق جهانی تمرکز گردد و ادامه

های گذشته بـا انقـالب مردانی که در تمامی دهههای بزرگبرکف تعریف شود تا آرمانجان
ند و بـه آنـان جفـا و عرفی تنّزل پیدا نک مادیهای آن همراه شدند، به امور اسالمی و سختی

نشود. البته بحث فوق به این معنا نیست که تمامی همسران شهدا باید اجبارًا چنین مسـیری 
حاکمیت در بسترسازی نسبت به ایـن مسـأله  وظایفگفته به را طّی کنند بلکه مطالح پی 

تمایـ   انبیااشاره دارد تا کسانی که در باالترین درجاا ایمانی هستند و به تبعیت از فرهنگ 
دارند، بتوانند به زندگی انقالبی رود ادامه دهند و از این طریق، فضای حـاکم را بشـکنند و 

 رفتار رود قرار دهند. تأثیرمحیط و روابط اجتماعی متداول را تحت 

از منمار   اساالمی  ها ی نما م  نقش نخبگ ن حوزه و دانشگ ه د  حل چا لش  .7

 یغرب بک زندگیس مع  ف دین و مق ومت د  مق بل س خت  ه ی

تعدادی است که بـا پرچمـدار توحیـد به قشر کم روشن است که چنین محیطی مختص
بودن ی شهادا هستند و با تکیـه بـه تـدّین انقالبـی، مهـاجمشوند و همواره آمادههمراه می

کنند و نـه تنهـا بـه روابـط موجـود در بـازار و مدرنیته بر اعتقاداا حّقه را به روبی درک می
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دهند بلکه به دنبال دگرگونی در ایـن روابـط هسـتند. امـا تـا های اداری و... تن نمیدستگاه
تـوان از عمـوم مـردم زمانی که سارتارهای سبک زندگی غربی در جامعه حضور دارد، نمی

هایی دینی در باالی منابر، موفق به ایجـاد تغییـر در انتظار داشت که به صر  استماع توصیه
در وضـعیت رـانواده بـرای عمـوم، وابسـته بـه  تحـولوند بلکـه زندگی رانوادگی رـود شـ

هـای های اجتماعی توسط حاکمیت است. در واقـا حکومتسارتارسازی و طراحی برنامه
تک افراد نیستند بلکه با ایجاد محیط شهواا، جامعه را با رود باط  به دنبال صحبت با تک

ط احی و ایجاد محیط سـالم )محـیکنند و لذا مأموریت اصلِی حکومت الهی، طرهمراه می
به تبلیغاا دینی و توصیف زندگی سالم برای افـراد؛ یعنـی  تقوی( در جامعه است و نه اکتفا

های مذهبی زمانی در این عرصه منثر رواهند بود کـه قبـ  از آن، یـک منابر دینی و مشاوره
 باشد. ی ررو  از وضا موجود حاص  شدهاتفاق میدانی و کارآمدی عینی در زمینه

ها در نظام اسالمی باید روابـط اجتمـاعی فاسـد را از بـین ببرنـد و اال جریـان لذا برنامه
ارالق رذیله و سارتارهای آن، مردم را به سمت و سـوی دیگـری سـوق رواهـد داد. یعنـی 

ن ایـن دو نهـاد وظیفـه مسـنوالها و مراکز پژوهشی و نخبگـان و های علمیه و دانشگاهحوزه
کنند که با چه شیبی و  معینی عم  بیاورند و امر اهتمام کنند و دین را به صحنهدارند به این 

دهنـد. بـه عبـارا دیگـر، هایی، چه میـزان از فضـای حـاکم را تغییـر میدر طّی چه برنامه
گیری وجدانیاا و ارتکـازاا و عـاداا در میـان عمـوم ها هستند که موجح شک حاکمیت

سازی برای درگیری فرهنگـی و ی اول، گفتماند ما در برنامهشوند و به همین دلی  پیشنهامی
تـوان بـه اقتصادی بود که وجدانیاا و ارتکـازاا را تغییـر رواهـد داد. در ایـن صـورا می

متغیـر اصـلی در سـبک زنـدگی غربـی(  عنوانبـهکردِن رویکرد جدیـد در اقتصـاد )اجرایی
چند ی، گردش مالی، بازار و... در طّی پردارت و با تغییر تدریجی در الگوی تولید، تکنولوژ

تـوان ی اسـالمی فـراهم کـرد. پـا نمیرـانواده ایجـاد سـارتارهایبرنامه، فضـا را بـرای 
 ملـتی و بر همراهی منمنانه نسبت داد هایا رانواده های موجود را به عموم مردمناهنجاری

 هم نمود.و بالغ را مترشید  امتایران با حضرا امام و مقام معظم رهبری چشم بست و این 



 575 «گذا  دو ان» و «مطلوب وضع» د  اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

  و تف وت ورهو ی نقش فرهن  تخصصی و آک دمیک د  ترو ی تولید اطال .8

فرهنا   » باین قابض و بساط    دلیال به د  این زمینه کشو ه  س یراسالمی ب  

 نایراد   «فرهن  توسعه»و  «مذهب

نکاتی که پیرامون الگوی انتقال در ترـوری تولیـد اطـالع گفتـه شـد، در سـطح فرهنـگ 
کادمیک و فرهنـگ تخصصـی. در ومی بود اما فرهنگ دو الیهعم ی دیگر نیز دارد: فرهنگ آ

کادمیک، به روش شود و در فرهنگ تخصصی، های عقالنیت پردارته میها و ریشهفرهنگ آ
گیرد و در فرهنگ عمومی، هـدایت ارتکـازاا و پسـند ها مورد بررسی قرار میعلوم و دان 

کادمیک و فرهنـگ تخصصـی بـر شود. لذا اجتماعی واقا می باید توجه داشت که فرهنگ آ
آنچه پیرامون تغییر در تروری تولید اطالع گفته شد، حاکم هسـتند. البتـه در غـرب، ادبیـاا 

کادمیـک و تخصصـی و عمـومی( ی پایدار و همهتوسعه جانبه بر تمامی سطوح فرهنـگ )آ
کننـد. در د و عـرض انـدام نمیها در این عرصه ادعایی ندارنـفرهنگحکومت دارد و ُررده

شود امـا حضـور آن جهان اسالم و در میان اه  تسّنن نیز گرچه فرهنگ مذهح نشر داده می
کادمیک ـ که پایه ی اساسی بـرای به فرهنگ عمومی محدود شده و در فرهنگ تخصصی و آ

شوند ـ حضـور نـدارد و تقـابلی بـا فرهنـگ محسوب می تمدنی حاکمیت و سارت اداره
 کند.عه ایجاد نمیتوس

ها مـّدعی های علمیه و هم دانشـگاهاما پا از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، هم حوزه
کادمیـک و تخصصـی و عمـومی بهـره  اداره کشور هستند و هر دو نیز از سه سـطح فرهنـگ آ

ی همهاند که دین اسالم، دین کاملی است که برای ها همواره معتقد بودهبرند. در واقا حوزهمی
های حیاا بشر رهنمود ارائه کرده و پا از انقالب، این اعتقاد در ادبیاا حضرا امـام عرصه

بر اساس اسالم  اداره کشور تجربه جدیدی درو مقام معظم رهبری انعکاس یافته و باعث طرح 
شده است. پا دو آرمان و دو تعریف از تکام  و دو مسیر برای حرکت جامعه در کشور ایـران 

هایی را در پی داشته و موجح قبض و بسط بین فرهنگ مـذهح شده که تبعاا و چال  مطرح
ایـن چـال  فرهنگـی و علمـی کـه از مختّصـاا و  حـ و فرهنگ توسعه شـده اسـت. بـرای 
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سازی در ایـن موضـوع در سـه سـطح ی انقالبی ایران است، باید به گفتمانهای جامعهویژگی
ا به جای درگیری بـین ایـن دو ادبیـاا، نقـاط قـّوا و روی آورد ت« تجربه، عقالنیت، مذهح»

ضعف هر یک از آنها مشخص شود. در این راستا باید توجه داشت که فرهنگ حوزه در قالـح 
و دنیـا را بـا  گیری نظام را تغییر دهـدادبیاا انقالب و در سطح فرهنگ عمومی، توانسته جهت

ها مربـوط بـه دوران قبـ  از حاکم بر حوزهاما از آنجا که عقالنیت  رو کندتجربه جدیدی روبه
کادمیک رود در رنسانا است، نمی و کنتـرل  اداره کشورتواند بر مبنای فرهنگ تخصصی و آ

و لـذا عمـاًل مـدیریت سـارتارها بـه  به نظام اسالمی یاری رسـاند موضوعاا پیچیده و مدرن
کادمیک و تخصصِی دانشگاه گیری الهـی ین جهتد. لذا قبض و بسط بشومی سپرده فرهنگ آ

های ریزیهای درازمدا و برنامـهگذاریاندازها و هد ، بر طراحی چشممادیو سارتارهای 
ها و مشکالا کشور را در وضـعیت پذیری نسبت به ناهنجارییتمسنولگذارد و کالن اثر می

ه هـای جدیـدی بـسازی به نتیجه برسد و ظرفیتدهد. هنگامی که این گفتمانمبهمی قرار می
مبادرا کرد که  مدیریت تحقیقاا مقطا دکتری ازوجود بیاورد، باید به پرورش نیروی انسانی 

های انقالبی بیان شد. همزمـان بایـد بـه تولیـد فرهنـگ کیفیت آن در بحث مدارس و دانشگاه
کادمیک برای انقالب اسالمی تداوم بخشید و آن را در سه عرصه « یت، معادله و مدلحج»ی آ

کادمیـک و عمق بخشید تا در برابر هجمه تکمی  کرد های مستمّر و مـداوم از سـوی فرهنـگ آ
محور و ررد دین ی علمی برای جمهوری اسالمی به وجود بیاید و عقالنیِت غرب، توان مقابله

تولیـد ثـروا  به تا سارتارهایی کهی اصلی در نظام اسالمی قرار گیرد شارصه عنوانبهجمعی 
 د.واز بین بر اند،همحوریت بخشید در جامعه



8 
تغییر  و بهینه در فرهنگ مدرنیته و کیفیت« ورزش»از مقوله  تحلیل

 برای دوران گذار ،آنجهت حاکم بر 

 از مقوله و زش د  فرهن  مد نیته تالیل .1

ی فرهنگ )تروری تولید اطالع(، بایـد تکلیـف پا از بیان ارکان الگوی انتقال در عرصه
یروزی انقالب، مراکـز ه این عرصه نیز روشن شود زیرا گرچه با پهای مربوط بسایر سرفص 
که مخالفت قطعی و بّین بـا شـرع مقـّدس داشـتند، تعطیـ  شـدند امـا سـایر  فساد و فحشا

اند. یکی ها و نهادهای فرهنگی بر مبنای عدم مخالفت با احکام به کار رود ادامه دادهبخ 
 ی ما تداوم یافتـه اسـت، مقولـهعهبا شرع در جامعدم مخالفت آن  دلی بهاز این مقوالا که 

 شود:که در این مبحث، به تحلی  و ارزیابی و بهینه آن پردارته می است« ورزش»
از آنجا که شهرنشینی و زندگی مرّفه، کـاه  تحـّرک شـهروندان را در پـی آورده اسـت، 

ز آن، انسـان را از مندی امدرن به یک نیاز ضروری تبدی  شده که عدم بهره تمدنورزش در 
شده در الگوی انتقـال کند. بر اساس مباحث مطرحلحاظ جسمی دچار مشکالا جدی می

زندگی  شهرها شکسته شود واقتصادی، هنگامی که تعریف شهر تغییر کند و تمرکز در کالن
ک جسمی رفا شاورزی تبدی  گردد، مشک  عدم تحرکـ نیمهصنعتیشهری به وضعیت نیمه

 گسترده به ورزش برطر  رواهد شد.شده و نیاز 
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 متغیر اصلی د  و زش مد ن غربی عنوانبه؛ «و زش قهرم نی» .1/1

کیـد بـرپا بر اساس سبک زندگی غربی، نیاز به ورزش در ابتدا ب ورزش » ا توجیـه و تأ
عـوارض زنـدگی  ایـن امـر از و شـودمطرح می عموم مردم در آن شده و نیاز آغاز« همگانی

ی ؛ اما آنچه در عم  محقق شده و جایگاه اصـلی را در عرصـهآیداب میبه حسشهرنشینی 
« ورزش قهرمانی»های کالن را به سوی رود معطو  نموده، ورزش تصاحح کرده و بودجه

ای ورزشکاران حرفـه ها بر تربیت، همه برنامهورزش قهرمانی در !است و نه ورزش همگانی
گردد ها، بستر تفریح و سرگرمی متنوع میع بازیبا مهندسی و طراحی انوا شود ومتمرکز می

شود که و از این طریق، هندسه زندگِی اه  دنیا بر بنیان شادی و تفریح و جذابیت استوار می
گونـه کـه در دوران قبـ  از همان این امر با قدرا ررید کشـورهای ثروتمنـد تناسـح دارد.

های ویژه و ایجاد مراکز الزم بـرای راص از طریق انجام تمرین ایعدهرنسانا، با پرورش 
نشسـتند و انسان با انسان یا انسان با حیوان می مبارزه به تماشای ، آنانسالطین قشار مرفه وا

ها در ایـن گذراندند؛ گرچه حیواناا و انسـانمی لذااز این طریق، ساعاتی را به روشی و 
همان تفریحاا ساده و بسیط در ، ی واقعی ورزشمیان آسیح ببینند یا کشته شوند. لذا چهره

دوران قب  از رنسانا است که امروزه به وسیله تکنولوژی، متنوع و گسـترده و پیچیـده شـده 
و حـ  معضـالا  رکن اصلی در ورزش، تـأمین نیـاز جسـمِی عمـوم شـهروندان لذا است.

های کالن ورزشی، َصر  ایجاد تحرک جسـمی بـرای مـردم نیست. یعنی بودجه شهرنشینی
بلکه با اولویت دادن به ورزش قهرمانی، تنها فضایی را برای تفـریح و سـرگرمی و  1شودنمی

                                                           
هـا اعـالم گـردد، شود به ملتالمال تأمین میی ورزش قهرمانی که از بیتالبته اگر آمار مربوط به بودجه .1

ها ینـههای اقتصادی که دچـار آن هسـتند، بـا ایـن هزی محرومیتی از مردم با مالحظهمهمهای بخ 
گونه که قب  از انقالب اسالمی، زندگی در امریکا و اروپا بـه آرزو و هـد  مخالفت رواهند کرد. همان

هـا ملتایران و سـایر  ملتجمعیت زیادی از مردم تبدی  شده بود اما هنگامی که مظالم این کشورها بر 
م حاضر نیستند برای نی  به شد، فضای اجتماعی تغییر کرد و اکنون اکثریت مرد توسط حضرا امام افشا

 ها همراهی کنند و به آن تن دهند.زندگی مرّفه در این کشورها، با ظلم و ستم و چپاول آن
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و تکّثـر در ورزش و طراحـی  تنـوعکـه ایجـاد آورنـد؛ همچنانمیفراهم  راصقشری  لذا
 تقاضای عموم و مراجعه به نظراا آنان نیست.نیاز و های جدید، بر اساس رشته

 وه نی  مقی س مد ن د زش و بودنِغیرمردمی .1/1/1

گرچه ورزش همگانی و تحّرک جسمی برای عموم محقق نشده »ممکن است گفته شود: 
هـای اند تا عموم مردم بتواننـد بـه تماشـای ورزشها موجح شدهرحال امروزه رسانههاما به

هـای بزرگـی اما آیا جمعیت« قهرمانی بنشینند و از سرگرمی و تفریِح ناشی از آن بهره ببرند.
ی رود گرسنگی در معرض رطر مرگ قرار دارند یا مجبورند برای تأمین معاش روزمّره که از

دارنـد؟! آیـا ایـن  ایـن مسـابقااقت و امکانی برای تماشای شیفته کار کنند، وسه صورابه
توانـد در سراسر جهان نیست؟! و میها برای ملت، متکّف  ورزش و سرگرمی و تفریح تمدن

در کشـورهای  مار چندصد میلیونِی تماشاکنندگان مسـابقاا ورزشـیبرای دفاع از رود به آ
در این زمینه باشـد؟! استناد کند و نباید پاسخگوی وضعیت هفت میلیارد مردم دنیا  ثروتمند

، عـدم اقبـال کشورهای آسـیایی بعضی در المللی و جهانیمسابقاا بین لذا برگزاری برری
سـطح پـایین  ناشـی از ایـن امـر کـه نشـان داده مردم این کشورها نسبت به این مسابقاا را

بودن مردم به تأمین معاش و فقدان اوقاا فراغت برای آنان مشغول یامعیشت در این کشورها 
 بوده است.

 و ها  از  وزمرگای   د هیج ن د  و معه برای خرو  ملات ایجفلسفه و زش مد ن:  .2/1

 شهوت ا تق ی ظرفیتیکنواختی و 

 کننـد،در کشورهایی که مردم آنها از این پدیده اسـتقبال می انیی ورزش قهرمفلسفه اما
رـود شـدن و جامعه اسـت کـه حاصـ  آن، از رـود بی درهای بزرگ ایجاد شوک و هیجان

های آن و دور شـدن از عقالنیـت و تعـادل اسـت. یعنـی ایـن شدن از زندگی و واقعیتفارغ
ثار سوئی از قبی  رشـونت و درگیـری و غیرارالقی دارد و لذا آ مادیگیرِی هیجاناا، جهت
ها و اقشار بـر آن مترّتـح شـده کـه بین گروه گیری حّح و بغضها و شک بین طرفداران تیم
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تـه شـود: شود. ممکن است گفای إعمال میبرای مقابله با آن، تدابیر امنیتی شدید و پرهزینه
تی و تکرار نیاز دارد و نباید باالرره انسان و جامعه به هیجان و ررو  از روزمّرگی و یکنوار»

 هیجان و فلسفه و تحلی  کاربردی از ریشه در پاسخ باید گفت که «این واقعیت را نفی کرد.
 ،علـمگـردد و ایـن وجود بـاز میشناسی مروانعلم به  ها،ها و سرگرمیسازی بازیو متنوع

یک وصف برای  عنوانبه کند و لذا هیجان نیزتعریف می مادی صورابهرا  انگیزه و انتخاب
شناسـی و د. امـا انسانشـومی تحلیـ  مـادیی رذیله و اوصا  در چارچوب ارالق انسان
 بـر اسـاس آن، وشناسی در فرهنگ مذهح، دارای تفاوا ماهوی با تعاریف فوق است روان

زنـدگی  بـه عبـارا دیگـر، .گیرداست که مبنای رفتار و اعمال منمن قرار می ارالق حمیده
سالم در این دنیا وابسته به تعریف تعـادل در امـور جسـمی، امـور فکـری و امـور  انسانی و

افزایی رسیدند، آنگاه باید روند رشـد و روحی است و هنگامی که این سه عرصه به تعادل و هم
را پی گرفت. حال آیـا هیجـان و شـوک در شـک  مـدرن آن، موجـح تعـادل و  ارتقای ظرفیت

شود؟! یا واقعیت آن است کـه سـبک زنـدگی غربـی، موجـح آرام  برای انسان و جامعه می
ای که این سبک زنـدگی را پذیرفتـه، شود و انسان و جامعهکسالت و رمودگی و یکنوارتی می

های روحی نامتعادل، به دنبال هیجان و شوک بـرود؟! ناچار است تا برای ررو  از این حالت
دردهای مزمن نیسـت و بـه تأریرانـدارتن درد را آیا این رفتار به معنای استفاده از مسّکن برای 

کند؟! آیا گیاهان و حیواناا که در حال طـّی سـیر طبیعـی حیـاا رـود جایگزین درمان نمی
هستند، به شوک ناگهانی احتیا  دارند یا منمنین که با گزین  راه حق و تکیه به احکـام الهـی، 

 ها و هیجاناتی هستند؟!نین شوکاند، محتا  چموفق به زندگی ایمانی و با طمأنینه شده
را  مـادیگیری ای است که جهـتدر واقا نیاز به هیجان ناشی از زندگی انسان و جامعه

شـدن از آن، ناچـار ارتیار کرده و دچار عدم تعادل شده و برای فرار از وضـا موجـود و فارغ
و تفـریح ، موسـیقی، ورزش و سـرگرمی موادمخدراست به دنبال اموری از قبی  مسکراا، 

ای، از واقعیاا زندگِی پراضطراب رود فاصله بگیـرد. مدرن و... برود و با ایجاد شوک وهله
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روشی برای زندگی پـذیرفت،  عنوانبهتوان این سبک فاسد و دور باط  را اما از آنجا که نمی
نیز موضوعیت نخواهد داشت. لـذا آنچـه بایـد  مادیتبعاا و الزاماا آن از قبی  هیجاناا 

اسـت کـه  عباداو اشتداد در مراتح و درجاا  ارتقای ظرفیتیگزین هیجان شود، رشد و جا
کنـد. می معـینهای متناسح با رـود را ها و نظمریشه در تعریفی الهی از زندگی دارد و تعادل

در بعثت رود، به تعریف زندگی الهی و بیان اشتداد و تعادل و نظِم متناسح  انبیای الهیاساسًا 
انـد کـه ایـن زنـدگی در یـک محـیط جبـری محقـق اند و عالوه بر این بیان کردهدارتهبا آن پر

گیـرد های دستگاه کفر و نفاق قرار میهمواره در معرض هجمه معنویتشود بلکه دستگاه نمی
ها را اما در راه مستقیم رـود دچـار انفعـال نخواهـد شـد. در مقابـ ، دسـتگاه طغیـان انسـان

َق »کشـاند و تری از ضـاللت میهـای عمیـقمـداوم بـه حفره صورابه ُضـَها َفـو  ُظُلَمـاا  َبع 
ض    کند.نظام ارزشی مطلوب به بشریت القاء می عنوانبهاین روند را  و بخشدرا تحقق می1«َبع 

 دا سرم یه قشر کردنو معه و زشک  ان برای سرگرم ب   فت   غیرانس نی .1/2/1

یـک  مثابـهبهو  تمـدنزش در سـطح یـک پا باید توجه داشت که موضـوع بحـث، ور
بوده و ایـن « ورزش قهرمانی»غّیر اصلی در آن، ی مهم در مدیریت جهانی است که متمقوله

نوع از ورزش نیز وابستگی زیادی به تکنولوژی و تحقیقاا پیچیده دارد. زیـرا ایـن سـطح از 
مـی و امکانـاا های دقیق علهای مختلف ناشی از بررسیتحّرک جسمی در قهرمانان رشته

دوران قهرمـانی بـرای یـک  عمـر شود که میزانمختلف تکنولوژیک است و لذا مشاهده می
های گذشته کاه  یافته اسـت. ایـن واقعیـت بـدان معناسـت کـه ورزشکار، نسبت به دهه

ای رسـیده کـه های مرتبط با آن، به نقطـهپیچیدگی در ورزش و سختی و سنگینی در فعالیت
د در طول چند دهه متحم  شود، در ش  یا هفت سال متمرکـز و فشـرده فشاری که بدن بای

شود و همین روند باعث شده تا پا از چند سـال، عـوارض جسـمی وحشـتناکی بـرای می

                                                           
 .40. سوره نور، آیه 1
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به وجود بیاید و عماًل کرامت انسـانی آنـان را  در دوران بازنشستگی آنها ایورزشکاران حرفه
شوند، ی برای روشی دیگران محسوب میبازی که آلت دستشحهای ریمهدر حّد عروسک
هایی را بر آنان جاری کند که ارتکاب آن حتی در حق حیواناا روا نیسـت. تنّزل دهد و ظلم

تواند مبدآ تحقیقاا مفصلی قرار گیرد ـ از طریق دستمزدهای البته این واقعیت ـ که رود می
اران در جامعه و... پنهـان کالن و تبلیغاا رنگارنگ و ایجاد ارزش و محبوبیت برای ورزشک

ــا ورزشــکاران، بیمــاری و عــوارض شــده و از افکــار عمــومی دور نگــه داشــته می شــود ت
 1معاوضه کنند. مدارا با شهرا کوتاه مداطوالنی

ها  و  وها نی بارای ک  تال    ابزا  ساودآو ی د  اقتصا د   عنوانبه، صنعت و زش .3/1

 ه تراست

فـرادی کـه از نظـر تحصـیلی و شـغلی شکسـت های گذشته، معمواًل اهمچنین در دهه
آوردنـد امـا هـای بـاال بودنـد، بـه ورزش رو میرورده و از نظر علمی و ذهنی، فاقد توانایی

های ذهنی و هوشـی بـاال باشـند تـا بتواننـد در ورزش امروزه ورزشکاران باید دارای توانایی
د. بنابراین متغیر اصـلی در علمی و تکنولوژیک موفق شون صورابهای حرفه یک امر مثابهبه

افزارمحور تبـدی  شـده ی سختاست و ورزش به یک مقوله« تکنولوژی»ورزش قهرمانی، 
کند و به همین دلی  است که های سنگین و نیروی انسانی با هوش باال را طلح میکه بودجه

شود. در نتیجه ورزش در دنیـای مـدرن بـه یـک دستمزدهای کالنی نصیح ورزشکاران می
رود جذب کرده و سـودهای های زیادی را به سوی نعت و تجارا تبدی  شده که سرمایهص

ها و ابزارهـا و لـوازم ها و اسـتادیومآورد. یعنـی سـارت ورزشـگاهرا به همراه می آورسرسام
های مـرتبط بـا آن، جـذب و ورزشی و تمرینی، استعدادیابی و تربیت ورزشکاران و پژوه 

ی افراری در عرصهافزاری و سختتماشاگران و سایر ابعاد نرم جاییبهجامدیریت هواداران و 

                                                           
شناسـی و فـردی در ورزش اسـت امـا ایـن بحـث بـر ابعـاد ی بیشتر ناظر بـه ابعـاِد انسانالبته این نکته .1

 شنارتِی ورزش تمرکز دارد.جامعه
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شـود. می فراملیتـین موجـح گـردش مـالی و سـود های باالیی دارد و همزماورزش، هزینه
گیـرد و ایـن دار قـرار میتمامی این روند عماًل در ردمت ُپرکردن اوقاا فراغِت قشر سرمایه

 بـه مراکـز علمـی طلبی رود، هموارهتنوع حارای ارضاء قشر نیز با تکیه به ثروا کالن و ب
ی نیز طراحی شود. های جدیدسرگرمی وتر شده پیچیده اهدهند تا ورزشمی جدید سفارش

هـای نباشد، نیـروی انسـانی و تکنولـوژی و پژوه  هاها و تراستثروا کارت در واقا اگر 
بــود؛ یعنــی ورزش در نظــام متناســح بــا ورزش قهرمــانی قابــ  تــأمین و تحّقــق نخواهــد 

 گذاری را تضمین کند.سرمایهسود داری همانند سایر مقوالا باید سودآور باشد و سرمایه

 ای دو ان گذا بر ح کم بر و زش مد ن وهت تغییر و بهینه . کیفیت2

متغیر اصلی د  و زش براسا س تراو ی تولیاد اطاال  اساالمی و      « و زش هرگ نی» .1/2

 ی آنقد استف ده از تکنولوژی برتر د  و زش و تجزیهبر اس س تو طراحی آن

با توضیحاا فوق روشن شد که ورزش در شک  امروزی و مـدرن آن، جزئـی از سـبک 
. قبول نیسـتقابـ آن از منظر حاکمیت دینی زندگی مهاجم غربی است که توسعه و ترویج 

ی آن، ایجـاد سـفهی ورزش، از آِن ورزش قهرمانی است کـه فلزیرا جایگاه اصلی در عرصه
برای جامعه اسـت و از سـوی دیگـر، بـه یـک صـنعت پرسـود بـرای  مادیشوک و هیجان 

داران تبدی  شده که تکنولوژی پیچیده و متمرکز در آن محوریت دارد. اما بایـد توجـه سرمایه
حضـور پیـدا کـرده و مـردم بـه آن انـا  هـاملتزندگی در  مدرن ورزشفرهنگ داشت که 

دفعی اقدام به حذ  آن کـرد. پـا تغییـر در ورزش بایـد  صورابهتوان نمی اند و لذاگرفته
در رویکرد اقتصادی برای دوران انتقال بیان  تحولمحور  عنوانبهمتناسح با تغییری باشد که 

شد؛ یعنی همزمان با توقف در رفاه برای الگوی مصر  عمومی، ورزش مدرن نیز در وضا 
افزارها )تکنولـوژی برتــر( و ای دسـتیابی بــه سـختشـود و تــالش بـرمیموجـود آن حفـظ 

آنهـا در  تکنیـک یگـردد و تجزیـهمیمتوقف  جهانی ی ورزشافزارهای جدید در عرصهنرم
 گیرد.میدستور کار قرار 
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هزار نفری برای فوتبال کـه زمینـی متناسـح بـا های بزرگ چنددهمثال، استادیوم عنوانبه
د، باید به ابعاد بسیار کوچکتری تبدی  شـوند تـا عمـوم همزمان دارن صورابهنفر  22بازی 

ای حرفهغیرهای منحصر به فوتبالیستمردم بتوانند این ورزش را انجام دهند و شرکت در آن 
های فوتبال قوی که در سطح اول جهانی قرار دارند، وابسته گیری باشگاهشک  در واقا شود.

نهــاالن، نوجوانــان، جوانــان، امیــد و بــه برگــزاری مســابقاا مــنظم در ســطوح مختلــف نو
ای در سراسـر ای و حرفـهحرفـههـای آمـاتور، نیمهها و لیگبزرگساالن در مدارس، دانشگاه

یک های درجهکشور است که سارتاری برای گزین  استعدادهای برتر و ورود آنها به باشگاه
کشورها و دستیابی بـه  ای برای صادراا ورزشکار و ارزآوری برایآیند و زمینهبه حساب می

شوند. اما رویکرد جدید، این روند را به نفا عموم تغییر ها تلّقی میسود برای مالکان باشگاه
شـود تـا فوتسـال و مثال، موجـح می عنوانبهشکند و دهد و این پیچیدگی و تمرکز را میمی

جـایگزین  فوتبال ساحلی در اولویت قرار بگیرنـد و از نظـر تخصـیص بودجـه و امکانـاا،
هـا نیـز افزارها و قوانین فوتبال و سـایر ورزششوند. این وضعیت باید در نرم ایحرفه فوتبال

 منعکا شود و آنها را تغییر دهد.
تـوان ها در دار  تغییر پیدا کنند، آنگـاه نمیاگر قوانین ورزش»ممکن است گفته شود: 

اما باید توجه داشـت کـه « زام کردالمللی و جهانی اعورزشکاران دارلی را به مسابقاا بین
و نظـام اسـالمی  جامعـه دینـیورزش مدرن نسبت بـه  فرهنگ الذکر،طبق توضیحاا فوق

توان اقدام به حذ  دفعی ورزش از زندگی گونه که نمیاست و در دوران گذار، همان مهاجم
فـاوا تهای ناشی از شهرنشینی و عـدم تحـّرک جسـمی بیاجتماعی کرد و در برابر بیماری

تـوان جلـوی عـوارض و افزارهـای ورزشـی نیـز نمیافزارها و نرمبود، بدون تغییر در سخت
اسالمی  شهروندان جمهوریبرای جلوگیری از رطراتی که مفاسد ورزش را گرفت. در واقا 

ها را بـر یـک محـور ی عرصـهجانبه ارائـه داد و همـهح  همهکند، باید یک راهرا تهدید می
داند و اسـتفاده جانبه میمدرن را یک امر همه تمدنکه طر  مقاب  چنانهماهنگ کرد؛ هم
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های سیاسـی و فرهنگـی غـرب، از تجارب اقتصادی برای پیشرفت را بدون عم  بـه نسـخه
اسالمی  تمدنداند. بنابراین اگر نظام اسالمی به دنبال دستیابی به رورده میحرکتی شکست

های جدیـدی را ارائـه کنـد و در تمـامی جامعـه، ایـده ی ابعـادی همهاست، باید برای اداره
ها به مقابله با سبک زندگی غربی که یک سبک زندگی مهاجم است، بپردازد. اساسـًا عرصه

ین نظام و تمای  بـه سـازش در میـان آنـان، ناشـی از آن مسنولانحرا  در محاسباا برری 
شـود ی سیاسی منحصر نمیبرداشتن از مقاومت تنها به عرصهاست که فکر سازش و دست

بلکه با هزاران زبان تبلیغ شده و در هزاران موضوع اجتمـاعی و عینـی انعکـاس یافتـه و لـذا 
شود که مقاومت نیـز بـا هـزاران زبـان کام  محقق می صورابهمقابله با این رطر هنگامی 

 ترویج شده و در هزاران موضوع اجتماعی و عینی جریان پیدا کند.

افتخا  آفرینی   برای زمی به بخش دولتی  شرعی و ه یو زشدیریت واگذا ی م .2/2

 د  سطح وه نی

البته در وضا مطلوب، ورزش به همان اموری منحصر رواهد شد که در شرع نسبت بـه 
سواری، شنا و تیراندازی. امـا در حـال حاضـر، تمـامی آنها سفارش شده است؛ مانند اسح

زنـدگی  دلی بـهو زنـدگی مـردم حضـور دارد و سارتارهای معمول ورزشی در رفتـار نظـام 
توان ورزش را از متن جامعه برچید. لذا در دوران انتقـال بایـد شهرنشینی و عوارض آن، نمی

ی تکنولـوژی و شکسـتن گیری در وضا موجود را دگرگون کرد و از طریق تجزیهبتوان جهت
یر داد و بر این اساس، برای تمرکز در آن، اولویت را از ورزش قهرمانی به ورزش همگانی تغی

ن مسنوالی راه ارائه کرد. در غیر این صورا، ها یک نقشهوزارا ورزش و تمامی فدراسیون
افزاری های جهانی در علم ورزش و اسـتانداردهای سـختهر فدراسیون بر اساس شارصه

وزه آن، الزاماا متداول برای دستیابی به سکوهای جهـانی را پـی رواهنـد گرفـت زیـرا امـر
به قدری پیچیده شده که در صورا نقص در هر یـک از عوامـ  موفقیـت، امکـان ها رقابت

کسح مدال برای کشور از بین رواهد رفت. روشن است که طّی این مسـیر و تعمـیم آن بـه 
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ی ورزش بر ایـن مبنـا، حاصـلی جـز جریـان عـوارض و ها و مدیریت عرصهتمامی ورزش
های دینی و مکتبی ـ کـه م هجمه به ارالق و حساسیتمفاسد ورزش مدرن در کشور و تداو

شود ـ نخواهد داشت؛ گرچـه در کنـار آن، بررـی محقق می مادیاز طریق ایجاد هیجاناا 
 ورزشکاران متدّین باشند که رفتارهایی دینی و انقالبی از رود بروز دهند.

رمـانی بـه از تکنولـوژی برتـر اسـتفاده شـود، ورزش قه ملیپا تا زمانی که در ورزش 
ها و امکاناا کـالن را بـه سـوی حاکمیت رود بر ورزش همگانی ادامه رواهد داد و بودجه

ی ورزش رود جذب رواهد کرد. اما در صورتی که اسـتفاده از تکنولـوژی برتـر در عرصـه
ای ای متمرکز، حرفههای ورزشی کاه  رواهد یافت و ورزش از مقولهمتوقف شود، هزینه

ی طبیعـی آن، شود که نتیجهی، به امری ارزان و در دسترس عموم تبدی  میو تقریبًا انحصار
در جامعـه و سـایر عـوارض سـوء ارالقـی اسـت و زمینـه را بـرای  مادیکاه  هیجاناا 

کند. البته در رویکرد اقتصادی ی ورزش تسهی  میهای فرهنگی و ارزشی در عرصهفعالیت
دولتی و برای تأمین نیازهای نظام مورد استفاده گفته شد که تکنولوژی برتر در الگوی مصر  

های گیرد و لذا در تناسح با این مطلح باید توجه داشت که تکنولوژی برتر در ورزشقرار می
های سّنتی ایران ماننـد کشـتی، هایی که در شرع به آنها سفارش شده و ورزشرزمی، ورزش

ای در تمامی سطوح سّنی و در و حرفههای متعدد آماتور استفاده رواهد شد و برگزاری لیگ
های ها مورد توجه قـرار رواهـد گرفـت تـا ایـران در ایـن رشـتهسراسر کشور برای این رشته

 ی ورزش نیز تأمین شود.در عرصه ملیمحدود، همواره قهرمان جهان باشد و افتخار 
سـایر  گونه که رعایت حجاب در میادین ورزشی توسـط بـانوان ایرانـی بـردر واقا همان

گذاشته و به تغییر رفتار آنان منجر شده است، حرکت بر اساس ایـن  تأثیربانوان جهان اسالم 
تواند جمهوری اسالمی را از نظر ورزشی نیز به الگـویی تعریف چندُبعدی از ورزش نیز می

الرعایـه، یـک برای کشورهای اسالمی تبدی  کند و به جـای اکتفـاء بـه بررـی ظـواهر الزم
در بنیان ورزش را رقـم بزنـد و آن را در مقابـ  چشـم مسـلمین جهـان بـه  تحول دگرگونی و
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 نمای  بگذارد.

ب  تغییر د  وهت ح کم بار سا خت  ه ی نما م د     « ب نوانو زش » و یگ هتغییر  .3/2

 ه ی توسعهبرن مه

تغییر جهـت حـاکم بـر  تأثیرپیرامون ورزش بانوان باید توجه داشت که این مقوله تحت 
گیرد؛ یعنی ورزش قهرمانی زنان همانند ورزش قهرمانی مردان به حاشیه رفته ار میورزش قر

و برای رفا عوارِض عـدم تحـرک جسـمی کـه ناشـی از زنـدگی شهرنشـینی اسـت، ورزش 
همگانی جایگزین آن رواهد شد. البته از آنجا که دکترین دفـاعی نظـام مبتنـی بـر آمـوزش 

برای دفاع از نظام اسالمی است، امکان حضـور زنـان  نظامی به عموم مردم اعّم از زن و مرد
های رزمی که تحریک جنسی به همـراه ندارنـد در سطح قهرمانی جهان برای برری ورزش

)همانند تیراندازی( فراهم رواهد شد. گرچه توجه به ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه تعیـین 
عرصه و ارزیابی وضعیت رانواده های متعّدد در این نامهحدود و ثغور این امر، به تولید پایان

گیری متناسح با آن بستگی دارد. زیرا ممکن اسـت کیفیـت حضـور در هر مرحله و تصمیم
ها در ابتدای دوران انتقال به نحوی باشد کـه فعالیـت ها و مدارس و دانشگاهزنان در رانواده

شـمرده شـود امـا های دیگری همانند فوتبال و والیبال از باب ضرورا ُمجاز آنها در ورزش
افزارهای آن افزارهـا و سـختگونه که قباًل گذشت، تغییراتی در قـوانین و نرمهمزمان و همان

المللـی کـاه  پیـدا کنـد و با ورزش در سطح جهـانی و بین ملیپدید آید تا ارتباط ورزش 
 ورزش زنان به دار  کشور محدود شود. در واقا پا از تغییر جهت در بازار کار، آموزش و

ی زنـان در هایی از قبی  حذ  یا کـاه  سـهمیهسیاست اتخاذپرورش و آموزش عالی )با 
ــته ــگاهِی رش ــران و... و  های دانش ــی عم ــدن، مهندس ــی مع ــد مهندس ــح همانن غیرمتناس

هایی که نیازهای زنانـه را بـر اسـاس رعایـت احکـام بخشی به حضور آنان در رشتهاولویت
ی ورزش را نیـز کنتـرل و ضـور زنـان در عرصـهتـوان حشرعی تـأمین کنـد( اسـت کـه می

هـای ی ورزش زنان تـابعی از بسـترهای حضـور آنـان در محیطدهی کرد؛ زیرا مقولهجهت
 شود.اجتماعی و کیفیت فعالیت بانوان در آموزش عالی، بازار کار و... محسوب می



9 
فزارمحور و اهنر سازمانی و سخت عنوانبهرن تحلیل از هنر مد ـ1

کیفیت بهینه و تغییر جهت حاکم بر هنر  ـ2ت سینما در آن محوری
 هفتم و سایر هنرها در دوران گذار

راماون موضاو  هنار و    برای اوته د پی و  وای ت آی ت ضرو ت نگ ه و مع به .1

 آن د  و معه س زنقش فرهن 

ا ی هنر و سینماز مسائ  دیگری که باید در بحث سبک زندگی به آن پردارته شود، مسأله
ی ما حضور دارند و سایر مراکز فرهنگی و هنری از قبی  فرهنگسراها و... است که در جامعه

شود. البته بحث شرعی و  معینو باید جایگاه آنها در تروری تولید اطالع برای نظام اسالمی 
ی آیاا و روایاا و بررسی ی همهفقهی پیرامون هنر و در صدر آن، سینما وابسته به مالحظه

نمونـه، آیـاا  عنوانبـهادی آنهاست تا احکام حکومتی در این زمینه استنباط شود. اما اجته
َحدیِث ِلُیِض َّ َعن  َسـبیِ  »ی لقمان یعنی: شریفه ی سورهیابتدا َو ال  َتري َله  اِس َمن  َیش  َو ِمَن النَّ

ِخَذها ُهُزوًا ُآولِرَک َلُهم  َعذاب  ُمهین  ا م  َو َیتَّ ِر ِعل  ِه ِبَغی  و شأن نزول آن به این واقعیت اشاره  1«للَّ
پردازی و ررید و فروش آن، یکی از عملکردهای همیشـگی در سرایی و قصهدارد که داستان

                                                           
ررند تا مردم را از روی نادانی، از راه رـدا گمـراه سـازند و آیـاا و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می» .1

 .6سوره لقمان، آیه « !الهی را به استهزا گیرند برای آنان عذابی روارکننده است

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=6
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سـرایی و واقا داستان دستگاه باط  و نظام کفر و نفاق برای مقابله با دستگاه الهی است. در
کردن مردم دارد و این امر نیـز بـدون پردازی، نقشی اساسی در ضاللت و فریح و گمراهقصه

 یک کار و تالش فکری ممکن نیست.
تنفر از ظلم و می  بـه  ادبیاا تخصص حوزه،این مطلح باید توجه داشت که  برای تبیین

اما بر  کندمی ها تلّقیی انسانمیان همهدر و فطری و مشترک  عامیک امر  عنوانبه را عدالت
شود، به حسح فاعلیتی که در عاَلم ذّر داشـته و اساس روایاا هر فردی که وارد این دنیا می

ان بر پیشانی دارد و که از کدام پدر و مادر زاده شده، ُمهری از کفر یا نفاق یا ایموابسته به این
مشـخص  فاعلیت او در عاَلم ذر اساس ی بره ظلم و هوی یا عدل و تقوب شخصمیزان می  

اعطـاء قـوه ارتیـار و  دلی شود و بـه، امتحاناا آغاز میعالوه بر این، در سن بلوغ شود.می
تغییر داده یـا « کفر، نفاق و ایمان»توانند جایگاه رود را در سه نظاِم افراد میعق  و زادولد، 

دستگاه ابلیا )بیرون( است که مسـیر  ی درگیری با هوای نفا )درون( ونحوه و حفظ کنند
 کند.ی زندگی انسان را در بهشت یا جهنم تعیین میادامه

الق ء اخالق  ذیلاه   و ظ لر نه د  ثب ت نم م ت م دی س زیفرهن و  هنر نقش .2

 د  ق لب اوص ف انس نی

قـرار یـا انسـانی مبنـا  مـادیهای دینی در نظر گرفته نشود و تنها ادراکاا حتی اگر گزاره
ترین امر در زندگی بشری که وضوح بسیار بیشتری از امور فطری دارد و گیرد، باز هم بدیهی

تر اسـت، اراده و ارتیـار و تمـایالا جریان آن در عاَلم از طلوع و غـروب رورشـید روشـن
ها در تمام طول عمر رود با آن درگیر هستند. بزرگترین دلی  بر ی انسانبشری است که همه

ی متراکم بشر و آمار و ارقام متعّدد از رفتارهای متجاوزانه یا منصفانه است له، تجربهاین مسأ
کنده از جریان ارالق رذیله یا ارالق حمیده کرده اسـت. امـا آنچـه  که طول تاریخ بشر را آ

هـای اسـت؛ یعنـی حکومت« سازیفرهنگ»کند، پا از اراده و ارتیار موضوعیت پیدا می
ی رود مطمرن باشد که ظلم و توانند از دوام سلطهگر تنها زمانی مییانظالم و متجاوز و طغ
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یک راه درست و تنها مسیر زندگی به عموم مردم القاء شود و محیط  مثابهبهتجاوز و ضاللت 
و شرایط، همگان را به همین سمت سوق دهد و آنان را به این باور برساند که زندگی معنایی 

و پـردارتِن « لهوالحدیث». در نتیجه، دستگاهی برای سارتِن جز همین وضا موجود ندارد
ســرایی و کنــد تــا دنیــا و شــهواا آن را موضــوِع داستانقّصــه و داســتان ضــرورا پیــدا می

های زندگی سازی، به مردم بفهماند که چگونه باید از عقبهپردازی قرار دهد و با قهرمانقصه
در زندگی کوتـاه دنیـا، نـه تنهـا بـا  تنوعلف و معبور کرد. اما دستیابی به شهواا مخت مادی
موال و نوامیا و ارتیاراا شود بلکه مستلزم آن است که اپذیر نمیهای طبیعی امکانتالش
 عنوانبـه، کسـانی مـادیسـازِی . لذا در دستگاه فرهنگبه نفا قشر حاکم منح  شوندمردم 

وق غیـر باشـند و بتواننـد در اندازی بـه حقـشوند که اه  تجاوز و دسـتقهرمان معرفی می
ی ترین زمان ممکن به تمّنیاا رود دست پیـدا کننـد. یعنـی در ایـن دسـتگاه، تخلیـهسریا

یک امر  عنوانبه عنوانبهشهواا توسط زورمندان و تبعیت و تسلیم دیگران در برابر این قشر 
صلح و امنیـت شود اما این روند در قالح صداقت و عدالت و طبیعی و عادی جلوه داده می

ی پیچیده، کاری گردد که موفقیت در این حرفهو سایر مفاهیم ارزشی به عموم مردم القاء می
 آید.و کار و تالش فکری آنان بر می مادیی اهالی فرهنگ است که تنها از عهده

د   د نقش هنر ما و مُبرز پرستش خدا ی  دنی  و نه  تردن زب ن عنوانبههنر  .3

 د  زندگی مردم  م دی وابط اوتر عیِ یبرا س زیفرهن 

 و هنر دارای اقسام مختلفی است از هنرهای نمایشـی ماننـد سـینما باید توجه داشت که
رسـیمی )ماننـد نقاشـی، گری و..(، هنرهـای تسازی، شیشـههنرهای دستی )مانند مجسمه

نامـه(، فیلم نامـه وادبیاا )شام  شعر و داستان و نثـر و نمای  تا معماری و رطاطی و...(
توان به مقـوالتی هماننـد طنـز، که می. همچنان... وسیقی، حرکاا نمایشی و رقص وهنر م

سـازی نیـز توسـعه یافتـه و بـه هنر فیلم البته .های ویژه اشاره کردکاریکاتور، گرافیک، جلوه
امر  اما شود.ستند و علمی نیز تولید میهای مپردازی و داستان محدود نیست بلکه فیلمقصه
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اسـت کـه در صـورا تحلیـ  دقیـق و  رسـانهی ی این امـور، هنـر و فلسـفهمهجاما بین ه
دهی کرد. در این راستا بایـد توان انواع مختلف هنرهای موجود را جهتجانبه از آن، میهمه

گونه که زبان انسـان و و فرهنگ است؛ همان تمدن زباِن  مثابهبهو رسانه توجه داشت که هنر 
ی شخصیت اوسـت. لـذا اگـر دهندهاو، ُمبِرز هوّیت و عقالنیت انسان و نشان مکلکیفیت ت

زبـاِن  عنوانبهباید  و رسانه باشد، هنر« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»جامعه دارای سه وصِف 
ها ها و تعادلی نظمکنندههای اجتماعی و منعکاشدهفرهنگ و پسند جامعه و ُمبِرز پذیرفته

جامعه جریان پیدا کرده است، تلّقی شود. البته در مباحث گذشته گفته  ای که در هرو توسعه
ها یا محیط سجده بر ردای متعال و یا محیط سجده و انقطاع نسبت به ابلیا تمدنشد که 

زبـانی اسـت کـه  و رسـانه آورند و بر این اساس، هنرها به وجود میامتها و را برای انسان
کند و هوش و سـنج  یاجتماعی تبدی  م فرهنگطاع را به دو نوع پرست  و انقیکی از این 
قدرا و اطالع و  تروری تولیداری برای ابز مثابهبهو  نمایدمبنا هدایت میاین  براجتماعی را 

 کند.ثروا عم  می
بـه  برای جواما امـروزین، سازیمهمترین عام  در فرهنگ عنوانبه هنر مدرن رو،از این

؛  شودتبدی  می آنای برای نمای  آینهپردازد و به می مدن موجودجاری در ت روابط انعکاس
مدرن تناسح نداشته باشد زیرا راستگاه هنـر و  تمدنتواند با یعنی هنر و فرهنگ مدرن نمی

است.  تمدنافزارهای مربوط به آن، همین افزارها و نرمفرهنگ مدرن و فیلم و سینما و سخت
ست و علم، رنسانا در هنر و فرهنگ را نیز در پـی آورده و به عبارا دیگر، رنسانا در سیا
و هنـر  در زندگی شک  گرفته و جایگزین شعر و کالم تحولصنعت سینما اساسًا متناسح با 

شده است. لذا از آنجا که پا از رنسانا، حضور ارتیاراا مردم در جامعـه پذیرفتـه  قدیم
پـذیر امکان تمـدنها، مدیریت این ی اقشار و اصنا  و تخصصشده و بدون مشارکت همه

های مختلف پردارتـه و قهرمانـان را در سازی در عرصهنیست؛ صنعت سینما نیز به قهرمان
 کشد.ها به تصویر میتمامی اقشار و اصنا  و تخصص
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پردازی و ی اصلی بـرای قصـهرو، روابط اجتماعی مدرن است که امروزه دستمایهاز این
شده و به این صورا، زمینه را بـرای پـذیرش آسـان ایـن سـبک از  و سایر هنرها سازیفیلم

موضوعی  مثابهبهزندگی از سوی عموم جامعه فراهم کرده است چرا که اگر روابط اجتماعی 
سازی قرار نگیرد و به زبان هنر در نیاید و بـه فـیلم و شـعر و داسـتان و نقاشـی برای فرهنگ

 عنوانبـها برای مردم سخت و سنگین رواهد بـود. تبدی  نشود، پذیرش قوانین و عم  به آنه
شده و مـردم نمونه در پی  از رنسانا، ارذ ررا  و مالیاا از مردم با قهر و غلبه انجام می

ناراضی بودند اما امروزه پردارت مالیاا در کشـورهای پیشـرفته بـه یـک  متنفر و از این امر
ر و جزئی نیز بدون پردارت مالیاا بـفرهنگ تبدی  شده؛ به نحوی که ررید کاالهای ُررد 

، مسنولیت تعلیم ها و قهرمانان آنفیلم یعنی هنر مدرن در قالح ارزش افزوده ممکن نیست.
سازی در امـور فرهنگ مدرن، موجح تمدندر تناسح با  و عهده داردو پرورش عمومی را به

 کند.می عی را برای مردم تسهی پذیرش روابط و قوانین اجتما شود ومختلف می

و تبدیل هنر مد ن به هنار   قبل و بعد از  نس نس د  دو ان تف وت هنر م دی. 4

 افزا ماو  و ماو یت سینر  د  آنس زم نی و سخت

و... انجام  سرایان، شعراشهواا توسط داستان سازی برایالبته پی  از رنسانا، فرهنگ
یـا نقاشـی، رطـاطی، تهـذیح،  شده و بیشتر در قالح ادبیاا گفتاری و عروض و قافیـهمی

در یک بیـت،  مادییافته و انعکاس زندگی ظهور و بروز می کاری، هنرهای دستی و....آیینه
شده تا این کار هنری و فرهنگی در میـان عمـوم جریـان رباعی، قصیده، غزل و... باعث می

ود جلح نماید جاری شود و پسند اجتماعی را به ر و در فرهنگ آنها پیدا کند و بر زبان مردم
و به این صورا، سرنِخ فرهنگ جامعه را به دست گیرد. در این میان، کسـانی کـه در سـلح 

دوسـتی و...تبّحـر ت و وطنملیها از طریق ارعاب و رشونت و تحت لوای ارتیاراا انسان
شـدند و قهرمان معرفـی می عنوانبه مادیرسیدند و توسط هنر داشتند، به مقام سلطنت می

شد کـه ایـن ی ادبیاا و شعر و... در مدح و منقبت آنان، این باور در مردم ایجاد میبکارگیر
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، بـه ملـتای هستند که قوام و سعادا و امنیِت قوم و قبیله و و ویژه راصاشخاص عناصر 
در آن  و هنـر مـادی ی آنها وابسته است. یعنی بخ  بزرگی از اشـعارراندان و نس  و نطفه

روابط اجتماعی است که در آن، جمعی از اه  دنیـا بـر محـور یـک دوران، حاکی از نوعی 
ها و تهدیدها سایر اقشـار شدند و پا از دستیابی به قدرا، با انواع تطمیاشخص جما می

ی کردند و تمـامی ابعـاد حیـاا را منـوط بـه ارادهو اصنا  را نیز به تبعیت از رود وادار می
انبیای کردند. لذا تنها را به همین شیوه منحصر میعهد دانسته و زندگی بشری سلطان و ولی

محـیط و ارتکـازاا  هـا وفرهنگ و قهرمانان توحید بودند که با افشاگری نسبت به این الهی
زدند و برای رهایی مردم از بردگی و بیگاری قدرتمندان، جـان برآمده از آن، دست به قیام می

 ادند.دو مال و آبروی رود را در معرض رطر قرار می
در فهم و منطق بشری، مقیاس هنر و ادبیاا نیز تغییر پیدا  تحولگیری رنسانا و با شک 

ی ارتراع دوربین و تکام  آن است ـ ترکیح شد. کرد و با صحنه و تصویر متحرک ـ که نتیجه
این در حالی بود که تا پی  از ارتراع دوربین، افراد ناچار بودند تـا پـا از شـنیدن شـعر و 

ترین سطح ـ کـه بـه سـالطین و پردازی شوند یا در باالن، در ذهن رود مشغول ریالداستا
سـازان، تصـویری توانستد با استخدام نقاشان و تصویرگران و مجسمهمی منحصر بود ـ اغنیا

ها باشد، در برابر رود مشاهده کنند. را که متناسح با اشعار و قصه مادیهای ثابت از جاذبه
در آن زمان از سـنخ کـالم و گفتـار بـود و در بهتـرین حالـت، تصـاویر و پردازی یعنی قصه

توانست این هنر گفتاری را پشتیبانی کند. اما پا از رنسانا های ثابت میها و نق تندیا
در علوم پایه همانند شیمی و فیزیـک، بشـر توانسـته دنیـا را بـه تصـویر بکشـد و  تحولو با 

آورد و ترـاتر و رمـان و موسـیقی و... را در رـدمت فـیلم و  صنعت بزرگی به نام سینما را پدید
ی سـرایی در دوران مـدرن، بـه یـک مجموعـهپردازی و داستانسینما قرار دهد. در واقـا قصـه

شده از هنرهای مختلف تبدی  شـده کـه محوریـت در آن بـا تصـویربرداری و نمـای  ترکیح
بـت اسـت؛ بـه نحـوی کـه اگـر متحـرک و غیرثا صـورابههای مختلف زندگی امروز محیط
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های سـینمایی و طراحـی صـحنه و های مّدنظر وجود نداشته باشد، به سـارت شـهرکمحیط
 تمـدنمدرن یـک  تمدنشود. یعنی متناسح با این واقعیت که لباس متناسح با آن مبادرا می

اسـت  محورافزارسخت ایآیینه این تمدن مقوله مثابهبههنر مدرن نیز  افزار محور است،سخت
گـذارد، حـر  را به نمای  می تمدندوربین و تصاویر حاص  از آن که محیط یک  از طریق و

آن، بـر کـالم و دیـالوگ و  تنـوعزند و کیفیت تصویر و سازی میی هنر و فیلماول را در عرصه
 افزارها را به ردمت رود درآورده است.نامه و موسیقی و تراتر و... حاکم شده و نرمفیلم

 افزا  هنر مد ننرم عنوان، بهن مه و...تالیل از تر تر،  م ن، فیلم .1/4

بازی مخصوص سالطین بوده تا فضـایی بـرای لذا اگر در گذشته تماشای نمای  و سیاه
رنده و شادی آنان فراهم آید و سپا این نوع از تفریح و سرگرمی وارد زنـدگی ثروتمنـدان و 

ز از آن بهـره بردنـد، امـروزه صـنعت فـیلم و سـینما روانین شده و به تدریج عموم مـردم نیـ
ی یک کار سازمانی است. یعنی تقسیم کار به نحو تخصصی در جایگزین آن شده که منتجه

ی مواد اولیـه و تجزیـه و ها برای تهیههنر نیز جریان پیدا کرده و مشابِه روندی که در کاررانه
فاده قـرار د، در سارت فیلم نیـز مـورد اسـتشوترکیح آنها طّی شده و به تولید کاال منجر می

، هنر تراتر زمینه را برای تمرین و پرورش بازیگران و کسح تخصص در همین راستاگیرد. می
گونـه کـه سـایر هنرهـا نیـز در ابعـاد دیگـری از کند یا همانی بازیگری فراهم میدر عرصه

 عهـدهبهن محتـوای فـیلم را نامـه، تـأمیسارت فیلم نق  دارند، فّن نویسندگی رمان و فیلم
ها معمواًل با هـد  انتقـال اطالعـاا گیرد. البته تفاوا رمان با کتاب آن است که کتابمی

هـا حـاوی تخّیالتـی هسـتند کـه در قالـح شـوند امـا رمانجدید به رواننـدگان نوشـته می
 های داستان و توصیف زوایای روحی و فکری و جسمی آنان شک  گرفته و از ایـنشخصیت

ی تحریر در محیط اطرا  او را به رشتههای مختلف زندگی یک قهرمان و یهطریق، ابعاد و ال
است  کتاب ها دارای تفاوا ماهوی باانکنند. لذا ادبیاا رمآورند و در کالم منعکا میمی

بخشیدن بـه تخّیـ  در زوایـای های مختلف زندگی و جریانو با پردازش اولیه نسبت به الیه
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آورد. این توانایی، ناشـی از منطـق نویسی را فراهم میای برای فیلمنامهیاا، مقدمهمتعّدد ح
ی آنهـا در جاذبـه اسـت کـه ها در یکدیگر و مالحظـهنگری و قدرا ترکیح پدیدهمجموعه

 شود.های جدید میموجح سارت پدیده

 هنر م دی افزا سخت عنوانبه، پردازی و...صدا، صانه ،تالیل از صنعت دو بین .2/4

نویسـی و نامهنویسـی و فیلمهایی از قبی  رمانپا روند سارت فیلم حتما به تخصص
کـه بـه افـزاری نیازمنـد اسـت؛ همچنانتراتر و موسیقی و طراحی صـحنه و سـایر امـور نرم

های ضـبط تصـویر و صـدا احتیـا  دارد کـه سـارت ایـن افزارهایی همانند دستگاهسخت
؛ یعنـی هنـر قدرا ارتباط را افزای  داده به جلو توسعه یافته ود روها نیز در یک روندستگاه

پیـدا کـرده اسـت. در نتیجـه،  ُبعدی ارتقـافیلم سـه سارت فیلم صامت به مدرن از سارت
و جداگانه پیرامـون آنهـا تنهـا سـطح  مستق ی هنرهای مختلف از یکدیگر و بررسی تجزیه

پردازی ماهیتی سازمانی پیدا کـرده و تمـامی صهدهد زیرا امروزه قاولیه از بحث را شک  می
های سـینمایی و تلویزیـونی را ای با یکدیگر ترکیح شده و فیلمهنرها به شک  بسیار پیچیده

ای ی مـاهوارههزاران شـبکه تعلیمی و پرورشی برای آورند و بر این اساس، محتوایپدید می
ی م پایـه اسـت کـه رشـد و توسـعهدر علـو تحـولموجود،  تمدندر در واقا  شود.تأمین می

هایی نمونه، امروزه و در مناطق سردسیر نمایشـگاه عنوانبهزند. گانه را رقم میهنرهای هفت
پذیری شود که دوام یخ، شفافیت و شـک های یخی در آشکال گوناگون برگزار میاز مجسمه

بخـ  ی اسـت کـه توسـط به دستاوردهای ها و... وابستهآن، ابزار الزم برای ُبرش و تراش یخ
 ای جدید بکارگرفته شده اسـت.هآوریحاص  شده و در قالح فّن  مهندسی و مهندسی مواد

مهندسی مواد و بالتبا در تکنولـوژی و  ی اساسی درتأثیرهرگونه تغییر در علوم پایه،  در واقا
مـدرن، رو، متغیـر اصـلی در هنـر بـه دنبـال دارد و از ایـن را ی اقسـام هنـرهمـه آثار آن در

 افزارها هستند.تکنولوژی و سخت
ی پیچیـده و سـازمانی تبـدی  روشن است که اگر هنر و در رآس آن سینما، به یک مقوله
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تواند با نمای  یک زندگی بسیط و ساده در جذب مخاطح موفق شـود و گاه نمیشود، هی 
ها در محیط یک قّلهپردازی و به تصویر کشیدن فروش باالیی داشته باشد بلکه باید با قهرمان

 تمـدنی ابعـاد محور، جذابیت ایجاد کند و از طریـق پـردازش همـهو شهوا مادیزندگی 
مثـال، یـک  عنوانبـهو تفصی  آن، کش  و تمایـ  بـرای تماشـاگران پدیـد آورد. لـذا  مادی

ی زندگی آنـان تخصص برای طراحی لباس بازیگران و تخصص دیگری برای طراحی صحنه
گیرنـد و ی قـرار میتنوعد زیرا بازیگران در طول فیلم در فضاهای مختلف و مآیبه وجود می

شـود، هایی که در فیلم به تصـویر کشـیده میهای آنان و هر کدام از محیطهر یک از لباس
کننـد و پسـند و روابـط اجتمـاعی را در ی را منتقـ  میراصای دارند و معانی جزئیاا ویژه

ند. البته این امر انعکاسی از جریان واقعـی زنـدگی اسـت دههای متعّددی شک  مینسبیت
هـای زیرا مدرنیته موفـق شـده تـا از طریـق تکنولـوژی و رفـاه، زنـدگی شـاهان را بـه بخ 

 پادشـاهان امکانـاا و تمّنیـاتی کـه تنهـاای از جمعیت جهان تعمـیم دهـد و انـواع گسترده
ای ار دهد و زندگی مردم را به مقولـهند، در دسترس عموم قرنبه آنها دست پیدا ک ندتوانستمی

شدن چند نفـر از بسـتگان و نمونه، در گذشته با جما عنوانبهپیچیده و چندالیه تبدی  کند. 
گرفـت امـا شد و مح  سکنای یک رانواده قرار میای گلی و ساده سارته میدوستان، رانه

ورا ارـذ مجّوزهـای امروزه سارت رانه به یک امر پیچیده تبدی  شده که عـالوه بـر ضـر
های متعّدد از ابعاد مختلفی به طراحی و فعالیت و نظارا بپردازند تا مربوطه، باید تخصص

یک رانه به محلی قاب  سکونت تبدی  گردد. این روند در تمامی موضوعاا زندگی جریـان 
لـم و شود بلکه بـا تکیـه بـر عیافته و تأمین نیازهای زندگی دیگر به نحو استاتیک انجام نمی

 پذیرد.ورا میهای ناشی از آن صتخصص و پیچیدگی

ب  تعرید هویت ملی بر اس س  یپیرامون هویت ملم دی س زی فرهن تف وت  .5

 ایر ن و تقوی

های رـود که هویت رود را حفظ کند و به توانمنـدیی برای اینملتهر قوم و نژاد و  پا
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کنـد؛ این هد  طراحی شـده اسـتفاده می ها و شعائری که متناسح باببالد، از زبان و نشانه
المللی قرار های اول جهانی و بینحتی اگر بداند که از لحاظ قدرا و ثروا و اطالع در رده

محور  عنوانبه هویت ملیی هنر است تا عهدهشعائر بهها و نشانه آثار و اینرلق ندارد. لذا 
عینی و متجّسـد )هماننـد سـرود و  هایدار شود و به مقولهاجتماع مردم یک سرزمین، زبان

و تشریفاا مربوط به آن( تبدی  گردد و حافظه و هوش اجتماعی را بر این اساس  ملیپرچم 
های قـدرا و ثـروا در رغم مشخص بودن قطحرو و علیساماندهی و حفظ نماید. از این

جهان و تعیین سرنوشت مردم عـاَلم توسـط کشـورهای صـاحح حـق وتـو، پـرچم تمـامی 
ها القاء شود که قوم و نـژاد و ملترهای عضو سازمان مل  در مرکز آن نصح شده تا به کشو

 است. و جداگانه مستق و هویت  تأثیری آنها دارای نق  و جامعه
موضـوعیت و دارند امـا  اهمیتاما در دستگاه دینی، قوم و نژاد و سرزمین و وطن گرچه 

شـود و صـرِ  انتسـاب بـه نـژاد و قـوم محوریت ندارند و وطن به وطن ایمانی تعریـف می
ها و توان وجـود بررـی توانمنـدیی، باعث افتخار و کرامت و برتری نیست. البته نمیراص

ها در هر قوم و نژادی را نفی کرد و روشن است کـه ضـعف و قـّوا در میـان اقـوام و ناتوانی
اع و تحقیـر بـر سـر های آنها، امری واقعی و عینی است اما نزف و ارتال  بین ویژگییطوا

آیـد زیـرا آنچـه کـه ها است که رفتاری نادرست به شـمار میها و تفارر به توانمندیضعف
ها و جواما است، چیزی جز ایمان نیست. یعنی ممکن اسـت نـژادی از افزار رشد انساننرم

اشـد برترین استعدادها بهره ببرد، اما نه تنها شایستگی حاکمیت بر سایر نژادهـا را نداشـته ب
دهـد و های بشری شده باشد. پا آنچه به بشریت امنیت میبلکه مرتکح بزرگترین جنایت

گیـرد، ایمـان و کنـد و جلـوی تجـاوز و تعـّدی را میهوای نفا و ارالق رذیله را مهـار می
ـِه »شود و لذا فرمود: و هدایت الهی ناشی می انبیاتقواست که از دستگاه  َد اللَّ َرَمُکم  ِعن  ک  ِإنَّ َآ

قاُکم   . در همین راستا، زباِن ایمان و تقوی و ُمبِرز پرست  رـدای متعـال، قـرآن کـریم و 1«َآت 

                                                           
 .13سوره حجراا، آیه  .1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
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ی معصومین است و این حقیقت باید مبنای هنر در و ائّمه انبیای مأثوره و رفتار و گفتار ادعیه
 1م اسالمی قرار گیرد.نظا

ا تبا ط با    »ی و ماو یات  شن سی ما د ییشن سی الهی ب  زیب ییزیب تف وت . 6

افزا  ماو ی د  هنر مق بله ب  سخت»برای وضع مطلوب و  هنر اسالمی د « خدا

 دو ه گذا  برای «م دی

 متجّلـی شـده انبیای الهیو معنوی در  مادیهای ی زیباییدر توضیح باید گفت که همه
است؛ از زیبایی در صورا و قّد و قامت آن فرستادگان آسمانی تا بوی مشک و عنبری که از 

ها را رسیده است. ولی آن بزرگواران این زیباییبه مشام دیگران می اکرمنبیتعریق بدن مبارک 
ها بـه اذن کـه تمـامی قـدرارغم آندر راه دعوا مردم به دستگاه الهی صر  کردند و علی

ها و عال تحت تسـخیر آنـان قـرار داشـت، هنگـامی کـه در معـرض انـواع هجمـهردای مت
های تکـوینی اسـتفاده ها قرار گرفتند، نه تنها برای نابودی دشمنان رود از این قدراتهمت

ی کفر و و ائّمه اشقیانکردند بلکه تا آررین لحظه دست از تالش برای هدایت عموم مردم و 
ها در حالی بـود ـ دست برنداشتند. تمامی این لید شهواا هستندنفاق ـ که در واقا مراکز تو

، از قـدرا الهـی انبیـاآمیز در رفتار و کردار های معجزهی این تواناییکه همگان با مشاهده
نگذاشـتند  جانبه با فرسـتادگان رـدا را کنـارآنان باربر بودند اما عناد و انکار و دشمنی همه

هـای ظلمـت و لجاجـت عبـور داد. در واقـا ا از ایـن طوفانرود ر ولی ردای متعال، اولیا
شناسی الهی در ایـن دنیـا و در یـک زنـدگی گـذرا و ارالق و سّنت پیامبران است که زیبایی

ها و منـدی از برتـرین قـدرارغم بهرهکند زیرا این قهرمانان توحید علیکوتاه را تعریف می
منان به منطق و گفتگو و دعـوا و احتجـا  ترین دشنمای  آن به مردم، در مواجهه با پست

ی رود، باالترین سطح از بردباری و حلم را برای متوس  شدند و با رفتار و ادبیاا هنرمندانه

                                                           
له مباحث است ولی بیان اجمالی از ی هنر، رار  از موضوع این سلسالبته بحث تفصیلی پیرامون فلسفه .1

 ها و انواع و اقسام آن ضرورا داشت.و اشاره به سرفص  تمدنجایگاه هنر و نسبت آن با فرهنگ و 
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گیری دیگران به نمای  گذاشتند. لذا پیامبری مانند حضرا موسی توانست هدایت و دست
نـوح نبـّی بـا صـبر نهصـد و او جدا کند و نجاا دهد یا  مادیی فرعون را از دستگاه سحره
اد که قدرا در پول و فرزند و زمین و آب رالصـه ی رود به آن قوم گمراه نشان دساله پنجاه
رغم تسلط بر این نعماا، آنها را از قوم رود سلح نکرد تا آنـان بفهمنـد شود و لذا علینمی

ضعف و آسیح  قدرا حقیقی در ارتیار و عقالنیتی است که تسلیم دستگاه الهی شود و سّر 
 آنان نیز در عدم پذیرش این حقیقت نهفته است.

الهـی  یانبیـا و اولیـای پا هنر اسالمی و زیبایی حقیقی در رفتار بزرگوارانه و صـبورانه
شدند بلکه عناصـری را تجّلی یافته که نه تنها از ورود به آتشفشان مصیبت و بال منفع  نمی

کشـاندند و یـا قلـوب کت داشتند، به انفعـال میور کردن این آت  شهوا مشارکه در شعله
تر شمرده شده ـ ذوب و به دسـتگاه حـق متمایـ  را ـ که در قرآن کریم از سنگ سخت اشقیا

ت حجـاز آنان کـه انکـار کردنـد و از حـق روبرگرداندنـد، اتمـام  ایعدهنمودند و یا بر می
ترین محـیط و پیچیـدهاسـت کـه در بـدترین « قهرمـان»کردند. این معنای حقیقی یـک می

ترین موانا عبور کنـد و بـا شرایطی که توسط دیگران ایجاد شده، به تنهایی توانسته از سخت
ی اجتماعی و سازمانِی هوی و شهواا، دیگران را در مسـیر تقـوی ایستادگی در برابر هجمه
نـافقین بـر های کفـار و می ضـربهها شود و همهامتها و ی انسانقرار داده و بالگردان همه

ارتیاراا و نوامیا و اموال رود را تحم  کند و به باالترین سطح از فداکاری و ایثـار و وفـا 
ترین در راه پرست  رـدای متعـال اقـدام نمایـد تـا تمـامی بنـدگان را نجـاا دهـد و پـایین

 تقـربها را که به انواع ضعف در رانواده و نژاد و... مبتالست، بـه درجـاا اعـالی ظرفیت
سازی است که ُمبرز آن البته این واقعیت جاری در تاریخ، دارای یک دستگاه فرهنگ ند.برسا

ادبیاا ردای متعـال بـرای هـدایت بنـدگان تجّلـی یافتـه و بـه  مثابهبهبوده و در قرآن کریم 
 .پردازدها میترین قلحترین قلوب تا رقیقگیری از شقیدست

ای ان ظهور و عـاَلم رجعـت(، هنـر مقولـهدر دستگاه دینی و در وضا مطلوب )دور لذا
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نقـ  اصـلی نـدارد بلکـه  ،در آن یا ارتباط انسان با انسـان است و ارتباط با طبیعت معنوی
گیرد و لذا هنر حقیقـی، ُمبـِرز پرسـت  رـدای قرار می تمدنارتباط با ردای متعال، محور 

ره ظهـور و بـروز یافتـه و ی مـأثومتعال و ایمان به او رواهد بود که در قـرآن کـریم و ادعیـه
ی دیگری زائد بر این کلماا نورانی موضوعیت نخواهد داشت. البتـه ایـن هنـر الهـی مقوله

های شریفه( ی معنویت )مساجد و نمازهای جمعه و حرمزباِن ایمان و تقوی با شبکه مثابهبه
 اللـه صـلواای معصومین ی نورانی ـ که همانا ائّمهترکیح رواهد شد و بر محور این شبکه

های نمـاز جمعـه و هستند ـ شک  رواهد گرفت. یعنی در آن دوران، رطبـه اجمعین علیهم
یمانی ی هدی ایراد رواهد شد و لذا هنر شکلی انماز عید فطر و نماز عید قربان توسط ائّمه

ی رواهد یافت؛ بـه ایـن معنـا کـه برتـرین و رده و در گفتار آن بزرگواران تجلپیدا ک و معنوی
شـود، در ی انسان با رـدا کـه در عبـادا معصـوم )ع( محقـق میترین نوع از رابطهچیدهپی

جریان پیـدا رواهـد  روابط اجتماعیی ها منعکا شده و در شبکهی او با دیگر انسانرابطه
 مادیکرد تا هنر به ابزاری برای هدایِت ارتیار و فهم بندگان ردا تبدی  شود و جایگزین هنر 

های جسمی غیرمعقول و نامتعادل ندارد. این نمـایی اجمـالی از لذاجز  گردد که حاصلی
هنر الهی در دوران ظهور و عاَلم رجعت بود اما جمهوری اسالمی نیز باید به سمتی حرکت 

مقاومتی قب  از ظهور( بـه  تمدنهای آینده و در هنگام تحقق وضا مطلوب )کند که در سده
 .این نوع از هنر نزدیک شده باشد

با    دو ان گاذا   د « هنر ماد ن ما دی  »د  مق بل  «هنر مق ومتی»مهندسی  .7

 و« وقاد بخش » و اش  ه به سهمبخش دولتی  به «هنر هفتم»مدیریت  واگذا ی

 د  این عرصه «صیخصوبخش »

اجتمـاعی اسـت و لـذا نظـام  و گـزین  پا هنر عاملی اساسی در انگیزش و پـرورش
یت موجود در هنر و طراحی الگوی انتقال برای ایـن اسالمی باید بررسی راه ررو  از وضع

ی انواع و اقسام عرصه را در دستور کار رود قرار دهد و بر این اساس، تکلیف رود را با همه
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هنر که در دنیای امروز وجود دارد، روشن کند. البته در دوران رژیم طاغوا، متّصـدی ایـن 
وزارا فرهنگ و ارشاد »ی اسالمی به بود که در نظام جمهور« وزارا فرهنگ و هنر»بخ  

، نشانی از والیت بر فرهنگ و هنـر نیسـت. «ارشاد»تغییر نام یافت اما در تعبیر به « اسالمی
شده و  ی فرهنگ و هنر، به تبلیغ و ارشاد تعریفیعنی جایگاه دین و ادبیاا مذهح در عرصه

داران بـه است کـه دیـن و دیـنبه تبلیغ و ارشاد مربوط به زمانی  این در حالی است که اکتفا
قدرا و حاکمیت نرسـیده باشـند. امـا بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی، مکتـح در جایگـاه 

رانه نیز یک نهاد حاکمیتی است که باید والیت بـر فرهنـگ و حاکمیت قرار گرفته و وزارا
ا فرهنگ وزار مثابهبهدر زمان شاه،  مادیگیرد و به جای وزراا فرهنگ و هنر  عهدهبههنر را 

 و هنر اسالمی عم  کند.
برای تبیین جایگاه فیلم و سینما در طراحی سبک زندگی اسالمی بـرای  در همین راستا و

توان به مباحثی از قبی  نقد فیلم و سریال اکتفا کرد بلکه بایـد بـه بررسـی دوران انتقال، نمی
و شنارت صـحیحی پردازی از منظر حاکمیت پردارت قصههنر و تولید و توزیا و مصرِ  

ای آینـه مثابـهبهگونه که فیلم و سـینما گیری آن را تغییر داد. زیرا هماناز آن پیدا کرد و جهت
یـک  عنوانبـه و دارد عهـدهبهسازی برای مدرنیته را کند و فرهنگمدرن عم  می تمدنبرای 

گ عمـومی د و مردم و فرهنبخشمی  مادی سهولتروابط اجتماعِی به جریان هنر سازمانی، 
نیز بایـد اسالمی  تمدندهد، پرورش می سبک زندگی غربیبرای هماهنگی و همراهی با را 

سازی نگو به الزاماا فره که به انعکاس روابط اجتماعی اسالمی بپردازد پدید آورد هنری را
 .برای زندگی الهی عم  کند

زارهایی است افدر این صنعت، مربوط به سخت ساسیاز سوی دیگر بیان شد که نق  ا
که بر اثر دستیابی به صنعت عکا و فیلم و توانایی بشر در انتقال تصویر و صـدا بـه وجـود 

 مـدرن و محـیط زنـدگی تمـدن، نمای  فضای یـک هنر هفتماند و لذا محتوای اصلی آمده
شود که از آسـمان تـا زیـر برداری انجام میدوربین و فیلم صنعت یاست. این کار به وسیله
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کشـد و سـایر های ویـژه را بـه تصـویر میهای سینمایی تا جلوهها و شهرکو از سازه دریاها
نویسی، بازیگری، صدابرداری، نوازندگی، طراحـی صـحنه و... را بـه نامههنرها از قبی  فیلم

های رود، فضاهای جدیدی از لحاظ زمـانی و گیرد و همزمان با تکیه به قابلیتردمت می
هـای اصـلی در سـارت فیلم تـأثیرسـهم  یعنـیکنـد. آنها فراهم می مکانی را برای فعالیت

است و پا از  ، صدابرداری و...دوربینصنعت افزارهایی از قبی  سینمایی، مربوط به سخت
 عنوانبـهکند و سپا نوبت بـه ترـاتر نامه است که محتوای فیلم را تأمین میآن، رمان و فیلم

د و موسیقی و گریم و طراحی صحنه و سایر هنرها بـا رسای برای پرورش بازیگران میزمینه
ی آنها را بـا آورند که کارگردان همهای را به وجود میایفای نق  رود در این میان، مجموعه

پردازی و کنــد. لــذا آنچــه امــروزه متغیــر اصــلی در قصــهمحوریــت تصــویر مــدیریت می
هـای به آن )دوربین، جلوهافزارهای مربوط شود، تصویر و سختسازی محسوب میفرهنگ

های فّنی متناسح با آن است. پا بـرای رـرو  نظـام اسـالمی از وضـا ویژه و...( و دان 
تمرکز کرد و  1افزارها و تکنولوژی سینماموجود و تغییر جهت در صنعت فیلم، باید بر سخت

غیـر  در ایـن عرصـه را در دسـتور کـار اصـلی قـرار داد. در تحولدر طراحی دوران انتقال، 
مفاسد موجود در این عرصه، بررورد حذفی و متحجرانه بـا آن توصـیه  دلی بهصورا یا این

رواهد شد و یا تبعیت از استانداردهای جهانی سینما در دستور کار قرار رواهد گرفـت کـه 
انقالب اسالمی را افزای  رواهد داد و در بلندمـدا رطـر  فرهنگ عماًل هجمه و ضربه به

                                                           
گیرد و شاهد بـر ایـن باید توجه داشت که باالترین سطح تکنولوژی فیلم، در سینما مورد استفاده قرار می. 1

های سازی، مربوط به فیلملمی فیهای جهانی در عرصهنوارهها و جشمطلح، آن است که بزرگترین جایزه
تر های سینمایی پیچیدههای تلویزیونی. به عبارا دیگر، سارت فیلمها و سریالسینمایی است و نه فیلم

سـازی قـرار گرفتـه ی هنـر و صـنعت فیلمهای تلویزیونی بوده و این سینماست که در قّلهاز تولید سریال
ی سـینما مشـخص کنندگان ابتـدائًا در عرصـهدلی ، بهترین بازیگران و کارگردانان و تهیهاست. به همین 

های سینمایی در صنعت سینما به فروش رفتند، که فیلمهای تلویزیونی نیز تنها بعد از آنشوند و شبکهمی
 کنند.ی پخ  آنها را پیدا میاجازه
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موجـود  تمـدنگونه که زیرا همان مدرن را پدید رواهد آورد. تمدنسالمی در انحالل نظام ا
ی شهوا تحلیـ  شـد، هنـر افزارهای آن در جهت توسعهو سخت مادی تمدنیک  عنوانبه

افزارها و تکنولـوژی با آن هماهنگی و تناسح دارد و لـذا سـخت تمدنی آینه مثابهبهموجود 
و حتـی در محـیط مـنمنین یزر به تمامی جهان صادر کند تواند شهواا را با سرعت لهنر می

گری شـک  دهـد و طغیـان و مادیی او را بر محور گانهی بشر و حواّس ش نفوذ کند و ذائقه
داری را در پوش  صلح و آزادی و برابری به بشریت تحمی  نماید. بنابراین بحث تجاوز و برده

شـود بلکـه و... و حکم فقهی آن محـدود نمی ی غنا، رقصفین در عرصهکلاز هنر به اعمال م
در سطح حاکمیت اسـت. ایـن حرمـت،  مادیی هنر بزرگترین فع  حرام در این عرصه، اقامه

یک حکم اعتقادی است زیرا سبک زندگی غربی در هنر، موجح هجمه بر اعتقاداا حّقه شده 
 دینی را در معرض کفر و نفاق قرار رواهد داد. امتو 

یک نیاز اساسی در  عنوانبهقرار گرفته و  مادیی هنر در رآس و قّلهامروزه  سینما در واقا
هـا باعـث صنعتی درآمدزا، در سراسر جهان توسعه یافته و فـروش فیلم مثابهبهشهرنشینی و 

گردش مالی شده و عالوه بر ایجاد قدرا مالی برای نیروی انسانِی فعال در این عرصه، سود 
 کند.های تحقیقاتی و علمی در بخ  هنر میگذاران مالی و دستگاهزیادی را نصیح سرمایه

، تکنولـوژی اداره کشورهای در این چارچوب و متناسح با الگوی انتقال در سایر بخ 
 ؛دم و الگـوی مصـر  عمـومی رـار  شـودی هنـر نیـز بایـد از زنـدگی مـربرتر در عرصه

آن سـینما، بـه معنـای آن اسـت کـه ی هنر و در رآس کردِن تکنولوژی برتر در عرصهمتوقف
ی بخ  رصوصی رار  شده و در ارتیار بخ  دولتی )بـا تعریـف جدیـد سینما از سلطه

ی آن، تمایـ  بـه ارـالق حمیـده و آن( قرار گیرد تا حرکت به سوی هنر اسالمی ـ کـه جـوهره
یـان دارد، های سـینمایی جرای که در فیلمدوری از ارالق رذیله است ـ آغاز شود. زیرا جاذبه

 مادیدر کنار یکدیگر برای دستیابی به یک هد   مادیهای ی زیباییشدن همهمبتنی بر جما
جـذابیت گونه که بیان شد همانی نوعی از شهواا است. اما و تحقق یک ُرلق رذیله و تخلیه



604  سبک زندگی 

از  ماهیتی کاماًل متفاوا دارد و لذا بـه تصـویر کشـیدن آن تنهـا ،معنوی شناسیالهی و زیبایی
ی انقالبی و تعّلق به دستگاه ایمان باشد که طبق آید که در او  روحیهی دستگاهی بر میعهده

 الذکر در رویکرد جدید، بخ  دولتی از چنین فضایی برروردار است.تعاریف سابق
درآوردِن زیبایی الهی در وضا فعلی و در دوران انتقال باید از سینما برای به نمای  یعنی

معنوی استفاده کرد که تحقق آن، در گرو سپردن صنعت سینما و تکنولوژی برتـر و جذابیت 
و واگذاری تولید سریال ـ که به تکنولوژی متوسط نیاز دارد ـ به بخ   1در آن به بخ  دولتی

گونه که برای ها به نمای  درآید. به عبارا دیگر و همانوقف است تا ارالق حمیده در فیلم
ها، تکنولوژی برتر به بخ  دولتی سپرده شد، برای تولیـد در سایر بخ  تأمین نیازهای نظام

در صنعت سـینما بایـد از تکنولـوژی برتـر و  انبیاهای فارر و به تصویرکشیدن دستگاه فیلم
افزاری در سطوح باال استفاده کرد تا هم اثرهای ماندگاری افزاری و نرمسایر امکاناا سخت

 ی معنوی و الهـِی آثار هنری در تمامی ابعاد تداوم یابد و جاذبه ی اینسارته شود و هم بهینه
ان دارلی و رارجی همواره با کیفیت بهتری در برابر چشم تماشاگر ،زندگی قهرمانان توحید

 عـام نـوابو  ی اول شـام  فقهـان غیبت، در درجـه. البته قهرمانان توحید در دوراقرار گیرد
مال و آبروی رود به دفـاع از دیـن پردارتنـد و تمـام شود که با جان و عصر میحضرا ولی

های دستگاه طغیان فدا کردند. همچنین دینی در برابر هجمه امتهستی رود را در راه حفظ 
ی کفـر و نفـاق شهدایی که در این راه به رون رود غلطیدنـد و مـنمنینی کـه در برابـر ائّمـه

های فـارر محسـوب ی برای تولید فیلمی ایمانی رود، موضوعبا جاذبه د نیزایستادگی کردن
تر )اصـنا  و های نظام اسالمی در سطوح پـایینشوند. اما عناصری که برای رفا چال می

یت تولید در مسنولها هستند که هایی برای سارت سریالکنند، سوژهها( فعالیت میرانواده

                                                           
در دوران گذار، سفارشـاا « بخ  دولتی»ره شد، منظور از مباحث گذشته نیز مرتبًا اشا گونه که در. همان1

طلح و با الگوی و مطالباا حاکمیت براساس ادبیاا انقالب است که از طریق عناصر ایثارگر و شهادا
 شود.زاهدانه و انقالبی محقق می
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زنـدگی، رفـاه،  این عرصه، به بخ  وقف سپرده رواهد شد. البته موضـوعاتی کـه بـه نظـم
تواننــد بــه موضــوعی بــرای فعالیــت بخــ  شــوند، میزیســتی و... مربــوط میآســای ، به

 .یلم با هد  کسح درآمد تبدی  شوندرصوصی در صنعت ف

تغییار وهات    از الزام ت اصلی بارای هویتی،  و سی سی ه یهزینهپرداخت  .8

 ح کم بر بخش فرهن  و اقتص د

کـه فضـای اد با یک چال  مهم روبروست و آن ایناین پیشنه»ممکن است گفته شود: 
ی هـای انقـالب اسـالمی نـدارد و عـّدهی سینما تناسبی با آرمانفکرِی اغلح فعاالن عرصه

هـای فّنـی و کنند، از لحاظ قابلیتی انقالبی فعالیت میمعدودی که در این عرصه با انگیزه
ی فیلم و سینما مـانا از آن صههنری دچار ضعف هستند. لذا وضعیت نیروی انسانی در عر

در پاسخ باید گفت « رواهد شد که تقسیم کار پیشنهادی، نتایج روبی به همراه داشته باشد.
گیری که باید بـر صـنعت سـینما حـاکم چال  اصلی نظام در این عرصه آن است که جهت

بودِن ن روشــن نشــده اســت و اال روشــنمســنوالکنــد، هنــوز بــرای  تحــولشــود و آن را م
گیری در بخ  سیاسی و امنیتـی و دفـاعی و حرکـت بـر اسـاس آن، باعـث شـده تـا جهت

ی سیاسی، نهادهایی یعنی در عرصه 1ها نصیح نظام شود.های بزرگی در این بخ موفقیت
ی شـده یـا در عرصـه طراحـیاز قبی  والیت فقیه، شورای نگهبان و... در سـارتار قـدرا 

ی اساسـی بـرای گرایـی زمینـهطلبی و آرراشـهادای مقاومـت و نظامی، تکیه بر روحیه
ای و شیمیایی را فراهم آورده و دکترین جنگی جدیـدی در برابـر های هستهاثرکردن سالحبی

ی فرهنگـی و دنیا قرار داده اما توانایی علمی و فکری برای طراحـی تغییـر جهـت در عرصـه

                                                           
های نظـام کردن دسـتاوردی سیاسی و امنیتی و دفاعی محقق شده اما تروریزهگرچه تغییر جهت در عرصه .1

کادمیک از آنها ضرورتی انکارناپذیر است که عدم توجه به آن، اسالمی در این بخ  ها و تبیین علمی و آ
هایی از قبیـ  فرهنـگ بوده است. لـذا روشـن نشـدن تکلیـف پدیـده 88ی ی حوادثی از قبی  فتنهریشه

 رقم بزند.تواند تهدیدهای دیگری را برای نظام ها و... در آینده می، رسانهتحزب
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ی بـر تـأثیرست که انقالب اسـالمی اقتصادی هنوز پدید نیامده است. البته این بدان معنا نی
شـده در ایـن بخـ ، یـا بـه هـای انجامسارتارهای فرهنگی و اقتصادی نداشته امـا فعالیت

نمونـه، بسـیاری از  عنوانبـهروزمّرگی دچار شده و یا تغییراا مهمی را در پی نیاورده است. 
ی شـهدای های تولید شده با موضوع دفاع مقّدس تـوفیقی در نمـای  شخصـیت واقعـفیلم

 مثابـهبهموجـود، ایـن بزرگـواران را  مـادیهـای سـازی از قالحاند و یا بـا کپیجنگ نداشته
ی شــجاعت و جســارا و جنگنــدگی و انــد کــه صــرفًا دارای روحیــهعناصــری نشــان داده

ی الهِی شهدا و فرماندهان دفاع مقـدس را اند انگیزهاند و یا حداق  نتوانستهرطرپذیری بوده
در آن شرایط دشوار به تصویر بکشند. زیرا امروزه در دنیا برای تحریک نظامیـان  از جنگیدن

)پول، ریاست، شهوا جنسـی  مادیهای به حضور در جنگ و عملیاا نظامی، از انگیزش
شود اما چنین محیطی در برابر شهدای هشت سال جنـگ تحمیلـی و...( دنیایی استفاده می

هـای نظـامی، ترین چال فق شـدند تـا در برابـر پیچیـدهقرار نداشت و با این حال، آنان مو
شود که بتوانـد ایـن ها را رقم بزنند. لذا کمتر فیلمی پیدا میها و کارآمدیبزرگترین موفقیت

ای به تصویر بکشد و جذابیت معنوِی ی الهی را به شک  هنرمندانهی ایمانی و انگیزهجوهره
 ردهای نظامی فرونکاهد.های اکشن و زدورودفاع مقدس را به صحنه

بودِن هنر مدرن ی هنر آن است که ابتدائًا مهاجمی اساسی در مدیریت عرصهپا مسأله
و فیلم هالیوودی و... بر اعتقاداا حّقه روشن شود و بر این اساس، چگونگِی تغییـر جهـت 
حاکم بر این عرصه مورد توجه قرار گیرد. امـا روزمّرگـی در بخـ  فرهنـگ باعـث شـده تـا 

نمونه، صداوسیما برای مـدیریت  عنوانبههای کالن رخ دهد و اشتباهاتی در سطح مدیریت
ای و... استفاده کند. این در حالی اسـت های امریکایی، کرههای پرتعداد رود از فیلمشبکه

که چنین اشتباهاتی در مدیریت میدانی جنگ در سوریه و عراق و سایر موضوعاا امنیتـی و 
ها شود زیرا راهی که حضرا امام برای زندگی سیاسِی مستق  از ابرقـدرادفاعی دیده نمی

در برابر بشریت قرار داد و تغییر جهتی که در این مسیر ایجاد کرد، واضـح و روشـن اسـت. 
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گیری الهـی نظـام بـروز و اساسًا عظمت حضرا امام و مقام معظم رهبری در حفظ جهـت
گیری بایـد در بخـ  فرهنگـی و اقتصـادی جهـتظهور یافته و برای تداوم انقالب، همـین 

جریان پیدا کند. روشن است که دستیابی به این هد  بزرگ، کار سخت و دشواری اسـت و 
نیروی انسانی متناسح با آن وجود ندارد امـا ایـن چـال  در ابتـدای پیـروزی انقـالب و در 

ود در ایـن های سیاسی و امنیتی و دفـاعی نیـز وجـود داشـت و نیـروی انسـانی موجـبخ 
... پـرورش یافتـه بـود. امـا ، شهربانی، ژانـدارمری وهایی همانند ارت ها، در محیطبخ 

ایمان قوی و یقین پوالدین حضرا امام به قدرا اسالم و توانایی مکتـح بـرای ایجـاد یـک 
ی جوانان را به صـحنه آورد و تنهـا بـا تحّمـ  ی سیاسی، همهسبک زندگی جدید در عرصه

های سنگین از جمله سـقوط دو دولـت اد از سوی آن ابرمرد و پردارت هزینههای زیمرارا
صدر( و بررورد با چند مرجـا )هماننـد آقـای شـریعتمداری و )دولت بازرگان و دولت بنی

آقای منتظری( و شهادا بزرگانی مانند شهیدان بهشتی، مطهری، رجایی، باهنر و... بود کـه 
ها در برابر من  حضرا ت و تثبیت شد و اال مخالفتاین راه جدید و مسیر نوین شک  گرف

و تأمین نیازهای  اداره کشورپذیرفتند که امام بسیار زیاد بود. زیرا جما زیادی از نخبگان نمی
موجـود بـرای  هـایهای مسلط بر دنیـا و بـدون تکیـه بـر روشمردم، بدون تعام  با قدرا

 پذیر باشد.امکان مادیدستیابی به تکام  
هـای ی اقتصادی و فرهنگی نیـز قطعـًا بـا مقاومتالش برای تغییر جهت در عرصهلذا ت

رو رواهد شد و نباید گمان شود که در ابتدای این حرکت، محصوالا فرهنگی فراوانی روبه
ی فرهنگـی و اقتصـادی و بـه و هنری جدیدی پدید رواهـد آمـد بلکـه اصـ  ایجـاد جبهـه

به وجود آوردن باور اجتماعی به امکـان حرکـت در  رساندِن حقانیت آن در جامعه وپذیرش
این مسیر، چندسال زمان رواهد برد. پا از این مرحله است که تعداد کمی از عناصری که 

ی جنـگ فرهنگـی و اقتصـادی قـرار جاذبـه تـأثیراند، تحت در محیط متداول پرورش یافته
رواهند پیوست و به آمـوزش و  رواهند گرفت و به این راه ایمان رواهند آورد و به این جبهه
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گونه که تنهـا افـراد تربیت نیروی انسانِی متناسح با نیاز انقالب مبادرا رواهند کرد. همان
معدودی از ارت  )همانند شهید کالهدوز، شهید صـیاد شـیرازی، شـهید فکـوری، شـهید 

ی در سـپاه و ستاری، شهید بابایی و...( بودند که توانستند با ارالق و من  نیروهـای انقالبـ
ای ها و تجربیاا الزم را به آنان منتق  کننـد و زمینـهبسیج همراه و هماهنگ شوند و آموزش

برای همکاری مشترک بین نهادهای کالسیک و نهادهـای انقالبـی ایجـاد نماینـد. از سـوی 
ها در مرزهای کشور پا از پیروزی انقالب، تعداد کمـی از نیروهـای دیگر، با آغاز ناآرامی

هـای قالبی بودند که برای مبارزه با ضدانقالب راهـی منـاطق درگیـری شـدند امـا پیروزیان
رو نفـا آمده در آن حواد ، بستری برای جذب نیـروی بیشـتر ایجـاد کـرد. از ایـنبدست

گیری، محیطی برای پـرورش هنرمنـدان جدیـد درگیری با فرهنگ هالیوودی در سطح جهت
آینده، فضا را برای طراحی سارتارهای نوین و جـایگزین  پدید رواهد آورد تا این عناصر در

های مسّلط بر جامعه بدون ِعّده و برای مبارزه با قدرا انبیای الهیآماده کنند. اساسًا دعوا 
ی مادی و با تکیه به قدرا الهی آغاز شده و از آنجا که انقالب اسالمی از جنا دعوا ُعّده
در دار  و رار ، بر ایمان مردم ایران تکیه کـرد  مادیای هبوده، به جای تکیه بر قدرا انبیا

که تعداد معـدودی از رـواّص همراهی و فداکاری مردم به پیروزی رسید. همچنان دلی بهو 
روحانیون، دانشگاهیان، ارتشیان، بازاریـان و سـایر صـنو  بـه امـام ایمـان آوردنـد و امـور 

ّیــاا و عهــدهبهمختلــف را  نظــراا حضــرا امــام را متناســح بــا  گرفتنــد و اهــدا  و منو
به پی   اداره کشورافزارهای موجود ترجمه کردند و این روند موجح شد افزارها و نرمسخت

جلح سایر اقشار و طبقاا گردید و  علتها هایی به دست آید که این موفقیترود و موفقیت
های امنیتی و دفـاعی های انقالب، استقالل سیاسی و نفوذناپذیری در دستگاهاستحکام پایه

 را رقم زد.
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دو  ام م و دسات و ده ی فلسافه نما م والیات،     حضرت تجربه مدیریتاندیشه و  .1/8

 سرم یه بز گ برای تغییر وهت فرهن  کشو 

اما از آنجا که ایـن تغییـر جهـت در سـارتارهای فرهنگـی و اقتصـادی محقـق نشـده و 
ی شرع دانسته شـده و بـه کارشناسـی یرهو رار  از دا عقالییها از امور مدیریت این عرصه

ها پدید آمـده و دشـمن های مختلفی در این بخ شرقی و غربی محّول گردیده، ناهنجاری
ــا توانســته ضــربه ــرای رف ــد. پــا ب ــه نظــام اســالمی وارد کن های فرهنگــی و اقتصــادی ب

م در ی حضرا اماهای فرهنگی و اقتصادی راهی وجود ندارد مگر عم  به تجربهناهنجاری
ی سیاسی و امنیتی و دفاعی و دعوا عموم مـردم و نخبگـان بـه تغییر جهت حاکم بر عرصه

ی فرهنگـی و اقتصـادی و جـذب نیـرو بـرای جهـاد در تکرار این دستاورد مبارک در عرصـه
گرفتن هدایت و والیت آنها عهدهبهی جنگ فرهنگی و اقتصادی بر اساس این دعوا و جبهه

گونه کـه حضـرا امـام بـرای ی ررو  از سارتارهای موجود؛ هماناز طریق تبیین چگونگ
کارهایی را در مقاب  نیروهای انقالبـی گذاشـت و هـدایت بازشدن مسیر سیاسی جدید، راه

ــا را  ــدهبهآنه ــه آیت عه ــوم عالم ــتاوردهای مرح ــه دس ــت. البت ــیدمنیرالدین گرف ــه س الل
های تولید معادلـه و مـدل روشی جدید و سارت الهاشمی در تولید منطق و فلسفهحسینی

توانـد بـه هـدایت ایـن جبهـه یـاری برسـاند و برای پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی، می
ی سیاسی و امنیتی و دفاعی برای یـافتن راه جدیـد حـاد  ورطاهایی را که در عرصهآزمون

ده بـرای شـی پیشـنهادهای ارائهنمونه باید توجه داشـت کـه پایـه عنوانبهشد، کاه  دهد. 
کیـف » مثابهبه« علم»ی هنر، به تعریف آن استاد فرزانه از ررو  از وضا موجود در عرصه

گـردد. در ایـن صـورا، هنـر نیـز بـاز می« ُمبرِز ارتیـار» عنوانبه« هنر»و تعریف « ارتیار
شود و بررـورد تقسیم می« الحادی، التقاطی و الهی»همانند ارتیاراا انسانی، به سه قسم 

گفتـه، شـود بلکـه تعریـف پی پذیرفتـه نمی عقالیـیی عرفـی و یـک پدیـده هماننـد با آن
رورا تأسـیا هنـر اسـالمی را مـدّل  دینی و ضـ امتبودِن هنر مدرن و تهاجم آن بر مادی

 .آوردهای جامعه فراهم میی عرصهبه همه« نه شرقی؛ نه غربی»سازد و زمینه را برای تعمیم شعار می
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و ضارو ت طراحای    «معرا  ی ماد ن  »و  «معرا  ی سانتی  » نبودنِاسالمی .9

 برای دو ان گذا  «معر  ی مق ومتی»

جدی در متن جامعه دارد، هنر معماری اسـت.  تأثیریکی دیگر از هنرهایی که حضور و 
باید توجه داشت که از ارتکازاا رایج پیرامون معماری اسالمی، تعریف آن به معمارِی پی  

تی و باسـتانی باقیمانـده از آن عصـر اسـت کـه امـروزه بـه یکـی از از رنسانا و بناهای سنّ 
ی قاب  پذیرش نبوده و این نـوع معمـاری تصورهای گردشگری تبدی  شده؛ اما چنین جاذبه

قاب  انتساب به اسالم نیست بلکه برراسته از زیباشناسی و مهندسِی متناسح بـا دوران قبـ  
رفتـه و های سالطین و پادشـاهان بکـار میهاز رنسانا است که برای سارت قصرها و ران

های شریفه ـ که متناسح با مهندسِی عصر صفوی صر  استفاده از این نوع معماری در حرم
تواند دلیلی بر استناد آن به شارع مقّدس محسوب شود. یعنی از لحـاظ و قاجار است ـ نمی

ماالســالم در دوران و امیرالمــنمنین علیهماوآله اکــرمنبیمعــار  نقلــی روشــن اســت کــه 
ی مربـوط بـه دیـن را بـر اسـاس فرهنـگ معمـاری حاکمیت رود، مسجدالنبی و سایر ابنیه

نشینی از زمان معاویه در عاَلم اسالم روا  یافت. البته سالطین بنا نکردند بلکه فرهنگ کاخ
رامـون های دقیق اجتهادی و تفّقـه پیتبیین دقیق این مسأله از لحاظ شرعی، وابسته به بررسی

ی ارباری اسـت کـه در ایـن موضـوع نقـ  شـده اسـت. همچنـین معمـاری مـدرن و همه
شهرها را رقـم زده و ها و کالندر پایتخت مادیزیباشناسی متناسح با آن که جالل و جمال 

های نوین و... را پدید آورده، ارتباطی به دیـن طبقه و میادین جدید و بوستانهای چنددهبر 
د بلکه طبق مباحث گذشته، این معماری متناسح بـا سـبک زنـدگی غربـی مبین اسالم ندار

 التزاید را مبنای رود قرار داده است.است که رفاه دائم
بر این اساس و برای تعیین تکلیف هنر معماری در دوران انتقال باید به ایـن نکتـه توجـه 

دوره بایـد بـر  کرد که هنر معماری از علم مهندسی قاب  تفکیک نیست و مهندسـی در ایـن
پذیری شـهرها از حمـالا دشـمن مبنای امنیت و مقاومت شک  بگیرد؛ به نحوی که ضربه

های کشـور را ی زیرسارتکوتاهی همه مدابسیار پایین باشد و استکبار جهانی نتواند در 
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تخریح کند. البته تأمین امنیت در این عرصه همانند دوران گذشته نیست که با سارت قلعه 
 ت مورد نظر در مهندسـی شـهرها بـادیوار بر دور آن محقق شود. همچنان که امنی و کشیدن

کند و با تکیـه بـر تکنولـوژی برتـر و ایجـاد تمرکـز مدرن تبعیت نمی تمدنروال معمول در 
های جنگی پذیرد بلکه محوریت در این بخ  به تکیه بر مردم و تعمیم آموزشصورا نمی

گردد. در واقا دسترسی عموم مردم به بر این اساس باز میبه عموم و طراحی دکترین دفاعی 
ی شهرها شود تا امکان محاصرهی آذوقه و امکاناا باعث میاسلحه و بررورداری از ذریره

گونه که با تغییر دکتـرین نظـامی آنها توسط دشمن از بین برود؛ همان مدایا اشغال طوالنی
نیروی زمینی و جایگزینی آن با نیروی هوایی،  بخشی بهدنیا در طول دفاع مقّدس و محوریت

ــ  شــد و ســالح ــا تحمی ــه دنی ــر روی زمــین ب ای و شــیمیایی و ســایر های هســتهجنــگ ب
ی این راهبرد در عرصه اتخاذند. پا افزارهای نامتعار ، راصیت رود را از دست دادجنگ

مـی متناسـح دهـد و آن را بـا مقاومـت مرددفاعی، وضعیت مهندسـی شـهرها را تغییـر می
در معماری را رقم رواهد زد و آن را بـه سـمت و سـوی ایثـار و  تحولسازد و این روند، می

فداکاری و آمادگی دائمی سوق رواهد داد. البته نظام اسالمی در دنیای امـروز همچنـان بـه 
سازمان و عملکرد سازمانی و تحقیقاا سـازمانی نیازمنـد اسـت؛ یعنـی در شـرایط فعلـی 

 اداره کشـورالسالم در یک بنای کوچک مث  مسجدالنبی به نند معصومین علیهمتوان مانمی
ی بـرای تـأمین الگـوی مصـر  دولتـی هندسـی مذا تکنولـوژی برتـر در عرصـهپردارت. ل

 بکارگرفته رواهد شد و عدم استفاده از آن، مربوط به الگوی مصر  عمومی است.

 یت از تغییر وهت د  هنر هفتم  هنرِ ادبی ت و کت ب، به تبع منزلتتغییر د   .10

نویسـی و رمـان، روانی و داستانپیرامون هنر ادبیاا قباًل بیـان شـد کـه کتـاب و کتـاب
و در منتجـه، در  کنـدپیـدا می سـازینامـه و صـنعت فیلمفیلمدر  تعریف و منزلت جدیدی

یـن هنـر و گیرد. در واقـا نبایـد اهای تلویزیونی قرار میهای سینمایی و سریالردمت فیلم
مدرن در این مرحله از حیاا  تمدنجداگانه بررسی کرد زیرا  صورابهسایر هنرها را تنها و 
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دهد و هنرهای رود، هوش جامعه و درک عمومی را از طریق سارت فیلم و سریال ارتقاء می
کنـار سـایر هنرهـا وانی در رسازی ندارند. یعنی کتاب و کتابدیگر نق  اصلی در فرهنگ

روانی، بـه قشـر رـاص و کشـورهای راصـی ارآمدی هستند و لذا اقبال بـه کتـابدارای ک
ارتباط مسـتقیمی ندارنـد بلکـه  هروندان معمولی با سایر هنرهااکثر ش اما یابدارتصاص می

بودن قـدرا پایین دلی بهشود و سایر اقشار مند میی برروردار از این امور بهرهعمدتًا طبقه
ماننـد. لـذا بحـث و ده از ادبیاا و کتاب و سـایر هنرهـا محـروم میررید، عمدتًا در استفا

های هنری در ابتـدای دوران انتقـال موضـوعیت نـدارد بررسی پیرامون مدیریت سایر عرصه
متغیـر اصـلی در  مثابهبهدر هنر هفتم  تصر ی فرهنگ و بلکه پا از تغییر جهت در عرصه

یکرد جدید کاه  یافته و جایگـاه جدیـد و هنر مدرن، نق  صنعت فیلم و سینما در اثر رو
 باالتری برای سایر هنرها از قبی  ادبیاا و... ایجاد رواهد شد. تأثیرسهم 

هنرها ی دساتی و   » سی سی د  تولید و ص د ات و ا زآو یِ  ویکردضرو ت  .11

 د  نم م فرهنگی و یگ ه این هنره تغییر  و «سنتی

گری سازی، شیشهز هنرهای دستی )مجسمههمچنین باید توجه داشت که بخ  سّنتی ا
و...( و هنرهای ترسیمی )رطاطی، نقاشی و...( که مربوط به دوران قب  از رنسانا اسـت، 

های موجود برای ورود آنها به سبد کاالی مصـرفی قاب  انتساب به اسالم نیست و لذا تالش
المال را به این باید بیتهای دولتی، ضرورتی ندارد و نمردم از طریق تولید صنعتی و حمایت

ی ها تخصیص داد. از سوی دیگر بخ  اعظِم مشتریان هنرهای دستی سّنتی، طبقـهفعالیت
شدن نیروی کارگر ثروتمند و برروردار در کشورهای رارجی هستند که این به معنای صر 

یـ  دار اسـت کـه بـا عنـاوینی از قبایرانی مسلمان در جهت اهواء و تمّنیـاِا قشـر سـرمایه
شود. این در حالی است که جهت حاکم بر صادراا صادراا غیرنفتی و ارزآوری توجیه می

یک کشور انقالبی و اسالمی باید با روند متداول جهـانی متفـاوا باشـد و در جهـت رفـا 
نیازهای معقول بشر و جذب قلوب مستضعفین و ضربه به رلق و روی استکباری دشـمنان 
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گـاه در برابـر نظـام اسـالمی ی شهواا گروهـی کـه هی ای تخلیهای برقرار گیرد و نه زمینه
ی پردارتن به هنرهای سّنتی از منظر حاکمیت باید انعطا  به رر  نخواهند داد. پا فلسفه

هـا و ملتی آن بـا توانـایی سـایر مشخص باشد و صرفًا برتری ذوق و هنر ایرانـی و مقایسـه
بـولی بـرای تعیـین میـزان اولویـت ایـن هنرهـا در تواند دلی  مقها نمینژادها در این عرصه

 گذاری و عملکرد حاکمیت دینی تلّقی شود.سیاست
بخ  مدرِن هنرهای دستی و ترسیمی و... نیز که با تکیـه بـر تکنولـوژی برتـر و صـنایا 

مثال وزارا آموزش و  عنوانبهمرتبط در الگوی مصر  عمومی وارد شده، باید متوقف شود. 
یک نهاد حاکمیتی، نقاشی را در میان عموم کودکـان تعمـیم داده و آن را بـه  عنوانبهپرورش 

به این  را هاییبودجه ها نیزرانهسایر وزارا و بالتبا است بخشی از آموزش آنان تبدی  کرده
. شودمیلوژی مربوط به آن ایجاد و گردش مالی در صنایا و تکنو دهندمیبخ  ارتصاص 

ی آن بـا صـنعت، تکنولـوژی و میـزان رابطـه دلی بـهی موجـود لذا شنارت صحیح از نّقاش
کند تا بر این اساس، المال، برای نظام اسالمی موضوعیت پیدا میمندی این هنر از بیتبهره

جایگــاه آن در مقایســه بــا دیگــر صــنایا و هنرهــا مشــخص شــود و منزلــت آن بــر مبنــای 
 کند. یافته یا کاه  پیدا های حکومتی ارتقابندیاولویت



10 
بهینه و در فرهنگ مدرنیته و کیفیت « موسیقی»از مقوله  تحلیل

 برای دوران گذار آن جهت حاکم بر تغییر

 از منمر ح کریتاستنب ط حکم شرعی موسیقی  . ضرو ت1

« موسـیقی»ی دیگری که باید در بحث سبک زندگی به آن پردارتـه شـود، مقولـه مقوله
هایی که با مجالا لهو و لعـح تناسـح داشـته باشـد، یهای عملیه، موسیقاست. در رساله

کند و حکم رفتـار عمـوم می معینفین را کلحرام شمرده شده است. این فتوی، تکلیف آحاد م
ها تمدنها و ی موسیقی توسط حاکمیتنماید. اما اقامهمردم نسبت به موسیقی را مشخص می

نباط شود؛ یعنی موسـیقی نبایـد تنهـا از موضوع دیگری است که نظر شارع پیرامون آن باید است
ُبعد مصر  آن توسط عموم مورد مالحظه قرار گیرد بلکـه نقـ  نظامـاا اجتمـاعی در تولیـد 

به عبارا دیگر، آنچه باید بـه دقـت بررسـی شـود،  موسیقی و توزیا آن اهمیت بیشتری دارد.
 د.کنها در جامعه روا  پیدا میفرهنگ موسیقی است که بوسیله زیرسارت

در این راستا بایـد توجـه داشـت کـه گرچـه در بررـی روایـاا ذکـر شـده کـه یکـی از 
شود، آواهـای بهشـتی اسـت کـه لـذا و هایی که در عالم آررا نصیح منمنین مینعمت

رسـد ایـن مطلـح نـاظر بـه وضـعیت بهجت و سرور بهشتیان را در پی دارد اما به نظـر می
در  روایاا، استماع موسیقی موجح قساوا قلح موسیقی در این عاَلم نیست. لذا در برری
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که قابی  بـرادر رـود ، پا از آنروایاتی که در ذی  آیاا وارد شدهشده یا طبق  انسان دانسته
، از اموری مانند موسیقی بهره برد تا سایر فرزندان حضرا و کافر شد هابی  را به قت  رساند
پا در بحـث شـرعی،  1جما کند. کفرر محور ی جدا کرده و آنان را بآدم را از آن پیامبر اله

آوری شده و موضوع تفّقـه قـرار گیـرد تـا روایاا مربوط به موسیقی جما آیاا و باید تمامی
 ی موسیقی در سطح حاکمیت و نظام روشن شود.حکم فقهِی اقامه

قبال و   دو ان ب  زندگی م دی د  ن و س زگ  یِ فرهن  موسیقیبودوهتهم .2

 بعد از  نس نس

شود محور، تکلیف موسیقی در این عاَلم هنگامی مشخص میاما از منظر عقالنیت دین
ن دنیا یـک که ارتباط آن با تعریف زندگی دنیوی مالحظه شود. قباًل بیان شد که زندگی در ای

است؛ زیرا انسان و جّن، عهد نسـبت  ها و مصائحهمراه با امتحاناا و سختیحیاا موّقت 
کوتـاه و در  مـدایک  اند تا طید و وارد این دنیا شدهانامامت را پذیرفتهو  نبوابه توحید و 

درگیری با هوای نفا درون و دستگاه ابلیا در بیرون، از امتحاناا سربلند بیـرون بیاینـد و 
ی آن بهره ببرند. پا این دنیا دار امتحان است و راهی بهشت دوم شوند و از نعماا جاودانه

اید بر احتیاط و تقوی و مراقبت استوار شود زیرا محیط آن سرشار از چارچوب زندگی در آن ب
جریان ارالق رذیله و تجاوز و ظلم و غارا و چپاول و وساوس و تحریکاا مسموم است و 

شـده  شود که تمامی حقوِق برترین مخلوقـاا رـدای متعـال در آن غصـحلذا مشاهده می
ی مصیبت است و لذا موسیقی و آوایـی فهفلس ،زندگی دنیوی است. به عبارا دیگر، فلسفه

ی کفر و نفاق که با این واقعیت تناسح دارد، آواهای غمبار رواهد بود. زیرا تا زمانی که ائّمه
                                                           

ابلـیا و قابیـ  از مـرگ او اظهـار شـادمانی  ،از دنیا رفت هنگامی که آدم)ع(»االسالم: . امام صادق علیه1
کردند و در زمین به هم پیوستند برای همین شیطان اولین آلت موسیقی را به شک  طنبور ارتراع نمـود و 

پا هرچه در زمـین از  ،به روانندگی نمودشروع به نوارتن کرد و قابی  با شنیدن نوای ساز شیطان اقدام 
برند از همان زمان منشإ می گیرد و آنها از پیروان راه ابلـیا این قبی  وسائ  باشد که مردم از آن لذا می

 .231صفحه ، 12جلد  ،وسائ  الشیعه ؛431صفحه  ،4 جلد ،فروع کافی «باشد.و قابی  می
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هدی و علما و امـت ی بر ضد پیامبر و ائّمه و دستگاه ابلیا حیاا دارند و به ظلم و جنایت
و... در زندگی امری نـامعقول اسـت. قراردادِن شادی و روشی دهند، اص ادامه می اسالمی

ی زنـدگی ی موسیقی و آوایی که از جنا طرب و لعح و لهو باشد با فلسـفهدر نتیجه، اقامه
ی روایـاتی باشـد کـه پیرامـون دهندهتواند توضیحکه این نکته می در این دنیا ناسازگار است
هـای آن دور و واقعیت انسان را از محیط زندگی در واقا موسیقی، موسیقی وارد شده است.

آورد ای را فراهم میکند و به این صورا، زمینهکرده و او را به عاَلمی ریالی و ذهنی وارد می
 عنوانبـهکه انسان هر نوع فریح و تجاوز و ظلم را بپذیرد. اگر شادی و روشی در ایـن دنیـا 

های موسـیقی در شـک مبنای موسیقی قرار گرفت، بین انواع آن تفاوتی نخواهد بود و تکثیر 
کاررانه، اداره، رانه، ورزش و...( تغییری در این واقعیت ایجاد محیط مختلف )متناسح با 
اند؛ گرچه ی شهوا و تعّلق به دنیا قرار گرفتهی انواع آن در ردمت اقامهنخواهد کرد که همه

 های غمناک نیز تولید شود.ی این روند، برری موسیقیدر حاشیه

عنوان یکی از الزاما ت سابک زنادگی غربای و     و یگ ه موسیقی مد ن بهتبیین  .1/2

 تردن مد ن و نقش آن د  وهت تخدیر  وحیِ ووامع

گیری ی شـهوا و لهـو و لعـح بـا شـک البته تبدی  شدن موسیقی به ابزاری برای اقامه
 نتمـدروشن شد که در  که در مباحث گذشتهرغم آنعلی مدرن کاماًل تشدید شد زیرا تمدن

دسـتاوردهای مدرنیتـه  ی بردگی مدرن افتاده است، اماغرب، انسان از بردگی ساده به ورطه
چنین توّهمی را به بشر القاء کرده که به یک زندگی زیبا و مرّفه دست یافته و بهشت موعود را 

و تعمـیم  لـذا توسـعه. دنیـوی سرمسـت شـده اسـت لذای زمین محقق کرده و از در کره
گیری ســایر موضــوعاا از طریــق تکنولــوژی واقــا شــده کــه در شــک موســیقی هماننــد 

های جدید از قبی  پاپ، جاز و... قابـ  مشـاهده اسـت. یعنـی موسـیقی موجـود، موسیقی
کردن کام مـردم از ها و شیرینکند و با تحریک انسانپشتیبانی می حمایت و زندگی مدرن را

از روشـی و  موهـوم ید و بشـر را در فضـاییزدادنیا، آالم و دردهای آنان را از راطرشان می
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کند کـه ارضـاء ون حکم میمادیبرد. اما واقعیت زندگی در مبنای و لهو و لعح فرو می لذا
نیازها و دسترسی به لّذاا و شهواا، به پول محتا  است و لذا افراد و اقشار و جوامعی که با 

ی شهواا رود ندارند، تنها رـود یهمالی برای تخل یاند اما توانایموسیقی موجود انا گرفته
اند بدون آن که قدرا ارضاء داشته باشند. این بـدان معناسـت را نسبت به دنیا تحریک کرده

موجـح  موادمخدردارد با این تفاوا که  مخدر موادی همچون مخربکه موسیقی موجود اثر 
کند آن را فلج میکشاند و شود اما موسیقی مدرن، روح را به حال تخدیر میتخدیر جسم می

نه تنها سـودی  لذاپا موسیقی در دستگاه شهوا و  1گیرد.می سانناو قدرا تحّرک را از 
کنـد کـه قـدرا رریـد ای میبه حال عموم مردم ندارد بلکه بیشترین ضررها را متوجه طبقه

 دهند.بسیاری از نیازها را ندارند و بخ  بزرگی از جمعیت جهان را تشکی  می

ب  س خت  ه ی موسیقی مد ن د  سابک   د  برخو د« فقه فردی»دی ن ک  آم .3

 زندگی غربی

با توضیحاا فوق روشن شد که بحث و بررسی پیرامون موسـیقی از منظـر حاکمیـت و 
، همانند رویکرد فقه فردی نیست که مناط حکـم بـه حرمـت موسـیقی را تناسـح بـا تمدن

کنـد بلکـه در ای مبتالبـه روشـن میداند و تکلیف مکلف را در آواهمجلا لهو و لعح می
ُمقـّومی بـرای زنـدگی مـدرن و  مثابـهبهها تحلی  مختار، موسیقی موجود از منظر حاکمیت

هـا را محور است که لهـو و لعـح و روشـی و فراموشـی غملذاو  مادیمتناسح با حیاا 
برری مجالا  دهد و تنها به ابزاری برای تفریح درو اساس زندگی در این دنیا قرار می ریشه

ـ کـه  یکی از الزاماا زندگی مدرن عنوانبهشود. لذا در دنیای غرب، موسیقی منحصر نمی
شود و با تحقیق و نـوآوری در شـعر و آوا و ـ تلّقی میـ و شهوا طراحی شده لذابر مبنای 

گیـرد و ی مـداوم آن در دسـتور کـار قـرار میسبک و آالا و سایر ابعـاد موسـیقی، توسـعه
دادن گردد. این روند در گوشی در این زمینه مرّتبا به بازار ارائه میتنوعا جدید و ممحصوال

                                                           
 تواند موضوعی برای مطالعاا و تحقیقاا میدانی قرار گیرد.لذا وضعیت روحی موسیقدانان مشهور دنیا می .1
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شود بلکـه بـه معنـای افراد به موسیقی که متناسح با مجالا لهو و لعح باشد، محدود نمی
است که متناسح بـا سـبک زنـدگی  تمدنی موسیقی لهو و لعح در سطح حاکمیت و اقامه

کند. بنابراین نیاز جوامـا اد بلکه جواما را از حالت طبیعی رار  میغربی بوده و نه تنها افر
شـود و متناسح با آن محسـوب می مادیامروزین به موسیقی، نیازی ناشی از سبک زندگی 

 ی موسیقی است.ی شهوا، از نظر عینی مالزم با توسعهزیرا توسعه
تلویزیـون در منـزل رـود توان بر این اساس حکم کـرد کـه افـراد از رادیـو و حال آیا می

های ی برنامـهاستفاده نکنند یا نظام اسالمی را موظف نمود که صدا و سیما را ـ که در همـه
کند ـ تعطی  کند یا اسـتفاده از موسـیقی را متوقـف سـازد؟! یـا رود از موسیقی استفاده می

حیاا  موجود و سبک زندگی غربی در تمدنحضور سارتارهای  دلی بهواقعیت آن است که 
ناپذیر اسـت؟ اساسـًا ی جامعه نیز امکاناجتماعی ما، حذ  دفعی موسیقی مدرن از عرصه

ی های مدرن با احکام شرعی و اقتضـائاا آنهـا تعـارض دارنـد امـا نحـوهبسیاری از پدیده
کـه در ایـن عرصـه بایـد از ر و طالبـانیزم باشـد کمـا اینحجـبررورد با آنها نباید مبتنی بر ت

تأوی  و انحرا  به شّدا دوری جست و مبنـای حرکـت را مقاومـت دینـی و روشنفکری و 
عقالنی در برابر مدرنیته قرار داد. در این راستا و متناسح با رویکرد جدید اقتصادی در توقف 

گیری از این سـطح تکنولـوژی در استفاده از تکنولوژی برتر در الگوی مصر  عمومی، بهره
الا مبتنی بر آن از سبد مصر  عمومِی موسیقی رـار  موسیقی باید متوقف شود و محصو

ها کـه از طریـق ای از آواهـا و سـبککه ترکیح بسیار پیچیـدهگردد؛ رصوصًا با توجه به این
ای جز تعمیق و تشدید آثار منفی موسیقی )از قبی  قساوا آید، نتیجهتکنولوژی به دست می

کنولـوژی اسـت کـه موجـح توسـعه در اجتماعی، تخدیر اجتماعی و...( نـدارد و اساسـًا ت
های متعـددی از های مختلف و زیرشارهگیری انواع جدید و سبکمقیاس موسیقی و شک 

 آن شده است.
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بر اس س تکنولوژی سا ده و متوساط،   « و مردمی موسیقی مق ومتی»طراحی  .4

 ورهو ی اسالمی نم م ضرو ت دو ان گذا  برای عنوانبه

شـود و نـه حمایـت از تی دنبال میتقال، نه احیاء موسیقی سنران انبه عبارا دیگر در دو
گیــرد بلکــه های مــدرن از قبیــ  جــاز و پــاپ و راک و... در دســتور کــار قــرار میموســیقی

 ی موسـیقی مبتنـی بـر توقـفر عرصـهگیری نظام )صداوسیما، وزارا ارشـاد و...( دجهت
ی آن است تـا بـا شکسـتن ی موسیقی و حرکت به سمت تجزیهتکنولوژی موجود در عرصه

کادمیـک تمرکز و پیچیدگی و تقسیم کار سـازمانی در ایـن عرصـه، وجهـه ی تخصصـی و آ
هایی از مردم بتوانند به تولید موسیقی پردارته و بـدون نیـاز بـه موسیقی کمرنگ شود و گروه

ی رـود بـه فعالیـت در ایـن ه و منطقـهحلقیمت و...، در ماستودیوهای مجّهز و آالا گران
عرصه بپردازند. در نتیجه، موسیقی مقاومت که مبتنی بر تکنولوژی ساده و متوسط است، در 

، درگیـری اداره کشـورگیری رویکرد جدیـد در میان عموم مردم ترویج رواهد شد زیرا با پی
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تشدید شـده و فضـای جامعـه را نظام با دشمن در عرصه

کنـد؛ مینه را برای تولید موسیقی متناسح با زندگی مقاومتی فراهم میمتأثر سارته است و ز
اسـت، فضـا را بـرای تولیـد  لـذاگونه که سبک زندگی غربی که مبتنی بـر شـهوا و همان

کـه رو موسیقی مقاومـت بـه جـای آنموسیقی لهو و لعح و روشی آماده کرده است. از این
ی رار  کرده و از واقعیاا دور کند، جامعه همانند موسیقی مدرن، جامعه را از حالت طبیع

کند. البته ایـن رواند و آن را در حالت مقاومت حفظ و تثبیت میرا به واقعیاا زندگی فرامی
آید و صـرفًا بـرای رـرو  از وضـا موجـود و طـّی امر یک وضعیت مطلوب به حساب نمی

دینی قبـ  از ظهـور،  مدنتشود چرا که در وضا مطلوب و با تحقق دوران انتقال پیشنهاد می
دینی و حاکمیت اسالمی توانسـته دشـمن را از نفـوذ سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی  امت

 مادیمأیوس کند و از سبک زندگی غربی و سارتارها و الزاماا آن رهایی یابد و لذا نیازهای 
رود را به سادگی و بدون پیچیدگی تأمین رواهد کرد و در عـوض، زنـدگی معنـوی پیچیـده 
رواهــد شــد. در نتیجــه، موســیقی مطلــوب در زنــدگی معنــوی، آوای مــنمنین و علمــاء و 
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انعکـاس ایمـان و حالـت  دلی بـهپرچمداران توحید در تالوا قرآن و ادعیه رواهد بود کـه 
روحی در لحن و صدای گوینده، تقّلح احـوال و تالطـم معنـوی در میـان عمـوم را در پـی 

ی و ائّمـه اکـرمنبی ، مردم با شنیدن آیـاتی کـه توسـط گونه که طبق نقرواهد داشت. همان
 شدند.شد، دچار دگرگونی در حاالا میمعصومین تالوا می

و سـایر  ملـیی گیری حاکم بر موسـیقی در رسـانهاما در دوران انتقال ابتدائًا باید جهت
های مـرتبط، لوژیهای صدا و سیما با استفاده از تکنوها را تغییر داد زیرا امروزه برنامهرسانه

های متفاوا موسیقی جاز و پاپ و... متناسح با اقشار مختلف و مذاق تنوعدر حال تکثیر و 
انـد کـه از جانبـه از آن را ایجـاد کردهی موسیقی، پوششـی همهدر جامعه هستند و با توسعه

ان گیرد. این روند به وضعیتی که در سبک زنـدگی غربـی جریـکودک تا کهنسال را در بر می
ی شهوا ی انقالبی ایران را به ابزاری برای اقامهدارد، منتهی رواهد شد و موسیقی در جامعه

ی جامعـه ی موسیقی از صحنهیکباره و غفلت تبدی  رواهد کرد. اما در سوی مقاب ، حذ 
ها نیز قاب  قبول نیست زیرا جایگاه فعلی موسـیقی بـا زنـدگی شهرنشـینی و الگـوی و رسانه

ی این توان بدون مالحظهآموزشی و پرورشی حاکم بر اجتماع تناسح دارد و نمی اقتصادی و
این مجموعـه  ک پیوسته، اجزاء آن را از بین برد بلکه تدابیری الزم است که همی بهمجموعه

آرام انا و عادا مردم گیری الهی همراه کند و آرامتدریجی تغییر داده و با جهت صورابهرا 
 کاه  دهد.به موسیقی را 

ه ی نما م  ت مین نی زمندی تکنولوژی برتر د  موسیقی برایاز  گیریبهرهضرو ت  .1/4

 د  این عرصه

ی ی اجتماعی دیگر، باید حاوِی نسـخهی بررورد با موسیقی همانند هر مقولهپا نحوه
جانبه برای رفتار حاکمیت آن باشد و تکلیف نهادهای مختلف را مشخص کند و عملِی همه

ن ناچـار مسـنوالکـرد و اال  حلیت یا حرمـت بـرای افـراد اکتفـاتوان تنها به بیان حکم ینم
، آررین تجـارب و دسـتاوردهای جهـان را در ایـن های توسعههمراه با برنامهد بود تا رواهن
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المللی را های بینعرصه دنبال کنند و در تعام  با کشورهای پیشرفته، استانداردها و شارصه
ر دهند. البته توقف در تکنولوژی موسیقی در دوران انتقال، مربوط به الگـوی مالک عم  قرا

مصر  عمومی است اما برای تأمین نیاز نظـام در ایـن عرصـه )ماننـد موسـیقی حماسـی، 
و...( بایـد از بـاالترین و  ملـیآواهای مربوط بـه امـور جنگـی و نظـامی و امنیتـی، سـرود 

 بهره برد. وسیقیدر سارت م آوریترین سطوح فّن پیچیده



11 
در تئوری تولید  «اوقات فراغت، تفریحات و سرگرمی»تحلیل از 

 در این عرصه رفت از وضع موجودبرون راه بیان اطالع غربی و

د   «ه تفریا ت س لم و سرگرمی ،ت فراغتاوق »بر سی و تالیل تخصصی از  .1

 سبک زندگی غربی

آن پردارتـه شـود، تفریحـاا سـالم و موضوع دیگری که در بحث سبک زندگی باید به 
ن ی تفـریح مـنمنین و ابعـاد و انـواع آسرگرمی و اوقاا فراغت است. البته روایاتی در زمینه

ی احادیـث مربـوط و تفّقـه و آوری همـهوارد شده که درک صحیح از آنها، وابسته بـه جمـا
منـد قاعده صورابهبررورد اجتهادی با آنهاست تا استنباط احکام حکومتی در این موضوع 

 انجام شود و انتساب آن به شارع مقّدس احراز گردد.
هـایی از سوی دیگر روشن است که مقصود از اوقاا فراغت در ادراکاا موجـود، زمان

یـافتن سـاعاا کـار و فعالیـت اند و بـا پایاناست که شهروندان از کـار روزانـه فـارغ شـده
ی رود بپردازنـد. نند با فراغ بال به امور مورد عالقهتواتشکیالتی در کاررانه و اداره و...، می

هـا و شود، مدیریت بر اوقاا فراغـت و ایجـاد نظماما آنچه در سبک زندگی غربی دنبال می
در اوقـاا فراغـت، بـا  ملـتهای مطلوب در آن است تا رفتار افراد و اصنا  و عموم تعادل

غت، دچار تنبلی پا از پایان اوقاا فرارفتار آنها در محیط کار هماهنگ شود؛ به نحوی که 
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ارتقاء پیدا نه تنها تنزل نیافته بلکه راندمان فعالیت آنها از نظر کّمی و کیفی  وو سستی نشوند 
کار محدود نشـده و در سـطحی بـاالتر و در « کیفیت»و « کّمیت»کند. این روند به افزایِ  

ی کـه در جایگـاه ملتـت بـرای شـود؛ یعنـی اوقـاا فراغـگیـری مینیز پی« توسعه»مقیاس 
منتهـی  تمـدن هـایآرمان در پیشـبرد ملـتآن  ارتقای ظرفیتسازی قرار دارد، باید به تمدن

موجـود، بایـد بـرای  تمـدنصاحبان  عنوانبهگردد. مثاًل عموم مردم در هفت کشور صنعتی 
، ارمندیک ،شناسی نسبت به مشاغ  کارگریوانهای رها الگو باشند و لذا بررسیملتسایر 

ها بـه نحـو مـداوم گیرد و سنج  و ارزیابی شارصـهانجام می ردماتی، هنری، علمی و...
هایی در هر هفتـه و ها و برنامهسازی، توصیهپذیرد و با تشویق و توبیخ و فرهنگصورا می

 اندازهاچشـمی پیشـبرد ارکت آنها در عرصـهشود تا مشماه و سال به افراد و اصنا  ارائه می
 ی  یابد.افزا

ثروت، » د  تولید ا تق اغت د  سبک زندگی غربی برای ضرو ت مدیریت اوق ت فر .1/1

 «اخترا ، اکتش ف

ی تأمین نیازهای اولیـه از قبیـ  رـورد و سازی، مربوط به نحوهیک سطح از این فرهنگ
ن روراک، پوش ، نظافت، شستشو و... است از قبی  استفاده از غذاهای آماده در رانه، رفت

ها بـه رشکشـویی، لباس نظافت به رستوران برای روردن غذا در یک محیط مفّرح، سپردن
هـا عمـاًل شـهرها و پایتختمندی از کارگر برای تنظیف منزل و... . لذا امـروزه در کالنبهره

و  های شام نیز در بیرون از رانـهشود و بسیاری از وعدهصبحانه و ناهار در منزل صر  نمی
رغم وجـود انـواع و اقسـام لـوازم شود و علیمی  می هاها و هت ها و غذاروریدر رستوران

شود. ایـن رونـد در ها، اغلح شرایطی برای استفاده از آنها فراهم نمیرانگی مدرن در رانه
 سـکونت در رود کـه اساسـاً شهرهایی مانند نیویورک و لندن و توکیو و... تا به آنجا پی  می

دهد و سفرهای کاری متعّدد به شـهرهای مختلـف ود را از دست میرانه نیز موضوعیت ر
ی از زندگی رـود را مهمشود تا افراد بخ  برای تجارا و تحصی  و تدریا و... باعث می
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ها بگذرانند. این بدان معناست که دستاوردهای تکنولوژی و رفاهی و قـدرا رریـد در هت 
دهـد و غت بیشتری را در ارتیار آنها قـرار مییافته، اوقاا فراشهروندان در کشورهای توسعه

اعضای رانواده اعّم از زن و مرد مجبور نیستند تا هماننـد دوران پـی  از رنسـانا، بخـ  
 ی غذا و سایر نیازهای اولیه صر  کنند.اعظم وقت رود را برای تأمین آب و سورت و تهیه

ها ، سینما، موسیقی، بوستانورزش، تراتر اوقاا فراغت در قالح مندی ازدر نتیجه، بهره
گونه کند و همانو سایر مراکز تفریحی و سرگرمی در سبک زندگی غربی موضوعیت پیدا می

ی روحی که در بحث تروری تولید اطالع غربی بیان شد، این مراکز و امکاناا موجح بهینه
ولیـد و ت رانـدمان ا پـرورش انسـان جدیـد، تغییـر درشـوند تـو فکری و جسمی در افراد می
اکتشـا ( را بـه سـطحی بـاالتر در طبیعت )ارتراع و  تصر تکنولوژی را به دنبال بیاورد و 

 تمـدنهای فرهنگـی در مندی مردم از آن، شارصهدهد. لذا این تفریحاا و میزان بهره ارتقا
مرّتـح مـورد  صـورابه ملـیآنها در افزای  تولید ثـروا  تأثیرشوند که مدرن محسوب می

 گیرد.ار میارزیابی قر

 فت  ها ی   بر اس س تفریح و سرگرمی د  سبک زندگی غربی برخی انوا ِ تعرید .2/1

 خشن، خطرن ک و ن هنج  

شـود اما باید توجه داشت که تفریحاا در سبک زندگی غربی به امور فوق منحصر نمی
الزاماا  و ...های کارگری و کارمندی وی افراد متناسح با محیطزیرا روحیه و توانمندِی همه

گونه که در مباحث پیشین گفته شد، برری عناصر هسـتند کـه زنـدگی آن نیست بلکه همان
کننـد و لـذا انسـی بـا پسندند و در باندهای مافیـایی فعالیـت میمند را نمیمنضبط و قاعده

رفتارهـای رشـن و  تفریحاا سالم و فضای آرام ندارند. بلکه بـرای تفـریح و سـرگرمی بـه
طبا شرور و ناآرام رـود تنهـا در  دلی بهمندند و بهنجار و رار  از عر  عالقهرطرناک و نا
 تمـدنکنند و لذا و نشاط دست پیدا می لذاشوند و به حالت هایی سرگرم میچنین محیط

ها را ی این نوع از تفریحاا و سـرگرمیگیرد و زمینهموجود، روحیاا این قشر را در نظر می
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ریزی بـرای ایجـاد همچنین این نکته نباید فراموش شود کـه برنامـه د.کنبرای آنان فراهم می
یک صنعت سودآور مـدنظر  عنوانبهمراکز تفریحی و سرگرمی در سبک زندگی غربی، رود 

 گیرد.قرار می

 ب  توسعه پ یدا  و هره و نبه «اوق ت فراغت، تفریح و سرگرمی» سبتن .3/1

ای پیدا کرده ک زندگی غربی، ابعاد گستردهپا اوقاا فراغت و تفریح و سرگرمی در سب
بندی شده و بسترهای متناسـح بـا هـر یـک ی شهوا تقسیمق مختلف در امر تخلیهیو سال

شود تـا رانـدمان مـورد نظـر از ایـن بخـ  های مختلفی انجام میریزیفراهم آمده و برنامه
ی تفـریح و لـهرو مقوداری در شـک  مـدرن اسـت. از ایـنحاص  شود که بـاطن آن، بـرده
ی مستق  و ُبریـده از سـایر ابعـاد جامعـه یک پدیده عنوانبهسرگرمی در جواما غربی نباید 

ی پایـدار و های مـدرن بایـد در تناسـح بـا توسـعهبررسی شود بلکه هماننـد سـایر پدیـده
 التزاید مورد مالحظه قرار گیرد.جانبه و رفاه دائمهمه

د  دو سبک زندگی  «و سرگرمی غت، تفریحاوق ت فرا»تعرید  تف وت م هویِ .2

 و پرچردا ان توحید انبی ی الهیب  تووه به سیره  غربی و اسالمی

 د به پرست  ردای متعال منتهـی شـودبای جامعه اسالمیتمامی امور در از سوی دیگر، 
ای، سـلیقه صـورابهتفریح و سرگرمی و مراکز مـرتبط بـا آن در جمهـوری اسـالمی،  ولی

توسـعه  ریزی که متناسح بـا الزامـاا ادبیـااند و بدون تحلی  و بررسی و برنامهمغیرقاعده
این بدان معنا نیست که مدیریت این عرصـه در کشـورهای  . البتهباشد، گسترش یافته است

یافته نیز بر همین منوال باشد بلکه در سبک زندگی غربی، تفریح و سرگرمی و راندمان توسعه
ساز مورد بررسی و کنترل قرار گرفتـه و در جهـت رشـد تولیـد نگهای فرهآن توسط دستگاه

 شود.ساماندهی می ملینارالص 
نظـام تناسبی با کشور انقالبی و  با توضیحاا فوق روشن شد که تفریحاا مدرن نه تنها

ندارد بلکه سبک زندگی غربی در ُبعد تفریح و سرگرمی نیز همانند سـایر  جمهوری اسالمی
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است. البته از آنجا که هویت انسـان در  مهاجماداا مکتبی و نظام اسالمی قابعاد آن، به اعت
و  انبیـاشـود و دستگاه الهی بر مبنای هدایت و عبـادا و رداترسـی و امتحـان تعریـف می

اند، الهی نیز با حیاا نورانی رود چنین هویتی را در برابر بشریت به نمای  گذاشـته یاولیا
به زندگی پرچمـداران توحیـد را بـرای  تقربآرمانی،  تمدن نظام اسالمی در وضا مطلوب و

عموم دنبال رواهد کرد و روشن است که تفریح برای آن ذواا مقّدس در امور دیگری ظهور 
و شده حاص  می در مساجد و بروز یافته و نشاط آن بزرگواران با نماز و روزه و سایر عباداا

 تمـدن. لذا گرفته استمورد توصیه قرار می سواری و شنادر بخ  ورزش، تیراندازی و اسح
های مختلـف بسـیج اسالمی باید عموم مردم رود را برای مبارزه و تالش و جهاد در عرصـه

گیرد تا تفریح مدرن در ای شک  نمیکند و اوقاا فراغت به معنای مدرن آن در چنین جامعه
 آن موضوعیت داشته باشد.

تا بع تااول    ،«، تفریح و سرگرمی مد ناوق ت فراغت»تغییر وهت ح کم بر  .3

 د  مهندسی شهرس زی

شـده و سـارتارهای آن اما در هر حال، امروزه تفریح و سرگرمی مدرن وارد زندگی مردم 
آن را از سطح جامعه حذ  کـرد بلکـه بایـد  دفعتاً  توانجریان دارد و لذا نمی نظامدر سطح 

نتقال اندیشید. در این راستا و متناسح تدبیری برای ررو  از وضا موجود و طراحی دوران ا
ی شهرنشینی ، رویکرد جدید در مقوله1با آنچه پیرامون تعریف شهر در دوران انتقال بیان شد

کشاورزی رواهد بود و همین امر، موجح تغییر نیازهـا در ـ نیمهصنعتیمبتنی بر زندگی نیمه
های ضا موجود شهر و زیرسارتی تفریح و سرگرمی رواهد شد. یعنی تا زمانی که ومقوله

هایی با ها ناچار باشند در آپارتماننشود و رانواده تحولآن تغییر نکند و جهت حاکم بر آن م
ونق  و متراژ پایین و هوای آلوده و محیط متراکم زندگی کنند و نیازهای رود در بخ  حم 

ند، استفاده از تفریحاا و آموزش و پرورش و آموزش عالی و... را با روال متداول تأمین نمای
                                                           

 .6، عنوان2رجوع به فص  سوم، گفتار  .1



 627 «گذا  دو ان» و «مطلوب وضع» د  اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

تواند از صر  بودجه و ناپذیر رواهد بود. لذا حاکمیت نمیهای مدرن نیز اجتنابسرگرمی
ها ناچارنـد تـا در مثـال شـهرداری عنوانبـهنظر کنـد و تخصیص امکاناا به این امر صر 

ضـای ایجـاد ف ،ایی را برای سارت پارک و بوسـتانههای شهری، مکانهنگام تفکیک زمین
در نظر بگیرند؛ گرچه تمرکز جمعیت و آلـودگی هـوا و... همـین  ، سارت استادیوم و...سبز

اماکن را هم به فضایی ناسالم تبدی  کنند و تفاوا امکاناا آنها بین شـمال شـهر و جنـوب 
هـا و روابوآمـد معتـادین و کارتنو این مراکز، محلـی بـرای رفت شهر کاماًل مشهود باشد

پـا رـرو  از وضـا موجـود در  .و دهها معض  اجتماعی دیگر قـرار گیـردجوانان فراری 
های رواهد شد که در تعریف شـهر و زیرسـارت میسری تفریح و سرگرمی هنگامی عرصه

گفته پیرامون تمرکز های پی شود و جهت حاکم بر آن تغییر کند و إعمال سیاست تصر آن 
ود فضای شهرها شود تـا از ایـن طریـق، جمعیت، تکنولوژی، رفاه، مهاجرا و... باعث بهب

 سرپرستی و هدایت شود.مدرن آن  نیاز جامعه به تفریحاا در شک 

متن ساب با  تغییارات    « ه صنعت تفریا ت س لم و سرگرمی»ضرو ت تاول د   .1/3

 ودید د  الگوی مصرف عرومی

ـ در  همزمان باید با روا  تفریحاا ناسالم ـ که بـا روحیـاا قشـر مافیـا تناسـح دارد
شود؛ یعنی متناسح با توقف  تحولی ایران بررورد شود و بافت تفریحاا سالم نیز مجامعه

رفاه در الگوی مصر  عمومی، باید استفاده از تکنولوژی برتـر در سـارت و تجهیـز مراکـز 
متوقف گـردد و بـا ممنوعیـت حمایـت دولـت از تفریحـاا پیچیـده و  و سرگرمی تفریحی

آور و...( به وسائ  و تجهیـزاا های پرسرعت و هیجانکابین، ماشینلهبر )پارک آبی، تهزینه
وایـاا ها اکتفا شود. البته اگر تفریحاا شرعی ـ کـه در بررـی رها و بوستانساده در پارک

کید واقا شده ـ  نیاز به تکنولوژی برتر داشته باشند، باید از آن بهره جست. مورد تأ



12 
 تولید تئوریدر  «اجتماعی هایفضای مجازی و شبکه» بررسی
شبکه »تغییر جهت حاکم بر آن از طریق  کیفیت و غربی اطالع

 برای دوران گذار« معنویت

ها ی فضا ی   نقش بخش دولتی و بخش خصوصی د  ایج د بستر و زیرس خت .1

 ه ی اوتر عیمج زی و شبکه

های یکی دیگر از موضوعاا مطرح در بحث سـبک زنـدگی، فضـای مجـازی و شـبکه
افزارهـای هاست که بستر آن با تولید نرمجتماعی و ارتباط آزاد مردم با یکدیگر در این شبکها

های کـردن زمینـهآوری اطالعـاا و فراهمی فـنهای بـزرگ در عرصـهجدید توسط شرکت
ها شک  گرفته؛ یعنی ی عموم از اینترنت توسط دولتافزاری برای استفادهافزاری و نرمسخت
افزارها در بخ  دولتـی، موجـح ی سختفزارها در بخ  رصوصی و توسعهای نرمتوسعه

طرفه به ارتباط تعاملی شـده اسـت. در واقـا افزای  سطح و مقیاس ارتباطاا از ارتباط یک
های اجتماعی و تعمیم آن در میـان تمـامی آنچه باعث گسترش حضور شهروندان در شبکه

های همـراه ای استفاده از اینترنـت در گوشـیها و بسترهاقشار مردم شده، ایجاد زیرسارت
این سیاست،  اتخاذتوسط نهادهای حاکمیتی از جمله وزارا ارتباطاا است و اال تا قب  از 

های رـانگی و آشـنایی بـا مندی از رایانهاتصال آسان و ارزان به اینترنت بیشتر وابسته به بهره
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ی ساده و سه  و دردسترس به یک مقوله ی کارکرد آن بود که این امر برای عموم مردم،نحوه
ای فعـاًل بـه دسـتگاه گیرنـده و های مـاهوارهرفت. همچنان که اسـتفاده از شـبکهشمار نمی

پـذیر نیسـت. راحِت چنین ابزارهایی امکان جاییجابههای ماهواره وابستگی دارد که بشقاب
در میان مردم، ناشی  های اجتماعیدر نتیجه، تعمیم حضور در فضای مجازی و روا  شبکه

ی دهنـدههای ارائهشـده از سـوی اپراتورهـای تلفـن همـراه و سـایر شـرکتاز ردماا ارائه
ی مجـّوز ها و ارائـهها نیز به تأمین زیرسـارتردماا اینترنتی است که فعالیت این شرکت

ی عمـوم از منـدی گسـتردهتوسط وزارا مربوطه وابستگی دارد. یعنی در حال حاضـر، بهره
های اجتماعی و ورود آن به سبد کاالهای مصرفی مردم بدون تأیید و فضای مجازی و شبکه

ای حتـی بـا وجـود های مـاهوارهالبته اسـتفاده از شـبکهها ممکن نیست. حمایت حاکمیت
های گیرنـده ـ کـه های ماهواره و دسـتگاههای قانونی در دار ، از طریق بشقابممنوعیت

ها تنها پذیر است و دولتشوند و نسبتًا ارزان هستند ـ امکانر میقاچاق وارد کشو صورابه
 ها مقابله کنند.توانند با استفاده از اموا  پارازیت، با این شبکهمی

هادایت فضا ی مجا زی و کنتارل      و نقش شبکه وها نی اطالعا ت د  مادیریت    .1/1

 م دی نم م ا زشیِ اس س ربه  ماتوی

ی جهانی اطالعـاا شـام  شبکه عنوانبهی و اینترنت باید توجه داشت که فضای مجاز
ی آنها در تحلی  از تروری تولیـد ها، عکا، فیلم و سایر اموری است که همهاربار، تحلی 

 مثابـهبهاطالع غربی مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که بخشـی از مـدیریت شـهوا )
شـود کـه  تصـورلـذا نبایـد مبنای سبک زندگی غربی( وابسته به مدیریت اطالعاا اسـت. 

آزاد و مردمی  صورابههای اجتماعی گردش اطالعاا در اینترنت و فضای مجازی و شبکه
ی آنهـا ها و قـوانین و بودجـههای حاکم بر این عرصه و سیاسـتگیرد بلکه شرکتانجام می

آوری اطالعـاا و ی فـّن کاماًل مشخص بوده و حتی برای مـدیریت و همـاهنگی در عرصـه
المللی در ایـن زمینـه تـدوین ترنت و... مراکز و نهادهای جهانی شک  گرفته و اسناد بیناین
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ی کشورها از سایر دستاوردهای مـدرن از طور که کیفیت و کّمیِت استفادهشده است؛ همان
صــورا  NPTالمللــی ماننــد ها و معاهــداا بینای در قالــح ســازمانقبیــ  انــرژی هســته

کنند ها عم  میسری قوانین و مدیریتجتماعی در چارچوب یکهای اپذیرد. پا شبکهمی
ارتباط با مراکـز قـدرا و ها و کنترل آنها بیافزارهای مربوط به این شبکهو سفارش تولید نرم

ثروا انجام نشده و به همین دلی  است کـه در صـورا تولیـد محتـوای اسـالمی کیفـی و 
ها )ماننـد حـذ  و ننده بـر ایـن شـبکههای تولیدکهایی از سوی شرکتجذاب، محدودیت

انـد( إعمـال رواهـد شـد؛ های کاربری که بررال  قوانین رفتار کردهمسدودسازی حساب
وی، العـالم و ...( تـیای توسط ایران )مانند پرسهای ماهوارهگونه که با تأسیا شبکههمان

آمد و بـا اسـتناد بـه  ها پدیدافزاری برای نمای  این شبکهافزاری و نرمهای سختممنوعیت
 های ایرانی متوقف شد.ها به شبکهی ردماا از سوی برری ماهوارهبرری قوانین، ارائه

 از ساوی مرزی ورهو ی اسالمی  ی برونهبرخو د و ایج د مادودیت برای  س نه .2/1

 و س خت  ه ی آن وه نی اطالع ت مدیریت

های اجتماعی و نحـوه و میـزان کهگونه نیست که ورود و ررو  در اینترنت و شبپا این
های ارتباطی باشد بلکه این پدیده المللیبین استفاده از آنها، مطلقًا آزاد و بدون قواعد حاکم

هـا و کنند و اربـار و تحلی مدرن عم  می تمدنای برای آینه مثابهبهها جدید همانند رسانه
کـه در ایـن دهند. کما اینمی اطالعاا و فرهنگ متناسح با سبک زندگی غربی را انعکاس

جهت با آن ارائه ها و اطالعاتی که توسط نظام جمهوری اسالمی یا همفضا با اربار و تحلی 
ی حضرا امام و مقـام شود و نه تنها در موضوعاتی از قبی  نشر اندیشهشود، بررورد میمی

مـدیریت فضـای معظم رهبری، اثری از شعار جریان آزاد اطالعاا نیسـت بلکـه آنچـه در 
عیار در مقابـ  آرمـان و ی جهانی اطالعاا جریان دارد، آرای  جنگی تماممجازی و شبکه

نمونه، با پیروزی انقالب اسالمی مو  اقبال به  عنوانبهاست.  انقالب و مذهح تشیا مکتح
ای ی از افکار عمـومی جهـان حساسـیت ویـژهمهماسالم و سایر ادیان شک  گرفته و بخ  
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بودن زنـده علـتدهنـد و اساسـًا اربار مربوط به نظام جمهوری اسالمی نشان مینسبت به 
ها نیز این واقعیت را نظام، توجه و تمای  بخشی از افکار عمومی جهان به آن است. ابرقدرا

کنی ریشـه محو و و فیزیکی، توانایی بررورد مستقیم از سوی دیگرکنند و به روبی درک می
اند امـا انعکاسـی از ایـن جریـان عینـی و از دست داده رصه میدانیدر ع انقالب اسالمی را

های اجتمـاعی و... دیـده ها و فضـای مجـازی و شـبکهقدرا واقعـی، در مـدیریت رسـانه
ی شهوا و سجده و های اجتماعی ابزاری برای توسعهشود. پا فضای مجازی و شبکهنمی

هـا و ی اربـار و تحلی تند و در ارائـههای الهـی هسـانقطاع نسبت به دنیا و مقابله با ارزش
، جامعـه دینـیکنند و لذا نسبت به نظـام اسـالمی و دار عم  میجهت صورابهاطالعاا 

 شوند.مهاجم ارزیابی می

شابکه وها نی   »  ودانشاگ ه و حاوزه از موضا   د  ضعد تالیال نخبگا نی    .2

 «اطالع ت

ی از مهمـکـرد بخـ  بر این اساس، چال  اساسی در این عرصه آن اسـت کـه در عمل
 مثابـهبهآوری اطالعاا، فضای مجازی نخبگان و نهادهای حاکمیتی مرتبط با اینترنت و فّن 

شـود و نهادهـای حـاکمیتی ی مهاجم بـه نظـام اسـالمی تلّقـی نمییک تهدید و یک پدیده
ا همانند وزارا ارتباطاا و صداوسیما ـ که مقابله با این تهدید به مقدوراا و ارتیاراا آنهـ

اند. یعنـی ی دفاعی در این عرصه مبادرا نکردهبه طراحی و ایجاد یک جبهه وابسته است ـ
های امنیتی و دفاعی و سیاسی محدود شده اما در چنین برروردی با فضای مجازی به عرصه

های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، اثری از اقداماا متناسـح بـا ایـن تهدیـد دیـده بخ 
ها در این زمینه متناسح با فشارهای مقطعی از سـوی نهادهـای دستگاهشود و عملکرد نمی

یابد. در واقا گیرد و تداوم نمیای نسبت به آنها شک  میمذهبی و سیاسی و در واکن  وهله
های محتوایی ی فضای مجازی در بخ شود، تعام  با دنیا در حوزهآنچه در عم  دنبال می

ها در ایـن عرصـه، باعـث ماندگیها و عقحتا محدودیتافزاری است افزاری و سختو نرم
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مهاجرا آنان به دیگر کشورها و... نشود. همین روند در  برری اقشار ونارضایتی و اعتراض 
گیری شده و تعام  با اقتصاد منطقـه و جهـان و پـذیرش الگـوی تولیـد بخ  اقتصاد نیز پی

شـود و را انکارناپـذیر قلمـداد مییک ضـرو عنوانبهثروا متداول در جهان و الزاماا آن 
هنوز اص  تهاجم اقتصاد غربی به نظام اسالمی و تحمی  یک درگیری و جنگ اقتصـادی از 

 داری بر جمهوری اسالمی ترسیم و تبیین نشده است.سوی نظام سرمایه
ن جامعه نسبت به چگونگی حضور جوانان در فضـای مجـازی احسـاس البته قشر متدی

این نگرانی و احساس رطر، هنوز منجّر به یک حرکت عمومی در جامعه  کند امانگرانی می
گونه که آثار شوم تجاوز و اسـتعمار رـارجی در دوران برای مقابله و دفاع نشده است؛ همان

شد اما تا ابرمردی همانند امام رمینی قیام نکـرده قاجار و پهلوی از سوی مردم احساس می
های ها و رسـارانبخشیده بود، این هجمـه ملترا به بود و با ایمان رود، جرآا و جسا

گرفت. این وضعیت حتی ای در برابر آن صورا نمیبار آن تداوم داشت و هی  مقابلهفاجعه
ی ادامه داشت و کارشناسان جنگ بـا تکیـه بـر محاسـباا مدتپا از پیروزی انقالب نیز تا 

بـا و دانستند و نظـام را بـه آت یی جنگ با رژیم صدام را ناممکن ممتداول نظامی، ادامه
کردند. لـذا بـی  از یـک های اشغالی برای حفظ اراضی باقیمانده توصیه میواگذاری زمین

ی ی کارشناسـی در عرصـهتـا بدنـه طول کشید( 60تا پاییز و زمستان  59سال )از شهریور 
د و همکـاری را بپـذیر مبنای مقاومت بر نظامی و دفاعی، ضرورا تغییر در استراتژی جنگ
 سپاه و ارت  بر اساس استراتژی جدید شک  بگیرد.

 تالیل صایح از شبکه اطالع ت وه نی ا ائهمق ومت مق م معمم  هبری د   .1/2

امروز نیز تنها مقام معظم رهبری هستند که با طـرح عنـاوینی از قبیـ  نـاتوی فرهنگـی، 
و جـداکردن آنـان از نظـام و جنگ واقعی در فضای مجازی برای هد  قراردادن ایمان مردم 

هایی مانند تشکی  شورای عالی فضـای مجـازی و... سـعی هجمه به اسالم سیاسی، تالش
کنند توجه همگان را به تهاجم مجازی دشمن معطو  کنند. اما از آنجا کـه ایـن تهـاجم می
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دفاعی در مقاب   ی طراحی جبههجمه و نحوههمانند جنگ نظامی محسوس نیست و ابعاد ه
تخصصی تبیین نشده، نهادهای حاکمیتی و نخبگـان بـر اسـاس  صورابهن پیچیده بوده و آ

دهنـد و هویت تخصصی رود، تعام  با دنیا در این عرصه را در دستور کـار رـود قـرار می
هـای سرشـار فضـای کنند. زیرا با اشاره به منافا و قابلیتدرکی از اص  این هجمه پیدا نمی

ــهی  در  ــد تس ــازی مانن ــک و...، مج ــارا الکترونی ــک، تج کادمی ــی و آ ــاا علم ارتباط
کنند. های ناشی از این فضا را در مقایسه با منافا آن بسیار کم و کوچک ارزیابی میرسارا

در واقا آنچه باعث جلـح همکـاری نخبگـان و سـارتارهای کالسـیک در جریـان جنـگ 
های سیاسـی و امنیتـی و ای جدید در عرصـهگیری تجربهتحمیلی شد و زمینه را برای شک 

بودن تهاجم نظـامی دشـمن بـه مرزهـا و مـردم و یافتن و محسوسدفاعی فراهم کرد، عینیت
ی بانکی، الگوی تولیـد، های کشور بود اما فهم و درک از تهاجم دشمن در شبکهزیرسارت

کادمیک و تخصصی و پیچیده اسـت کـه اگـر  تحزبفضای مجازی، فرهنگ  و... یک امر آ
های های علمیه و فرهنگ مذهح ارائـه نشـود، مطالبـاا و توصـیهک از سوی حوزهاین ادرا

رغم ها محقق نخواهد شد. همین فقدان و رـأل تروریـک بـود کـه علـیرهبری در این زمینه
ی الزم بـرای تـداوم ی دفاع و امنیت و سیاست، زمینهگیری راه و رسم جدید در عرصهشک 

ام را به نوشیدن جام زهر و قبول قطعنامه وادار کرد و پـا مقاومت را از بین برد و حضرا ام
را رقم زد و حوادثی مانند برجـام یـا حـذ  فقهـای انقالبـی از  88ی بزرگ سال از آن، فتنه

 1مجلا ربرگان را پدید آورد.

                                                           
های سیاسی ی حضرا امام و راه جدیدی که در برابر بشر در عرصهدهد که اندیشهاین حواد  نشان می .1

میدانی باید تروریزه شده و ی و امنیتی و دفاعی قرار داد، از دار  در معرض تهدید است و لذا این تجربه
ها و...( ، رسانهتحزبی علمی برای آن مبادرا شود تا تکیه بر ابزارهای متداول سیاسی )به تولید پشتوانه

زنِی عناصر دارلی بـه رهبـری و تردیـد در شخصـیت و این دستاورد مبارک را به مخاطره نیاندازد و اتهام
قرارگاه سیاسی، تروری تولید قدرِا فعلی که در نظـام جریـان  عملکرد ایشان تداوم نیابد. یعنی با تأسیا

یافته باید تغییر کند و ضمن مبنا قرار دادِن این اص  که قدرا و حاکمیت باید از آِن مکتـح و اعتقـاداا 
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ب  تووه به تبیاین  ماتوای فض ی مج زی بر فرهن  انقالب و مذهب  بودنِمه وم .2/2

 طال  غربیترو ی تولید ا ابع د

رفت از وضا موجود در فضای مجازی و مقابله بـا تهدیـداا ناشـی از آن، پا راه برون
پی  از هر چیز وابسته به ترسیم و تبیین و پذیرش این واقعیت است کـه محتـوای غالـح در 

استوار شده و لذا پرست  اجتماعِی ردای متعال را ـ کـه نظـام « پرست  دنیا»این فضا، بر 
در معرض تهدیـد قـرار داده و بـه آن  می پرچمدار آن در دنیای حاضر است ـجمهوری اسال

ن و مـردم و اصـنا  و متـدینین و مسـاجد مسنوالور است و این گفتمان باید در میان حمله
ی ارزشـی نسـبت بـه اثـراا فضـای جریان پیدا کند. در واقا باید پذیرفت که وجود دغدغه

هاسـت امـا بسـیاری از نخبگـان و و منـابر و حوزه مجازی، معمواًل مربوط به قشـر متـدّین
دانشگاهیان و بخ  بزرگی از جامعه چنین رویکردی ندارند و وضا موجود در این عرصه را 

ی علمی و فرهنگـی های گستردهمندی از مزایا و فرصتی عقالنیت نظام در بهرهدهندهنشان
زی حاصـ  شـده اسـت. اساسـًا دانند که از طریق فضای مجـامی و اداری و... و اقتصادی

ِن این عرصه را مسنوالوجود فشارهای اجتماعِی ناشی از همین رویکرد است که بسیاری از 
های ارزشی، واکن  درروری نشان ندهند. اما اگر گفتمـان کند تا در برابر دغدغهناچار می

امعـه جنگ فرهنگی فراگیر شود و با رفا شکا  بین این دو رویکـرد، وحـدتی نسـبی در ج
پیرامون تهاجم فضای مجازی بر اعتقاداا دینی و نظام اسالمی پدید آید، همان جوانانی که 

های رود شده بودند، احساس با فعالیت نابهنجار در فضای مجازی، موجح نگرانی رانواده
طور کـه سـقوط شـاه و ی دفاع حضور رواهند یافـت؛ همـانرطر رواهند کرد و در عرصه

شد که جوانان احساس  میسرای امنیتی در ابتدای پیروزی و... تنها هنگامی همقابله با توطره
 رطر کردند و با تبعیت از هشدارهای امام، وارد صحنه شدند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ها کـردن ایـن ضـعفهای عملکـرد حـوزه و روحانیـت نیـز ذکـر شـده و راهکـار برطر باشد، ضعف

 گردد. مشخص
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یعنی قدم اول برای ساماندهی فضای مجازی، وابسته بـه ترسـیم دقیـق از ترـوری تولیـد 
اسـت زیـرا فضـای  توحید و پرست  اجتمـاعیکلمه اطالع غربی و چگونگی تهاجم آن بر 

ها، بخشی از روندی است ها و ماهوارهی جهانی اطالعاا نیز همانند رسانهمجازی و شبکه
ه تبیـین آن در کـ ــ شود. اگر این واقعیتکه بر اساس تروری تولید اطالع غربی مدیریت می

ها همانند وجـوب در جامعه به پذیرش رسید و مرجعیت و حوزه د ــمباحث گذشته ذکر ش
د بسـتری تواناز و روزه، فتوا به ضرورا دفاع از اسالم در این عرصه دادند، آنگاه نظام مینم

ی فعلـی را کنـار بگذارنـد و بـا ا و متـدینین رفتـار منفعالنـهأیـایجاد کند تـا مسـاجد و َه 
افزارهای مربوطه ـ که با مدیریت و نظارا دستگاه رهبـری افزارها و نرمشدن به سختمسّلح

بـدی  تجام رواهد شد ـ به مراکز و عناصری برای جنگ با دشـمن در ایـن عرصـه و حوزه ان
مندند ـ با هایی را فتح کنند تا عموم مردم و قشر راکستری ـ که به اسالم عالقهشوند و عرصه

ها با حرکت جدید همراه شوند. این در حالی است که امروزه اغلح ی این کارآمدیمشاهده
 از قـدراانـد و ی انـزوا پنـاه بردهو رانواده، تا حّد امکان به گوشـه متدّینین برای حفظ رود

 .غاف  هستندفضای مجازی 

ه ی اوتر عی فض ی مج زی و شبکه تهدیدات تالیل از  فت   نه ده  د  مق بله ب  .3/2

 حضرت ام م ) ه  مدیریتیِو مق یسه آن ب   فت   متدینین د  مشروطه براس س تجربه 

ث فوق بدان معنا نیست که در حال حاضر هی  تالش و فعـالیتی در روشن است که بح
گیرد بلکه این عرصه نیز همانند سایر فضای مجازی توسط قشر انقالبی و مذهبی انجام نمی

های مورد سفارش رهبری )مانند اقتصاد مقاومتی و...( مورد توجه انقالبیون قرار گرفته عرصه
ی تروریـک، ایـن فقـدان یـک پشـتوانه دلی بـهاند اما زده و در رابطه با آن به اقداماتی دست

شـده منجـر نشـده اسـت. در واقـا جانبـه و سازماندهیاقداماا به یک آرای  جنگـی همه
عدم درک عمیق از ترـوری تولیـد اطـالع غربـی، هنـوز محورهـای  دلی بهنهادهای انقالبی 

اند کـه چگونـه از دسـتاوردهای دهاند و به این بلوغ نرسیتهاجم دشمن را به درستی نشنارته
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طلبانه در عناصر رـود، در جهـت طراحـی یـک آرایـ  جنگـی های شهادانظام و انگیزه
هـای دینـی موجـود در های فرهنگی و اقتصادی استفاده کنند. زیرا انگیزهعیار در عرصهتمام

  تهـاجم ها و هشـدارهای رهبـری از قبیـگیری توصـیهشود تا برای پیاین نهادها باعث می
هایی فرهنگی، ناتوی فرهنگی و...، به نخبگان حوزوی مراجعه کنند و این نخبگان نیز پدیده

و تجـارب بشـری  عقالیـیمانند علوم دانشگاهی، فضـای مجـازی، ورزش و... را از امـور 
دانند که موضوعًا از دین و رطاباا شارع رار  است. در همین راستا ادبیاا حوزه دائمًا می

البالغه فشرد که مشک  اصلی در عدم آشنایی و انا مردم با قرآن و نهجنکته پای میبر این 
و سایر معار  دینی است اما واقعیت آن است که حتی بر فرض تسّلط عموم بر این معار ، 
چال  اصلی در چگونگی تطبیق آن معار  بر وضا موجود و تشخیص دقیق منافذی است 

زند. یعنی وضعیت موجود ضربه می جامعه اسالمیمنمنین و که کفر مدرن از طریق آنها به 
های فرهنگی و اقتصادی همانند وضا متـدّینین در نهضـت در فضای مجازی و سایر عرصه

رغم احساس رطر، دچـار یـک نـوع است که متدّینین علی 1332مشروطه یا کودتای سال 
 هی رود هستند.ی عملکرد و سازماندسرگشتگی برای تشخیص وظیفه و تعیین نحوه

هایی که در کتاب گفتمان انقالب اسالمی و در این سلسله بحث مطرح شـد، لذا تحلی 
ظرفیت و منزلت جدیدی برای نهاد مرجعیت و علوم حوزوی از قبی  فلسفه، اصول، تفسـیر 

های مراجـا علمـی کـه دسـتگاه ارتقـای ظرفیـتدر این صـورا و بـا  1کند.و... ایجاد می
شده به نهادهای انقالبی تکامـ  رواهـد های ارائهکنند، مشاورهمراجعه می حاکمیتی به آنها

یافت و بالتبا کیفیت جنگ و طراحی عملیاا فرهنگی و اقتصادی توسـط عناصـر انقالبـی 
ی هشدارهای مقام معظم رهبری رسد ریشهمثبت رواهد شد. به نظر می تحولدچار تغییر و 

ی انقالبـی و مقابلـه بـا بنی بر ضرورا حفظ روحیههای علمیه و مجلا ربرگان مبه حوزه

                                                           
و « برنامـه»هـای دیگـری بایـد پردارتـه و در مجال« محتـوا»باحث بیشـتر بـه تشـریح ُبعـد البته این م .1

 متناسح با این محتوا نیز بیان شود.« سازماِن »
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هـای ادبیـاا تخصصـی حـوزه هـا و ناتوانینیز به همـین نقص از حوزه زداییرطر انقالب
کند امـا گردد و گرچه این هشدارهای مدّبرانه و دقیق، فضای سیاسی کشور را متأثر میبازمی

ها یابی این آسـیحارها و ریشهجسارا الزم برای بررسی الزاماا علمی و فرهنگی این هشد
 شود.در میان نخبگان دیده نمی

ی ماهواره یا صداوسیما نیز بـه همـین صـورا اسـت؛ یعنـی وضعیت موجود در عرصه
پردازنـد، دی مییـفرهنگ مـذهح و پاسـخ بـه شـبهاا عقا ای که به نشرهای ماهوارهشبکه

باحث نظـری و انتزاعـی ـ کـه از ی هجوم و دشمنی، به ماندازی شده اما تعریف از نقطهراه
شود ـ محدود شـده و در آن هـی  های کاذب و... طرح میسوی وهابیت، مسیحیت، عرفان

داری را ای با سبک زندگی غربی ـ که متن جامعه را در برگرفته و از موضا عینیت، دینمقابله
و سـیما تأسـیا  هایی مانند افق در صداشود. همچنان که شبکهبه رطر اندارته ـ دیده نمی

غرب یا تبیین ادبیاا انقالب اسـالمی  تمدنها با موضوع نقد شده که به پخ  برری برنامه
ای کند، اما راهبردی برای آغاز یک درگیری فرهنگی با دشمن و مـدیریت رسـانهمبادرا می

ت نظـام اسـالمی در دوران دفـاع آن در ابعاد مختلف ندارد. این در حالی اسـت کـه موفقیـ
ی ابعاد پیچیده و متکّثر جنگ نظامی در زمـین، دریـا، هـوا، ناشی از آن بود که همه سمقد

اطالعاا و عملیاا، پشتیبانی، مهندسی، تبلیغـاا و... در حـّد بضـاعت موجـود بـا یـک 
اداره شـده و بـه چنـد عملیـاا مقطعـی و مـوردی  در طول هشت سـال جانبهمدیریت همه
 محدود نشد.

یـک نهـاد  عنوانبهمک یاران و همراهان رود توانست ارت  را در واقا حضرا امام با ک
کالسیک که از نظر معادالا کارشناسی جنگ، بر عدم امکان مقاومت در مقاب  رژیم بعث 

کید می کرد، با سپاه هماهنگ کند و هر دو را برای مقابله با تجاوز صدام به وحدا عملـی تأ
انشگاه نه تنها با انقالبیـون بـرای مـدیریت جنـگ ـ و نه علمی ـ برساند. اما امروزه ادبیاا د

هویـت  دلی بـهفرهنگی و اقتصادی همـراه نشـده و ورودی بـه ایـن عرصـه نداشـته، بلکـه 
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تخصصی رود، زمینه را برای جریان هر چه بیشتر ادبیـاا و سـارتارهای غربـی در جامعـه 
علمی برای ایجـاد ایـن  کند و ادبیاا حوزه و ادبیاا انقالب نیز از فقدان بضاعتیفراهم می

 برند.تغییر در دانشگاه رنج می

سیس شبکه خبر س نی أتطراحی م شین ونگی ودید د  عرصه فرهنگی ب   .3

 ؛ د  الگوی دو ان گذا مردمی و مدیریت آن توسط شبکه معنویتا مق ومتی

مراکزی برای مقابله با تهدیدهای فضای مجازی عمـ  کننـد و  عنوانبهپا مساجد باید 
روز و قرار بگیرند تا این قرارگاه بـا تحلیـ  بـه« قرارگاه جنگ فرهنگی»تحت مدیریت علمِی 

دقیِق فرهنگی و اطالعاتی و امنیتی از فضای ربری و تحلیلی حـاکم بـر فضـای مجـازی و 
، طراحی چگـونگی مقابلـه بـا آن هجمه دشمنمحورهای اساسی آن، شناسایی نقاط اصلِی 

رود به جنگ فرهنگی ساماندهی کند و تعیـین وظیفـه و تقسـیم کـار و و... متدّینین را برای و
ها و عملکرد که فعالیتبگیرد. لذا به جای آن عهدهبهریزی و پشتیبانی محتوایی و... را برنامه

اندازی ها دچار قبض و بسط شود، باید به راهنهادهایی مانند وزارا اطالعاا با تغییر دولت
لمی و فرهنگی و تحلیلی آن معطو  گردد. البته روشن است کـه در این قرارگاه و مدیریت ع

فرهنـگ بـا نیروهـا و مقـدوراا و  ی جنگـی در عرصـهشمن، ایجاد جبههقیاس با قدرا د
گونه کـه نیـروی انسـانی و تسـلیحاا شود همانامکاناا بسیار معدود و محدودی آغاز می

ند، قابـ  مقایسـه بـا امکانـاا و جنگی که برای آزادسازی ررمشهر به جنوب کشور شـتافت
ای از آن نبود و این واقعیت، امروز نیز های جهانی و منطقهمقدوراا ارت  عراق و پشتیبانی

یک از این معـادالا، مـانا از هایی مانند جنگ حلح کاماًل مشهود است اما هی در معرکه
منطقـه و جهـان  پیروزی اعجازآمیز نظام اسالمی نشد. چنین دسـتاوردهایی کـه در سراسـر

تواند به محتوای اصلی برای جنگ فرهنگی و ربرسازی و... تبدی  شود و با جریان دارد، می
آورِی اربـار مربـوط بـه مظـالم و هاِی مبتنی بر تکنولـوژی سـاده و جمـاتأسیا ربرگزاری

مدرن در اقصی نقاط دنیا و افشـای آنهـا، مشـک  تولیـد محتـوای اسـالمی و  تمدنمفاسد 
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زه در تولیـد محتـوای متناسح با فضای مجازی را برطر  کند و ضعف ادبیاا حوجذاب و 
 ی کّمِی اطالعاا دینی و معار  اسالمی را مرتفا نماید.به ارائه کیفی و اکتفا

از  «کفار ماد ن   یافشا  » ب  تغییر مقی س د خبر  تولید د  س زیضرو ت ح دثه .1/3

 یفرهن  عرومی به فرهن  تخصص

برای ررو  از وضا موجـود در فضـای مجـازی و رسـانه )ترـوری تولیـد لذا آنچه باید 
 بررسانی و اربار است زیرا ارائـهی راطالع( در اولویت قرار گیرد، ایجاد تغییراا در عرصه

تـوان های نمایشی و مستند پیچیدگی زیادی دارند و در گام اول نمیها یا سارت فیلمتحلی 
های ربـری د. بلکه جمهوری اسالمی باید به تأسیا شبکهدر آنها ایجاد کر تحولبه راحتی 

ها و مفاسـد ناشـی از مظالم ابرقـدرا یی دنیا مبادرا کند و با افشاهای زندهبه تمام زبان
مدرن و انتقال دقیـق و صـحیح ایـن اربـار، اعتمـاد افکـار عمـومی را جلـح کنـد و  تمدن
ی جهانی با تجاوز و استکبار در عرصههای رود را در جایگاه پرچمدار صدق و مبارزه رسانه

ها به نهادهای مردمی تبدی  شـوند و بـدون ی دارلی نیز باید ربرگزاریقرار دهد. در عرصه
ــه مــردم اطالعها و نقصتــرس و واهمــه، تمــام ضــعف ــ  و هــا ب رســانی شــود امــا تحلی

سـًا هـی  نظـامی ها نیز در ارتیار مردم قرار گیرد. اساشناسی مربوط به این ناهنجاریآسیح
باشـد و اگـر  انبیـابودن را مطرح کند مگر آن که برراسته از دستگاه تواند ادعای مردمینمی
ای بر احساساا و هیجاناا مردم تکیه کننـد، وهله صورابهون در ابتدای حرکت رود مادی

ر زننـد و منـافا عمـومی را بـه نفـا یـک قشـدر ادامه و با رسیدن به قدرا، مردم را کنار می
عدم نیاز به امـوال و  دلی بهکنند. در واقا تنها ردای متعال و اولیاء او هستند که مصادره می

گیری از نیستند بلکه برای هـدایت و دسـت المالبیت، نه تنها به دنبال چپاول مردمامکاناا 
زنند. در همـین راسـتا بایـد توجـه داشـت کـه ها میدست به واالترین فداکاری بندگان ردا

ترین دستاورد مدیریت امام و مقام معظم رهبری، پیشبرد انقالب با تکیه بر مردم و حضـور بر
اسـت. لـذا بایـد مـردم و  اداره کشـورآنها بوده و همین امر راهگشای کشور در سایر ابعـاد 
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ی جنـگ بـا دشـمن در رسـانه و فضـای مجـازی کـرد و متدّینین و انقالبیون را وارد عرصـه
سالح جنگی در ارتیار آنان گذاشت و همزمان  مثابهبهفزارهای مربوط را اافزارها و نرمسخت

گونـه کـه در دفـاع مقـدس بـا قوانین جنگی را برای استفاده از این ابزارها وضا کرد تا همان
ی آنها از اطالعاا نظامی مقابلـه ها در میدان جنگ و سوء استفادهحضور منافقین و نفوذی

 در این عرصه مدیریت شود. های احتمالیشد، برری آسیح

شبکه معنویت ب  و ود ائره ورعه و ور عا ت باه ونا      ا تق ی ظرفیتضرو ت  .2/3

 گردش اطالع ت اخالقیِ فرهنگی و مدیریت

و جماعـاا  ائمـه جمعـه ارتقـای ظرفیـتها و مصلیباید با تکیه بر مساجد و  مهماین 
زیا ربر و گردش اطالعاا تبدی  انجام گیرد و نمازهای جماعت و جمعه به مرکزی برای تو

نردبانی برای رسـیدن بـه قـدرا و  مثابهبهشوند تا بررال  سبک زندگی غربی، نقد و انتقاد 
شارکت حقیقی بر محـور دیـن و گذاشتِن ممنصح تلقی نشود بلکه به ابزاری برای به نمای 

ها و انهاجتماعی تبدی  گردد و یـک جریـان مردمـی را شـک  دهـد کـه رسـ گفتمان یارتقا
در این صورا، افکار عمومی بـه تـدریج بـا  1مطبوعاا موجود ناچار به انعکاس آن شوند.

ها و فشارها موجح جدایی آنها از حاکمیت نخواهد شد. گرچه نظام همراه شده و ناهنجاری
اتی از تصـور دلی بههای زیادی پدید آید و ها و محدودیتدر ابتدای این حرکت، مظلومیت

کردن مسـاجد و سـو و سیاسـیتجربگـی نیروهـای جدیـد از یک  وظـایف و بیقبی  تدار
های شدیدی از سوی مراکز رسمی شـک  احترامی به تقّدس آنها از سوی دیگر، مقاومتبی

به تبلیغاا سّنتی )بیان احکام و اعتقاداا و ارالق  به جای اکتفا بگیرد. هنگامی که مساجد
ی ربر شوند و مدیریت پردازی جهانی در عرصهاه دروغفردی بر منابر(، وارد جنگ با دستگ

                                                           
این در حالی است که فقدان درک تروریـک و تخصصـی از الگوهـای دینـی بـرای مشـارکت مردمـی در  .1

ها تبدی  شده کـه از طریـق آن، ن و تکنوکرااای برای روشنفکرا، به حربهاداره کشورهای مختلف عرصه
 دین و نظام اسالمی را به ضّدیت با مشارکت عمومی مّتهم کنند.
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ای گیرند، آنگاه باید با سپردن معاونت صدا به عناصر انقالبی، رادیو به آینه عهدهبهاین امر را 
ای از آنها را انجام دهد. های مردمی در مساجد تبدی  شده و پشتیبانی رسانهبرای ربرگزاری

طراحی یـک ماشـین جنگـی  مثابهبهسازی و ربررسانی، ی ربراین تغییر رویکرد در عرصه
های توانـد بـرای فضـای مجـازی و شـبکهجدید در بخ  فرهنگ است کـه بـه تـدریج می

 قرار دهد. تأثیراجتماعی، محتوای متناسح تولید کند و آنها را تحت 

تر ا تب طی بارای مصا  ف نما م د  ونا      ه ی برضرو ت استف ده از تکنولوژی. 3/3

 مندی از آن د  الگوی مصرف عرومیو توقد بهره فرهنگی

ای، موشـکی و... آوری هستهگذاری نظام در دستیابی به فّن رصوصًا اگر همانند سرمایه
هایی جـدی ها و تالشگذاریها، سرمایههای دانشمندان ایرانی در آن زمینهو موفقیت تالش

های اجتماعی توسط دانشـمندان هافزارهای مربوط به شبکدر سطح حاکمیت برای تولید نرم
سازی شود. در این جوان و بسیجی آغاز شده و علم و تکنولوژی جهانی در این عرصه بومی

های انقالبـی ی که توسط دشـمن بـر رسـانههایها و محدودیتتوان با ممنوعیتصورا می
این امـر  مقابله کرد و مدیریت محتوا در فضای مجازی را آغاز نمود؛ گرچه شود،اعمال می

ها، باید از تکنولوژی برتر برای تأمین نیازهـای نیازمند به زمان باشد. لذا همانند سایر بخ 
ای بهره برد و آن را در ارتیار کسانی قرار داد که مشغول نظام از جمله جنگ فرهنگی و رسانه

سـطح در باید  درگیری در این عرصه هستند. ولی استفاده از آن برای الگوی مصر  عمومی
نس  اپراتورها  یهای وزارا ارتباطاا در ارتقامتوقف شود و به همین دلی ، سیاست موجود

ها ـ که ناظر به سبد کاالی مصرفی عموم آوریو افزای  سرعت اینترنت با تکیه به آررین فّن 
 مردم است ـ باید تغییر کند.

 ؛حوزه و دانشگ ه بستر تاول د  ادبی ت تخصصی عنوانبه .ایج د قرا گ ه فرهنگی4/3

 «طرا  علریضا»از  نم م اسالمی  فت اه برون

بندی باید گفت که اگر ضعفی در تولید محتـوای متناسـح بـا فضـای مجـازی در جما
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ی حق در ی کلمهکشیدن از سجده در برابر ابلیا و اقامهی محتوا به دستوجود دارد، ریشه
ورانی در قرن بیستم، بر قیام حضرا امام و گردد که این حقیقت نی باط  باز میمقاب  کلمه

مدیریت ایشان و مقام معظـم رهبـری در پیشـبرد نظـام اسـالمی تطبیـق یافتـه اسـت. پـا 
ی دستگاه کفر و نفاق نباید حتی بـرای یـک لحظـه موجـح سسـتی و جانبههای همههجمه

امه داد. این امـر ی حضرا امام شود بلکه باید این حرکت نورانی را ادتردید در راه و اندیشه
نیازمند یک ادبیاا نخبگانی جدید است کـه ضـعف ادبیـاا حـوزه و دانشـگاه در یـاری و 

اضـطرار »پشتیبانی علمی از انقالب اسالمی را رفـا کنـد و نظـام جمهـوری اسـالمی را از 
نظیر حضرا امام رمینـی )ره( رهایی بخشد. در واقا راه نوینی که با مجاهداا بی« علمی

گـاه و اسالم گشوده شد، یک مقوله امتایران و  ملتدر برابر  ی وجدانی است که باید رودآ
در ادبیـاا  تحـولمند و تروریزه شود. نی  به این هـد  اساسـی از رهگـذر دار و قاعدهزبان

اداره ی شـود تـا هـم حـوزه عرصـهتخصصی حوزه و ادبیاا تخصصی دانشگاه محقـق می
رطاباا شارع تلّقی نکند و هم دانشگاه بـه جـای مبنـا  و رار  از عقالییرا از امور  جامعه

مانـدگی و سـوء نظـام بـه عقحکردن های آن و مّتهمقرار دادِن سبک زندگی غربی و شارصه
 ، به تأمین نیازهای علمی انقالب بپردازد.مدیریت

ی دشمن، با طراحی یک چتر اطالعاتی برای مردم جهان از طریق فضـای در واقا جبهه
حالی  کند و این درمدرن دعوا می تمدنو تمّنیاا دنیوی و  مادیان را به زندگی مجازی آن

هاست. اما توجه بـه ترین دروغها و زشتترین جنایت، مشحون از کثیفتمدناست که این 
ی نخبگـانی و قرارگرفتن نظام در اضطرار علمی و ضرورا ورود ادبیاا انقـالب بـه عرصـه

یمی از تولید محتوای جدید و کارآمد را بـه دنبـال دارد. تخصصی، دنیای وسیا و حجم عظ
دستاوردهای کنـونی نظـام  منثرغفلت از این مطلح، نه تنها باعث ناتوانی از بیان صحیح و 

های بزرگ را حتی در نزد افکار عمومی دارـ  کشـور بـه حاشـیه شود بلکه این موفقیتمی
فوتبـال بـه جـام جهـانی،  ملیصعود تیم راند. به همین دلی  است که رویدادهایی مانند می
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کند اما حواد  اعجازآمیزی از قبی  فتح حلح به سراسر کشور را غرق شعف و شادمانی می
شود. این در حالی است که باطن ایـن نـوع فتوحـاا، و عمومی تبدی  نمی ملییک جشن 

های نظـامی و اسالم بر تمامی قدرا برتریی حضرا امام و در واقا اثباا پیروزِی اندیشه
همچون روسیه را با نظام  مادیهای امنیتی و سیاسی و مالِی جهان است و لذا توانسته قدرا

المللـی و ی قـدرا بیناسالمی همراه کند و جمهوری اسالمی را در معرض ورود به عرصه
جهانی و ایفای نق  در این مقیاس قرار دهد. در واقـا اگـر از توانمنـدی علمـی و تحلیلـِی 

برداری کرد ها به نحوی بهرهتوان از این پیروزیسح با انقالب اسالمی استفاده شود، میمتنا
صال در قرار بگیرد و به جای استی تأثیرای در دار  و رار  تحتکه فضای مجازی و رسانه

سـالح  مثابـهبهبه فیلترینگ و...، از اینترنت و مـاهواره و رسـانه  برابر فضای مجازی و اکتفا
ی متدّینین از گرفتار شدن برای حمله به دشمن استفاده شود و به جای ترس و واهمهفرهنگی 

های بکارگیری آن برای مقابله با دستگاه باطـ  بـه امـری واضـح و به عوارض سوء آن، شیوه
 روشن برای منمنین تبدی  گردد.

م لذا آنچه در این سلسله بحث برای جبران این ضعف نخبگانی و یـاری علمـی بـه نظـا
مقدس جمهوری اسالمی انجام شد، مبنا قـراردادِن دسـتاوردهای پژوهشـِی مرحـوم عالمـه 

های جنگ فرهنگـی و اقتصـادی بـر الهاشمی و طراحی جبههالله سیدمنیرالدین حسینیآیت
گیری در قبال وضا موجود یـا انفعـال و تسـلیم و تبعیـت در اساس آن بود تا از انزوا و گوشه

د و با شکستن انحصار بـه راهکارهـای متـداول و طـرح پیشـنهاد علمـی برابر آن احتراز گرد
جدید و ایجاد امید و جرآا برای حوزویان و دانشگاهیان و مدیران نظام و نهادهای انقالبی، 

 شده در بخ  سیاسی تداوم یابد.مسیر طی



13 
کیفیت تغییر جهت حاکم بر امور درمانی و بهداشتی در دوران  ـ1

تحلیل از مقوله  ـ2 ختارهای بهداشت اسالمیگذار براساس سا
حل سیاسی و فرهنگی و ارائه راه یغرب سبک زندگیاعتیاد در 

 آن ایبر 

. کیفیت تغییر وهت ح کم بر امو  د م نی و بهداشتی د  دو ان گذا  بر اس س 1

 س خت  ه ی بهداشت اسالمی

ها، مر با تعمیم درمانگاهدر رابطه با عدالت درمانی و بهداشتی باید توجه داشت که این ا
شود بلکه های تخصصی به اقصی نقاط کشور محقق نمیهای عادی و بیمارستانبیمارستان

شـود، هـا میالعال  و دیگـر بیماریکنی یا کاه  شدید امراض صـعحآنچه موجح ریشه
های بهداشتی و زیستی و کاه  آلودگی آب و هوا و زمین از طریـق شکسـتن رعایت تعادل

ای است که بر مبنای شـهوا شـک  گرفتـه اسـت. بـه ز و همچنین تغییر الگوی تغذیهتمرک
گیرِی بخـ  بهداشـت و درمـان، تـابعی از تغییـر در تعریـف شـهر و عبارا دیگـر جهـت

زیست و بهداشت و تغذیه است و به تحول در رویکـرد اقتصـادی و فرهنگـی در اداره محیط
صـورا ت و درمان در سـبک زنـدگی غربـی، بهگونه که بهداشکشور وابستگی دارد؛ همان

یابـد. لـذا مستق  قاب  مالحظه نیست بلکه به تبا دیگر سارتارهای تمدن غـرب تعـّین می
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های دینی بوده و مقصود از آن، طـّح ها با تکیه به طّح اسالمی ـ که مّتخذ از گزارهدرمانگاه
و در صـورا رمان رواهنـد کـرد د از طریق نهاد رانواده های ساده راـ بیماری سّنتی نیست

زمینـه بـرای تأسـیا  ها و درمان آنها از سطح بیمـاری و درمـان سـاده،شدن بیماریرار 
هـایی کـه د. بیماریشوی آنها توسط مساجد فراهم میی محالا و ادارهها در همهدرمانگاه

ر اسـاس یـک نظـام ها مورد بررسی قرار گیرند تـا بـساده نیستند نیز ابتدائًا باید در درمانگاه
ارجاع دقیق و تعیین سطح پیچیدگی بیماری، بیماران مربوطه به بیمارسـتان عـادی در مرکـز 

العال  بـودن بیمـاری، بیمـاران بـه بیمارسـتان استان معرفی شـوند امـا در صـورا صـعح
 شوند.تخصصی در پایتخت ارجاع می

ارتارهای تغذیـه، های اجتمـاعی اعـّم از سـدر واقا هنگـامی کـه سـارتارها و سیسـتم
صورا سـالم و متعـادل طراحـی زیست، آموزش و پرورش و... بهبهداشت، ورزش، محیط

های فعلی از بین رواهد ی اصلی و عام  محوری برای تولید اکثر بیماریشده باشند، زمینه
العال ، در چارچوب عدم انضباط افراد یا های پیچیده و صعحرفت و دچار شدن به بیماری

ها نسبت به مناسک و آداب شرعی تحلی  رواهد شد و لذا نظام در وضا مطلـوب، هرانواد
های ها نخواهد داشـت. در نتیجـه، بیمارسـتانی درمان این نوع بیماریمسنولیتی در زمینه

تخصصی تعداد محدودی رواهند داشت و به پایتخت منحصر رواهند شد و ممکن اسـت 
ع بیماری برای آنها معین نشود تا این نوع بیماران برای ای جز تعیین نوبه جای درمان، وظیفه

مثابه های موجود بهدرمان به رار  از کشور مراجعه کنند. به تعبیر دیگر، از آنجا که بیماری
صـورا غیرمعقـول و نامتعـادل تحلیـ  ی شـهواا بهتابعی از سبک زندگی غربی و تخلیـه

تـدریج تغییـر کنـد و در وضـا مطلـوب،  گیری نظام در ایـن زمینـه بـهشود، باید جهتمی
ها و تحقیق و توسعه برای رودکفایی گیری دان  پزشکی و دارویی مربوط به این بیماریپی

گونه که نظام اسالمی افراد های مرتبط با آن راتمه یابد. پا هماندر این زمینه و تقّب  هزینه
کنـد، در برابـر وادار نمیرا در زندگی رصوصی رود به سبک زندگی دینی و مناسک شرعی 
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محور، تمّنیـاا نفسـانی، گناهـان و های آنـان کـه ناشـی از سـبک زنـدگی شـهوابیماری
های ی مشـاورهپذیرد بلکه بـه ارائـههای شرعی بوده نیز مسنولیت درمان را نمیانضباطیبی

 نماید.تخصصی برای تشخیص بیماری آنان اکتفاء می
مشکالا و تأمین نیازهای عمـوم مـردم اسـت و نـه در واقا حاکمیت دینی متکّف  ح  

ی شـهواا و دسـتیابی بـه تمّنیـاا هسـتند؛ کردن برای قشر راصی که به دنبال تخلیههزینه
که این امر در بخ  سیاسی کاماًل واضح است و پشتیبانی و حمایت نظام از عناصـر و چنان
کردن حاکمیـت دینـی یـا تغییـر هایی که با تکیه به تروری قدرا مادی، به دنبال سـاقطگروه

ی بهداشت گیری نظام در عرصهماهیت آن هستتد، معنا ندارد. البته این بحث ناظر به جهت
است و لذا برای حرکت به سـوی ایـن هـد ، طراحـی یـک  «وضا مطلوب»و درمان برای 

ی پزشکی مدرن در کشور است چـرا ی آن، توقف توسعهشیح معقول ضرورا دارد که پایه
محور و هــای ناشــی از زنــدگی شــهوایــن نــوع پزشــکی در واقــا بــه درمــاِن بیماریکــه ا

ی جمهوری اسالمی در این عرصه، پردازد و این در حالی است که وظیفهسارتارهای آن می
 شود.سازی سارتارهای بهداشت اسالمی منحصر میبه پیاده

 و عدم تبادیل  انبی از منمر فرهن   د  مقی س ت  یخی ملت ایران شدن. بیره2

 به هویت اوتر عی ایرانی ن)طالق، اعتی د و...   ه ی اوتر عیآسیب

های اجتماعی مانند طالق و...، در بخ  رانواده مباحثی مطرح ی آسیحپیرامون مقوله
ی از این چـال  در مهمرسد بخ  ی اعتیاد باید گفت که به نظر میی مسألهشد اما درباره

زدن به کشـور و ها برای ضربهو تحمیلی است و از تالش ابرقدرا ایران، دارای منشأ سیاسی
گیـرد. به اروپا و دیگر نقـاط جهـان نشـأا می موادمخدرتبدی  آن به مرکزی برای ترانزیت 

، 1کتاب گفتمان انقالبایران در  ملتشنارتی از رصوصًا با توجه به تحلی  تاریخی و مردم
وم محقق شده و ردای متعال پرچم اسالم ناب را بـه به این ق اکرمنبیی روشن شد که وعده

                                                           
 رجوع به کتاب گفتمان انقالب اسالمی، فص  اول، گفتار اول، مبحث هشتم. .1
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ی رغم روا  انواع مفاسد و مظاهر فرهنگ غربـی در جامعـهاین مردم سپرده است. لذا علی
شـود و در مقابـ   ملـتایران توسط رژیم پهلوی، کسی نتوانست مانا ریزش معنـوِی ایـن 

ی ایران جای نگرفـت و معهگاه در عمق جاانقالب آنان مقاومت کند؛ یعنی این مفاسد هی 
رو حضرا امام با تکیه به هویت دینی مـردم کـه ریشـه در به هویت آنان تبدی  نشد. از این

فرهنگ عاشورا داشت، توانست نهضت را مدیریت کند و تعّلقاا عمـومی را از حـول نظـام 
سلطنتی جدا کند و آن را بر اساس پرست  رـدای متعـال سـاماندهی کنـد و ایـن حقیقـت 

ارک نزدیک به چهار دهه نه تنها متزلزل نشده بلکه به نحو مستحکم و استوار تـداوم یافتـه مب
 است.

 ب  بُعد سی سایِ  ی د  مرزه ی شرقی برای مق بلهضرو ت ایج د کرربند امنیت .3

 اعتی د مقوله

بنابراین بررال  جواما غربی، ابتالء برری قشرها به مشکالتی از قبی  اعتیاد در ایـران، 
ی شیعه های مصنوعی تناسبی با جامعهلذای از تمای  مردم به این مفاسد نیست و این ناش

های امریکـا و مّتحـدان  در بیت ندارد بلکه بخشی از این آسیح بـه شـیطنتو محّح اه 
شده، پا از اشغال این کشـور توسـط نیروهـای گردد. زیرا بنابر آمار اعالمافغانستان باز می

داشته است. بر این اساس،  ایفزاینده از افغانستان رشد موادمخدرادراا ائتال ، تولید و ص
ی مـّدعی مبـارزه عنوانبـهی رسمی با سازمان ملـ  مّتحـد نظام اسالمی باید پا از مکاتبه

های سـارت و جهانی با اعتیاد، با ابزارهای نظامی به بمباران و نـابودی مراکـز و آزمایشـگاه
گونـه کـه بیـداری نیروهـای اک افغانستان مبادرا کنـد؛ هماندر دار  ر موادمخدرتولید 

های تکفیری در دار  راک عـراق و ی آنها با داع  و سایر گروهدفاعی و بررورد پیشگیرانه
سوریه، مانا از ورود آنان به کشور شد و امنیت را در مرزهای غربی تأمین کرد و دشمن را تا 

توان کمربند امنیتی بـرای حفاظـت از این صورا، میکیلومترها از راک ایران دور نمود. به 
های سنگین ناشی از سارت دیوارها و طراحـی جوانان کشور را تقویت کرد و حتی از هزینه
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 موانا در مرزها کاست.

  اه اساالمی؛  تراو ی تولیاد اطاال     د  چ  چوبایج د بستر ازدوا  ووان ن  .4

 موضو  اعتی د مق بله ب  بُعد فرهنگیِ

گردد زیرا هنگامی که امکان ازدوا  ی اعتیاد به مسائ  دارلی باز میعد دیگر مسألهاما بُ 
حـالل  لـذای دستیابی آنان به ی کمی پا از سّن بلوغ فراهم شود و زمینهجوانان با فاصله

ی رود و جـز عـّدههـای اعتیـاد از بـین مـیتسهی  گردد، بسیاری از عل  و عوامـ  و انگیزه
گونـه کـه در مباحـث کند. امـا همانتمای  پیدا نمی مخدر موادکسی به  ،معدودی از فّساق

محور و زیباشناسی غربی، ، الگوی مصر  رفاهمادیقبلی بیان شد، امروزه فرهنگ مشارکت 
ها ـ که ناشی الگوی تولید قدرا و ثـروا و ی ایرانی ضربه زده و این چال به بنیان رانواده

ی مهمـانان را با موانا اساسی روبرو کرده است. لذا بخ  اطالع غربی هستند ـ ازدوا  جو
گفته پیرامون رانواده و صیانت آن از روند مبارزه با اعتیاد، وابسته به اجرای پیشنهادهای پی 

ی کردن این عـوارض، بـه چنـد برنامـهدر برابر عوارض سبک زندگی غربی است که برطر 
 1ساله نیاز دارد.پنج

یک نی ز تفریای  عنوانبه از فرهن  اعتی د د  غرب ضرو ت شن خت عریق .5

 د  مق بله ب  آن و اهریت مهندسی و طراحی الگوی تولید اطال  اسالمی  وزآمد

ــاد در ســایر جوامــا ی اینهمــه ــههــا در حــالی اســت کــه اعتی ــت  عنوانب ــک واقعی ی
بــه  هــایی بـرای کـاه  آمـار و رسـیدگیشـود و سـپا تالشاجتنـاب پذیرفتـه میغیرقاب 

یـک نیـاز  مثابـهبه موادمخـدرپذیرد. به عبارا دیگـر، اسـتفاده از پیامدهای آن صورا می

                                                           
ود و هایی از جامعـه قابـ  تحمـ  نخواهـد بـالبته کنارگذاشتن سبک زندگی غربی قطعًا برای برری گروه .1

موجح مهاجرا آنان به رار  از کشور رواهد شد اما در مقاب ، هنگامی که یک سبک زندگی متعـادل 
ها نفر در دار  و سایر کشورها مختلف که به زندگی معنوی یا انسانی در برابر بشریت قرار گیرد، میلیون

 مندند، از این دستاورد بزرگ استقبال رواهند کرد.عالقه
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 مـادیها و نیازهـای لـذاتفریحی در سبک زندگی غربی است و همانند سایر تفریحاا و 
سطح و کیفیت آن  یی توقفی برای آن وجود ندارد بلکه مراکز تحقیقاتی دائمًا برای ارتقانقطه

های صـنعتی در میـان مخـدرو روا   موادمخـدر. لذا تغییر الگـوی مصـر  کنندتالش می
های گذشـته، ناشـی از های سارت آن در دار  کشور طّی سـالمعتادان و ایجاد آزمایشگاه

ی ادیان از جمله فرهنگ شیعه اسـت و سبک زندگی غربی و تهاجم آن بر سایر فرهنگ همه
یرد و به درگیری کفر مدرن با دسـتگاه ایمـان بـاز گدر جایگاهی فراتر از بحث اعتیاد قرار می

و حاکمیت دینی اسـت تـا بـا  جامعه اسالمی ارتقای ظرفیتگردد. لذا راه بررورد با آن، می
از اسـاس  مـادیی سبک زندگی جدید، نیازهـای مربـوط بـه سـبک زنـدگی طراحی و ارائه

مدرن در تمامی شرون  نتمدگونه که تا پی  از انقالب اسالمی، حضور برچیده شود. همان
بـه انـزوا کشـیده شـوند و حتـی  ها از جملـه ادیـانفرهنگرردهی بشر باعث شده بود همه

الحرام به سـردی بگرایـد و جهـان اللهبیت حجی ردا و نمادهای مذهبی مانند زیارا رانه
اسالم در ضعف قرار بگیرد و این قیام حضرا امام بود که وجدان عمومی بشریت را نسـبت 

 داران عّزا بخشید.به کارآمدی دین تغییر داد و به دین

فرهنا    برابرو نبه د  مق ومت هره ک  آیی ترو ی تولید اطال  اسالمی برای .6

 نم م اسالمیمدیریت حضرت ام م د  تجربه موفق    تووه بهب یغرب

آرایی پا از پیروزی انقالب نیز همین فشـارها شـک  دیگـری یافـت و در قالـح صـف
در مقاب  حضرا امام و یاران ایشان ظهور و بروز پیدا کرد و تنها پا  مادیداران تکام  طرف

های مذهبِی حامی این صدر و مقابله با مجاهدین رلق و حذ  برری شخصیتاز عزل بنی
ی عناصر اصلی انقالب بود که یک صف واحد در کشور شـک  دیدگاه و شهادا مظلومانه

اسـت  اداره کشـورهای ی آن به تمامی عرصهشده و توسعهطّی  گرفت. در نتیجه، تدوم مسیر
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادِی تحمیلی از سوی سبک زندگی غربی را تواند هجمهکه می

مرتفا نماید. به عبارا دیگر، اعتیاد صنعتی و غیرصـنعتی از توابـا و فـروِع سـبک زنـدگی 
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اسـت و بایـد بـرای مقابلـه بـا آن، از  غربی است که به سهم رود مهاجم بر نظـام اسـالمی
های سیاسی و دفاعی و امنیتی و تکرار آن در بخ  فرهنگی و ی بدست آمده در عرصهتجربه

ی انقالبـی و اقتصادی بهره برد. در واقا اگر فضای کشـور در فرهنـگ و اقتصـاد نیـز صـبغه
 مـادیاز فرهنـگ  جنگی به رود بگیرد، مقوالتی از قبی  اعتیاد و سـایر موضـوعاا برآمـده

طور که جنگ سیاسی شود؛ همانگیرد و بررورد با آنها تسهی  میمدرنیته در حاشیه قرار می
 و امنیتی و دفاعی در ابتدای انقالب، کشور را به همین جهت سوق داده بود.



14 
هسته  عنوانبهرهبری( نهاد ، هاجد، مصلیا)مس شبکه معنویت

و تبیین جایگاه آن در  «میتولید قدرت اسال»تئوری  در مرکزی
 مهندسی دوران گذار

منزلات  د  منزلات معصاومین)   با      «ترو ی تولید قاد ت » تف وت م هیتِ .1

 یغیرمعصومین د  دو ه غیبت کبر

بـاره بیـان شـد کـه موضوع بعدی، بحث پیرامـون ترـوری تولیـد قـدرا اسـت و در این
است که در عصر ظهور و  و امامان حاکمیت در وضا مطلوب، از آِن ردای متعال و پیامبران

و  اکـرمنبیگونه که این امر در صدر اسالم و در زمان کند؛ همانعاَلم رجعت تحقق پیدا می
کوتـاهی رخ داده اسـت. در حکـومتی کـه بـا  مداامیرالمنمنین علیهماوآلهماالسالم برای 

ریت و جواما یابد و بششود، قدرا مطلق و علم مطلق حاکمیت میمی حضور معصوم برپا
شود؛ علمی می متقومباید افتخار کنند که اجتماع و نیازهای آنان به علم ربوبی و رطاناپذیر 

دهـد. ها قرار میامتها و کند و بهترین راه را در مقاب  انسانبینی میی امور را پی که همه
؛ یعنی شودمیین مرحله از تاریخ مربوط نالبته روشن است که وضعیت فوق، به دوران ما و ا

الحصـول )علـم یدر علـم تـدریج ، امـانـدارد یهـی  کـا نقشـ گرچه در علم معصـوم،
بـه نحـو فـردی و بـه صـورا  ک موضوع عینـی،شدن وضعیت و حکم یمعینغیرمعصوم( 
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گیرد. اساسًا برای غیرمعصوم شنارت حکم و موضوع در جریان عینیت سویه انجام نمیکی
ی هـازمینـهت که حتمًا زمان و مکان در آن دری  است و ی اس، امرو با هد  تکام  جامعه
آید. لذا عموم مردم به حسح منزلـت رـود پدید می یصورا جمعپیدای  تصمیم در آن به

گیری و سـازی و تصـمیمدر جامعه باید در جریان تکام  حضور پیدا کرده و در امـر تصمیم
 اجرا مشارکت داشته باشند. 

 د  آن وری ن اخالق  ذیله و کیفیتد قد ت غربی بندی از ترو ی تولیورع .2

از سوی دیگر، مفاسد جاری در تروری تولید قدرا غربی تبیین شـد: تشـکی  جامعـه و 
شـود کـه وحدا کلمه در این تروری، بر محور زندگی دنیا و تمّنیاا و شهواا آن انجام می

در این تروری بـر مبنـای  را در پی دارد. به تبا، حاکمیت جامعه مادیرسارا بزرگی به نام 
شـود امـا آوری میتوسـط احـزاب جمـا آرای عمـومیگیرد و ی دموکراسی شک  میفلسفه

رغم عهدبستن بـا یـک ، امتیازرواهی و امتیازدهی است؛ یعنی علیتحزبارالق حاکم بر 
دار مورد رریـد و فـروش در جهت منافا اشخاص و احزاب و قشر سرمایه آرای مردم، ملت

ای مطلق و بدون قید نبوده و در زمان حاضر رو، دموکراسی در هی  دورهگیرد. از اینقرار می
ی عمومی و منافا مردم و مقدوراا جامعه به نفا داری است و ارادهنیز مقّید به نظام سرمایه

 شود.داران( مصادره می)سرمایه راصیک قشر 
م کار و کارگری که نیروی همچنین بیان شد که وضعیت گزین  و امور استخدامی و نظا

داری مـدرن را تحقـق کنـد، بـردهرا تـأمین می تمـدنی مورد نیـاز بـرای سـارت و توسـعه
آور حاصــ  از تولیــد انبــوه بــه ثروتمنــدان گذاری و ســود سرســامبخشــد. زیــرا ســرمایهمی

ی آورد بلکه بـا ایجـاد فاصـلهیابد که این روند نه تنها عدالت را به همراه نمیارتصاص می
کند و به این تبدی  می جامعه مادیدائمی بین نیاز و ارضاء، محرومیت را به امری ذاتی برای 

کشد. در نتیجـه، گرچـه سـطحی از رفـاه در صورا، نیروی کار را همواره به دنبال رود می
باعـث شـده تـا  تمـدنیافته تعمیم پیدا کرده اما مدیریت جهانِی این برری کشورهای توسعه
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ها بـه جانبه توسط این قـدرای پایدار و همهم در سایر کشورها تحت لوای توسعهمنافا مرد
ی اسـتعمار علنـی، از طریـق دزدی و چپـاول آشـکار یغما برود. چنـین بررـوردی در دوره

ی اسـتعمار پنهـان، از طریـق علـوم انسـانِی کـاربردی و بـا کشورها محقق شـده و در دوره
المللـی رخ داده هـای جهـانی و بینریف، تکالیف و تطبیقکردن ارالق رذیله در تعاتروریزه
 است.

با تروری تولید قدرا غربی « گیریجهت»که جمهوری اسالمی در سطح لذا با وجود آن
ی سیاسـت پردارتـه، امـا ایـن در عرصه مادیو مفاسد آن درگیر شده و به مقابله با عدالت 

اسـت. زیـرا محصـوِل ادبیـاا ی نظـام حضـور پیـدا کـرده «سـارتارها»فرهنگ در سـطح 
ی آن محدود شده و سطح استضـائه« فردی»تخصصی حوزه به اعتقاداا و ارالق و احکاِم 

ارتقـاء نیافتـه و حتـی تعیـین « تمدن، حکومت و امت»از قرآن و روایاا، به تفّقه در احکاِم 
این رـأل،  ینیز در دستور کار آن قرار ندارد. در نتیجه« گروه، صنف و جامعه»تکلیف برای 

گیرنـد کـه ایـن امـر، ی سیاسـی را بـه دسـت میعلوم دانشگاهی هستند که مدیریت عرصه
ی انقالبـی ایـران نـدارد. حاصلی جز جریان مفاسد تروری تولیـد قـدرا غربـی در جامعـه

رفـت از اسـت و بـرای برون« اضطرار علمی»بنابراین نظام مقدس جمهوری اسالمی دچار 
باید به مقابله با عقالنیت مدرنیته بپردازد که در این راستا مباحـث  این وضا، عقالنیِت تفقه

الهاشـمی، مبنـایی بـرای طـرح ایـن الله سـیدمنیرالدین حسینیپژوهشی مرحوم عالمه آیت
 سلسله بحث قرار گرفته است.

، شن سی آنچه  دهه گذشته و آسیبد   «س ال ی دینیمردم»تبیین تجربه  .3

 ید د  ترو ی تولید قد ت و س خت  ه ی آنضرو ت مهندسی ود مبیّن

ایـران  ملـتی شناسی، وحدا کلمـهدر این زمینه باید توجه داشت که در سطح جامعه
حول محور اسالم شک  گرفته و در سطح حاکمیت، دموکراسی و مشارکت عمومی پذیرفتـه 

وای قرآن و ؛ یعنی مردم رواهان زندگی تحت لبه اسالم مقّید گردیده است آرای مردمو شده 
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احزاب پا از پیـروزی انقـالب اسـالمی، بـه  ارالق تحزب و لذا احکام نورانی آن هستند.
ی از کلـاند که نه بـه طـور هایی پدید آمدهها و جناحاند بلکه جبههنحو واقعی استقرار نیافته

اساسی، ُبریده از فرهنـگ مـذهح هسـتند. از  صورابهاند و نه انفکاک یافته تحزبفرهنگ 
با حضرا امام و یاران ایشـان در  اداره کشوردر  مادیرو، گرچه درگیری هواداران تکام  ینا

امام و حذ  مخالفین پایان یافـت  ی سیاسِی رطل با غلبهابتدای پیروزی، پا از دو سه سا
ی عمـ  الزاماا رود را در صـحنه« مادیتکام  »شناسی فرهنگی، فقدان آسیح دلی بهاما 

ها لزومًا به معنای اعتقـاد نظـرِی یـک جنـاح بـه بندیکرد؛ گرچه این صف بر نظام تحمی 
و انحالل انقالب اسالمی در آن نباشد. لذا چال  بین ادبیاا حـوزه و ادبیـاا  مادیتکام  

یـا « روحانیت و مجمـا روحـانیون جامعه»سیاست، با عناوینی مانند ی دانشگاه در عرصه
فت. به عبارا دیگر تروری تولید قدرا غربی و کیفیـت تداوم یا« طلحگرا و اصالحاصول»

نارواه آثار ارالقـی رـود را بـه همـراه ، رواهآرای عمومیآوری متداول در جهان برای جما
دهد. پا هرچند پذیرش اسـالم دارد و نزاع بر سر قدرا را به متن جامعه و مردم تسّری می

ی مـا، ایـن آثـار سـوء را ر جامعـهایـران و جریـان آن د ملتناب و فرهنگ مذهح از سوی 
ارائـه نشـود، تکـرار  تحزبدهد، اما اگر جایگزینی برای فرهنگ نسبی کاه  می صورابه

 مـادیهـای با تکیه به روش آرای عمومیی ـ که هد  آن، مصادره 88ی حوادثی مانند فتنه
 ، نظام را در معرض رطراا سهمگینی قرار رواهد داد.مدابود ـ در دراز

، موجـح حاکمّیـت فرهنـگ آرای عمـومینهادی برای ارـذ  عنوانبه« تحزب»قا در وا
شـود و ایـن در حـالی اسـت کـه نظـام می اداره کشورمدرنیته و ادبیاا دانشگاه بر شروناا 

های علمیه داری نیز حوزهو متکّف  دین و دین مسنولاسالمی به دنبال حاکمیت دین است و 
یت امـور مسـنولپا از تشکی  نظام جمهوری اسـالمی، ز نیو روحانیت هستند. البته مردم 

الشرائط در رآس قـوای یک فقیه جاما عنوانبهدانند زیرا رهبری کشور را متوّجه روحانیت می
ی قـدرا، ارزیـابی التـزام عملـی آنـان بـه ورود عناصر بـه عرصـه شرطگانه قرار دارد و سه
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اسـت و بـررال  دیگـر جوامـا، جمهوری اسالمی و والیت فقیه توسـط شـورای نگهبـان 
هـا در حـالی ی اینعضویت در احزاب درالتی در تعیین صالحیت کاندیداها نـدارد. همـه

کردگان دانشـگاه و بـر ها در سطح سارتارها توسط تحصی گیریاست که در عم ، تصمیم
شود و معضـالا و عـوارِض ناشـی از ناکارآمـدی ایـن نـوع انجام می کاربردیمبنای علوم 

گردد. بـرای ی انقالبی و مذهبی، به روحانیت و رهبری منتسح میمیماا در یک جامعهتص
ی شـهواا و ارـالق رذیلـه در سـبک رفا این ناهنجاری که بر اثر سارتارهای تولید کننـده

رـانواده، »آید، بایـد در دوران انتقـال سـارتارهای نـوینی بـر مبنـای زندگی غربی پدید می
 د که مباحث مربوط به رانواده و مدرسه قباًل بیان شد.طراحی کر« مدرسه و مسجد

پ یگ ه ترو ی قد ت  عنوانبه  هبری  نه د ه ،ود، مصلی )مس شبکه معنویت .4

 د  غرب احزابشبکه  و و یگزیند  نم م اسالمی 

گرچه در سبک زندگی غربـی، احـزاب دارای نقـ  اساسـی در تولیـد قـدرا و توزیـا 
نهاد و تشـّک  معنـوی و »یک  عنوانبههستند، اما آنچه  ی عمومیآراآوری ارتیاراا و جما

اسـت کـه در صـورا پـذیرش « مسـجد»ایران جریان دارد، نهـاد  ملتدر زندگی « مردمی
 بر 1گیرد.جماعت توسط اهالی مح ، نماز جماعت در آن شک  میوصف عدالت برای امام

را  جامعه اسالمیغوا و ایجاد ی قیام بر ضد رژیم طاهمین اساس، مساجد بودند که ریشه
وهفت سال گذشته در استقرار حاکمیـت دینـی و حفاظـت از آن شک  دادند و هم طّی سی

اند و هم باید در دوران گذار به نهادی برای جلح مشارکت عمومی در نق  اساسی ایفا کرده
 اسـالمی تمـدنمدیریت کشور تبدی  شوند و هم در وضا مطلوب باید رکنـی بـرای تحقـق 

مرکـز تولیـد قـدرا  عنوانبـهمسـاجد « تمـدن، حاکمیت، امت»باشند. یعنی در سه سطح 
ردای متعال و معنویت و جریان شوند زیرا قدرا در دستگاه ایمان به ارتباط با محسوب می

                                                           
 عنوانبـهمطالبی پیرامون مسجد  (3( و همین فص  )گفتار اول، عنوان 1/3، عنوان 8فتار در فص  دوم )گ .1

 بیان شد.« ی معنویتشبکه»یکی از ارکاِن 
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شناسـِی ی جامعهشود. یعنـی در فلسـفهتعریف می« قوه اال بالله العلی العظیمالحول و ال»
ها توزیـا شـود و سـپا بـین انسـانالهی کسح می نظام والیت دائًا ازابت قوهالهی، حول و 

در طبعیـت تبـدی  شـود. امـا در دسـتگاه  تصر ی سوم، به مبنایی برای گردد تا در رتبهمی
یابد، مبنای اصلی بـرای در طبیعت و منابا که در تکنولوژی ظهور و بروز می تصر ، مادی

دهـد و سـپا تغییـر می عیت از تکنیـکی را به تبکسح قدرا است و این امر، روابط انسان
 سازد.کند و آن را در جامعه منزوی میرابطه با ردای متعال را نفی می

در دوران انتقـال، بایـد « مشـارکت عمـومی»بـا « حاکمیـت دیـن»شدِن لذا برای همراه
نیـز ها انجام پذیرد و ارتیاراا هحلبر اساس محوریت مساجد در م آرای عمومیآوری جما

یت کنند. یعنی همانند ایجاد مسنول، قبول اداره کشوربه همین نهاد سپرده شود و مساجد در 
ی دفــاعی و امنیتــی، یــک نهــاد جدیــد نیــز بــرای انجــام نهــاد ســپاه پاســداران در عرصــه

ی سیاسی شک  بگیرد تا سارتارهای قـدرا بـه سـمت آن های انقالبی در عرصهمأموریت
ریق، فضا برای حضور عناصر معتقد به ادبیاا انقالب )مخالفین دهی شود و از این طجهت

 ( در حاکمیت فراهم گردد.مادیبا اص  قرارگرفتن تکام  

 از طریاق غیرمستقیم د  شابکه معنویات    صو تبهآو ی آ اء احتر ل اول: ورع .1/4

 و تعریم تنفیذ  هبریائره ورعه و ور ع ت توسط مردم  انتخ ب

آوری آراء ال برای طراحی دوران انتقال آن است که به جای جمابر این اساس، یک احتم
بــر اســاس ســارتارهای دموکراســی غربــی، از الگــویی مشــابه بــا دموکراســی شــرقی )آراء 

 رـاصغیرمستقیم( استفاده شود. ویژگی دموکراسی شرقی به نحوی بود کـه در آن، قشـری 
به همین دلی ، انتخابـاا و ارـذ  کردند ویعنی کارگران و کشاورزان به قدرا دست پیدا می

شـد و نماینـدگان کـارگران در های کـارگری و کشـاورزی برگـزار میآراء در تناسح با محیط
دادند. این روند در دو یا سه ای را تشکی  میهای مختلف، مجالا استانی و منطقهکاررانه

وراهای شـهری و یافت تا اعضای مجلا مرکزی از میان منتخبان مجالا و شالیه تداوم می
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نمایندگان نهایی رلق، رؤسـای قـوا را انتخـاب  عنوانبهاستانی برگزیده شوند و با رآی رود 
 کنند.

با تکیه بـه مسـاجد بـه تغییـر در سـارتارهای  در دوران گذار توانمشابه با این روند، می
 یتقـادر حـوزه و ار تحولمبادرا کرد و همزمان با  آرای عمومیآوری سیاسی و روند جما

را بـه  ائمـه جماعـاا، انتخـاب تمدنسطح پرورش عناصر حوزوی متناسح با حاکمیت و 
یت آنـان را از طـر  دسـتگاه مسنول، حکم «تنفیذ»گذاشت و سپا با تعمیِم  آرای عمومی

و رادیـو و  ،های وقفی در بخ  اقتصاد)بنگاه« ُررد»رهبری تأیید نمود تا مدیریت در سطح 
ه بـه مسـاجد و امامـان جماعـت حلـفرهنگ( در هر منطقـه و م ربرگزاری مردمی در بخ 

از میـان رـود اشخاصـی را بـرای نماینـدگی  ائمـه جماعـاای بعد، سپرده شود. در مرحله
مجلا مرکزی، گـزین   یاعضا عنوانبهکنند تا آنان در منطقه و استان انتخاب می فقیهولی

همگی در همـاهنگی بـا مـدیریت در  گیرند و عهدهبهرا « سارتارها»رؤسای قوا و مدیریت 
ی دستگاه رهبری است، عم  کنند. در این صورا، ارتیاراا به که بر عهده« جهت»سطح 
ها و نمازهای جمعه و دستگاه رهبری( واگـذار مصالی معنویت )متشّک  از مساجد، شبکه

وارد  ،مـادیشود تا قشر انقالبی و آشنا به ادبیاا حوزه و مخـالف بـا محوریـت تکامـ  می
هـای شده و و نسبت به آن پاسـخگو باشـند و حوزه« ُررد، کالن و توسعه»سطوح مدیریِت 

د قدرا یت در نظام اسالمی و درگیری با تروری تولیمسنولی قبول علمیه تدریجًا وارد عرصه
ی جنگ فرهنگی و اقتصادی حوزه به سرداران جبهه و ثروا و اطالع شوند و طالب و فضال

 تبدی  گردند.
و جماعـاا پـا بـه  ائمـه جمعـهگونه که در دوران دفـاع مقـّدس اگـر روحانیـت و همان

های گذاشتند، عموم مردم و اقشار مختلف نیز دسـت بـه آن فـداکاریهای جنگ نمیجبهه
درصـد شـهدای  90کند کـه بـی  از زدند. لذا برری آمارهای حکایت از آن میبزرگ نمی

روحانیـت و  مهـمانـد کـه ایـن عـدد، نقـ  د بودهیافتگان مساججنگ تحمیلی از پرورش
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 مثابـهبهو جماعاا  ائمه جمعهدهد. یعنی در آن دوران، مساجد در دفاع مقّدس را نشان می
حضور داشـتند و نقـ   اداره کشوری میدان کردند و در میانهبازوان دستگاه رهبری عم  می

امور پشتیبانی و لجسـتیک محـدود ها به ها و فرماندارینهادهای کالسیک مانند استانداری
شده بود. اما امـروزه و بـا غفلـت از جنـگ فرهنگـی و اقتصـادی کـه نظـام اسـالمی بـا آن 

ها روست، وحدا اقوام و توزیا قـدرا در دارـ  توسـط وزارا کشـور و اسـتانداریهروب
د و با کنشود. لذا این پیشنهاد، وضعیتی مشابه با دوران دفاع مقدس را ایجاد میمدیریت می

 ائمه جمعهی معنویت و سلح ارتیاراا کالن از استانداران، توزیا قدرا را بر اساس شبکه
های نماز جمعه و بیان احکام و به رطبه ز اکتفارا ا شبکه معنویتکند و نق  ساماندهی می

دهد تا ماهیت مشـارکت می ه حضور در مدیریت سارتارها ارتقااعتقاداا و ارالق فردی، ب
و دموکراسی در کشور تغییر پیدا کند. همچنـین گفتـه شـد کـه امـروزه مشـکالا و عمومی 

شـود و ایـن در های موجود به روحانیت و رهبری و عناصـر انقالبـی منتسـح میناهنجاری
ــارهحــالی اســت کــه تصــمیم توســط ادبیــاا دانشــگاه و عناصــر  ،ی ســارتارهاگیری درب

یگر از آثار مثبت پیشنهاد فوق، آن اسـت کـه پذیرد. لذا یکی دی آن صورا مییافتهپرورش
شـوند، در عمـ  نیـز کشـور شـنارته می مسـنول عنوانبـههمان قشری که از سـوی مـردم 

 توانند نسبت به آن پاسخگو باشند.گیرند و میمی عهدهبهیت سارتارها را مسنول

و ی آاحتر ل دوم: واگذا ی تعیین صالحیت ک ندیداه  به شبکه معنویت و وراع  .2/4

 مستقیم صو تبه آ ای مردم

اما احتمال دیگر آن است که برای ررو  از وضا موجـود، از الگـوی مشـارکت شـرقی 
 صـورابه آرای مـردمآوری استفاده نشود و فعاًل تغییری در شک  دموکراسی غربـی و جمـا

توسـط مستقیم پدید نیاید بلکه روند فعلی برای گزین  کاندیداها و معرفی آنها به مردم کـه 
ی مساجد گذاشته شـود تـا ایـن نهـاد معنـوی و مردمـی، عهدهبهپذیرد، احزاب صورا می

مسـتقیم مـردم قـرار  یرا در معـرض آرای مقّننه و مجریه قوهعناصر مناسح برای حضور در 
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ی نـدارد و تنهـا راصنام کاندیداها قید و شرط دهد. در این صورا، وضعیت فعلی که ثبت
هـای نظـارا بـه بررسـی صـالحیت داوطلبـان ترهای اجرایـی و هیترنام، هیز ثبتپا ا

که اشخاص برای حضور در انتخابـاا داوطلـح کند. یعنی به جای آنپردازند، تغییر میمی
یـأا امنـاء و و َه  ائمه جماعـااطلبی قرار بگیرند، ی ریاستشوند و در معرض ُرلق رذیله

های مکتـح کسانی را که برای تحقق ایـده های بسیج و سایر عناصر فعال در مساجد،پایگاه
ی انتخابـاا دعـوا نماینـد. بینند، انتخاب کنند و از آنها برای ورود بـه عرصـهمناسح می

های پا از پیروزی انقالب، موارد قاب  توجهی وجود داشته کـه گونه که در طول سالهمان
ه در انتخاباا حضور پیـدا کردند کها یا عناصر بلندپایه از برری افراد دررواست میتشّک 

کنند و اجازه دهند تا نام آنها در لیست پیشنهادی آن تشّک  برای انتخاباا قرار بگیرد. همین 
ی معنویت انجام شود و به جای طـرح ایـن دررواسـت توسـط رفتار ارالقی باید در شبکه

 ها صورا پذیرد.مصالهای سیاسی، این کار با محوریت مساجد و تشک 
جماعــت مســجد از طریــق آرای عمــومی، او بــا مــدیریت ز انتخــاب امامیعنــی پــا ا

تشکیالتی و در گفتگو و تعام  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 

کند و کسـانی اندیداتوری در انتخاباا مبادرا میاهالی مسجد و دررواست از آنان برای ک
کاندیـدای انتخابـاا معرفـی  عنوانبـهکه این دررواست را بپذیرند، توسـط مسـاجد شـهر 

دار رواهنـد شوند. لذا مساجد همانند مدارس و اداراا و...، نهادی رسمی و شناسـنامهمی
نام انتخابـاا عمـاًل ازند تا ثبتپردبود که به بررسی کاندیداهای انتخاباتی و معرفی آنان می
شده شام  تعداد زیادی شوند و لذا در مساجد واقا شود. البته ممکن است اشخاص معرفی

فقیـه و نماینـدگی ولی ائمه جمعهها و مصالشده توسط مساجد باید به لیست عناصر معرفی
انـد ـ ارائـه فتهدر هر استان ـ که رود توسط مردم انتخاب شده و مورد تنفیذ رهبری قـرار گر

گردد تا با بررسی مجّدد برای گزین  افراد کارآمدتر، فهرست نهایی کاندیداهای انتخابـاا 
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مشخص شود. در نتیجه، فعالیت نهادهای دولتی و حاکمیتی به نظارا بر صّحت انتخاباا 
ی تعیـین صـالحیت داوطلبـان آنـان در عرصـه وظایفو تأیید سالمت آن محدود شده و از 

گردد؛ همچنان که تبلیغاا ها محّول میمصالشود و مدیریت این امر به مساجد و میکاسته 
دهـد زیـرا انتخاباتی در شک  فعلی آن، تا حدودی زیادی موضوعیت رـود را از دسـت می

ی در حلـکاندیداهای حاضر در انتخاباا، با تکیه بر شنارت عمـومی نسـبت بـه عناصـر م
 اند.شده معینمساجد 

شابکه معنویات از    د ورهاو ی  زم تعیین صالحیت ک ندیداه ی  ی ستمک نی .1/2/4

 )پ یتخت  به مرکز شبکه ه  )است ن ه مصلی

جمهوری ای در انتخاباا ریاستمرحلهتک صورابهتواند ای میهمین رونِد دو مرحله
ها و و جماعـاا در هـر اسـتان پـا از انجـام مشـاوره ائمـه جمعـهنیز دنبال شـود؛ یعنـی 

گیـری در شـورای حزبی و طرح مسأله با مـردم و رآیهای درونهای مشابه با فعالیتیرایزن
کننـد. استانی، دو یا سه نفر را از سوی استان متبوع رود برای تصّدی این منصح معرفی می

)یا  ائمه جمعهسپا دستگاه رهبری یا نهادهایی مانند شورای نگهبان، شورای سیاستگذاری 
ی معنویت را بپذیرد و با این موضـوع یت و مدیریِت شبکهمسنولست هر نهادی که حاضر ا

کاندیدای  عنوانبهشده، چند نفر را در تمامی ابعاد آن درگیر شود( از میان دهها عنصر معرفی
و انتخـاب مسـتقیم مـردم قـرار  آرای عمـومیگزینند تا این افراد در معرض انتخاباتی بر می

 بگیرند.

و شابکه معنویات    محزبی باه مکا نیز   متولید قد ت از مک نیزترو ی  تغییر د  .3/4

 ه ی آنکنترل آسیب چگونگی

چنین روندی باعث رواهد شد تا باندهای قدرا و ثروا برای »ممکن است گفته شود: 
بنـدی در آنهـا روی حفظ جایگاه رود به مسجدسازی و یـارگیری از میـان مسـاجد و جناح

ی معنویـت که در وضعیت موجود، ارتباط مساجد و شبکهاما در پاسخ باید گفت « بیاورند.
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ی سیاسی کشور بسیار ضعیف است که این امر عماًل به سکوالریسم منجر رواهد با عرصه
ی شد. لذا برای جلوگیری از این رطر بزرگ، ورود مساجد و پتانسی  معنوی آنها بـه صـحنه

ی ضروری است؛ گرچـه ایـن قدرا در کشور و تعمیق مشارکت عمومی بر مبنای دین، امر
ها را بـه دنبـال داشـته باشـد. پـا بایـد بـه تـدریج و از طریـق قـانون و امر بررـی آسـیح

 دلی بهکه صرفًا جامعه، چنان عوارضی را کنترل کرد و نه این ارتقای ظرفیتسازی و فرهنگ
کـه مزّیـت ایـن ایجاد برری عوارض از این ضرورا اساسی دسـت کشـید. عـالوه بـر این

ی قدرا و طراحی یک حزب حقیقتًا شنهاد، ایجاد بستر برای حضور عموم مردم در عرصهپی
هـای کـالن در را ـ که ناشی از گـردش ثروا تحزبمردمی است که نه تنها مفاسد فرهنگ 

ی ارروی و معنوِی موجود در آن ـ کـه از آورد، بلکه انگیزهاحزاب است ـ به دنبال رود نمی
های جنـاحی را بـه گیرد ـ انگیزهارتباط با ردای متعال نشأا می فرهنگ عبادا و مسجد و

حاشیه رواهد برد و به منافا مردم اصالت رواهد داد و بسیاری از آن مفاسد را از بین برده و 
شـدن کاندیـداتوری بـه تقاضـای مسـاجد از کـه منوطیا به حداق  رواهد رسـاند. همچنان

آرای آوری طلبی و حـرص بـه قـدرا و جمـاست، ریاائمه جمعهاشخاص و تأیید از سوی 
 های کالن را تا حّد زیادی کاه  رواهد داد.با صر  پول و هزینه مردم

داخلی  مسؤولیت سی ستپذیرفتن  برای «شبکه معنویت» فعلیِ بر سی ظرفیت .4/4

 د  نم م دینی

ر دار  بنابراین و برای پیروزی در جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی، ایجاد انسجام ملی د
رساندن تمامی اقشار بـر ایـن مبنـا یـک امـر ضـروری اسـت. در چنـین کشور و به وحدا

ای اگر روحانیت به میدان نیاید و مسجد به مرکز حرکت تبدی  نشود، چه قشری یا چه عرصه
نهادی حاضر رواهد شد به جنگ دالر و تکنولوژی و... بـرود؟! اگـر فتـوای دینـی و حکـم 

ت و روحانیت صادر نشود و ضرورا تحول در سبک زندگی تنها به اعتقادی از سوی مرجعی
ای پـا بـه ایـن معرکـه رواهـد امور عرفی و عقالیی ارجاع شود، چه کسی و بـا چـه انگیـزه
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والله مرتکح کبیـره »گذاشت؟! در زمان نهضت اسالمی نیز فریاد امام رمینی )ره( مبنی بر 
م و فداکاری مالی و جانی آنان شـد. در بود که باعث رروش مرد« است هر کا فریاد نزند

واقا جامعه دینی تنها زمانی به حرکت در رواهد آمد که منشأ رفتار رود را در دین و ارتبـاط 
 با ردای متعال و دستگاه الهی پیدا کند.

در نتیجه، برای ورود به جنگ فرهنگی و اقتصادی و مدیریت موّفق آن در جهـت بقـاء و 
گونه باید تروری تولید قدرا و توزیا ارتیاراا را متحول کرد؛ همانتداوم انقالب اسالمی، 

ی سیاسـی و دفـاعی و امنیتـی، ارتیـاراا که حضرا امام برای پیشبرد انقـالب در عرصـه
نهادسـازی و تأسـیا نهادهـای  یاین ارتیـاراا بوسـیلهجدیدی را کسح کرده و به توزیا 

کرد جدید باید از نهادسازی عبـور کـرده و بـه . اما ارتیاراا الزم برای رویپردارتانقالبی 
سارتارسازی و مدیریت سارتارها ارتقا پیدا کند. البته موضوع ارتیاراتی که در دوران انتقال 

شود، مقاومـت در برابـر دشـمن و درگیـری به مساجد و ائمه جمعه و جماعاا تفویض می
در وضا مطلوب، ناظر بـه  فرهنگی و اقتصادی با سبک زندگی غربی است اما این ارتیاراا

ـر ی معنویت رواهد بود ودر شبکهسطح عباداا  یریزی برای ارتقای احکام و برنامهاقامه  ب
 صورا سیستماتیک انجام رواهد شد.اساس منطق جدید، گردش امور معنوی پیچیده شده و به

مااو    عناوان باه . تثبیت و توسعه ماو  مق ومت برای ایج د امنیت پ یادا ،  5

 ست خ  ویسی 

از سوی دیگر باید توجه داشت که تعریف عینـی و واقعـی از وضـعیت نظـام جمهـوری 
ی سیاست رارجی، به تشکی  محور مقاومـت بـا همکـاری کشـورهایی اسالمی در عرصه

گردد و قدرا این محور تا جایی گسـترش یافتـه مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و... باز می
المللی به رود جذب کرده و ایـن کشـور را بـه قدرا جهانی و بینیک  عنوانبهکه روسیه را 

های سیاسی و سپا امنیتی این نتیجه رسانده که هماهنگی با محور مقاومت و صر  هزینه
ای که قدرا نظام کند. لذا نقطهو نظامی در این مسیر، قدرا و نفا بیشتری را نصیح آن می
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حور مقاومت است که باید آن را تثبیت کـرد و زند، ماسالمی را در سیاست رارجی رقم می
طلبی گسترش داد. البته ضرورا تثبیت این محور، ناشی از سیاسـت کشورگشـایی و جنـگ

حـق بـر سراسـر جهـان در عصـر ظهـور  کلمه یی تاریخ، غلبهنیست زیرا بر اساس فلسفه
ا با هـد  ی مقاومت تنهشود. لذا استراتژی تثبیت جبههمحقق می )عج(عصرحضرا ولی

کردن دشمن از تداوم فشار سیاسی و امنیتی و دفاعی بر نظام اسالمی و دور کردن این مأیوس
چرا که نظام کفر ذاتًا دسـتگاه ایمـان را بـر  شود.گیری مینوع تهدیداا از مرزهای کشور پی

ای که بهی معنوی آن است؛ جاذتابد و همواره و تا سر حّد امکان به دنبال مقابله با جاذبهنمی
ها و مقـدوراا آنهـا از معـرض چپـاول و غـارا کّفـار و ظـالمین و امتموجح دور شدن 

جمهور جدید امریکا از شود. لذا انتقاد رییاها بر محور دستگاه ایمان میشدن انسانجما
دلسوزی  دلی به، ایاالا متحده قبلی هایتریلیون دالری برای جنگ توسط دولت 6ی هزینه

ی مقاومـت هایی است کـه امریکـا از جبهـهکشورش نیست بلکه ناشی از ضربهبرای مردم 
 ها نیافته است.دریافت کرده و راهی برای رالصی از آن چال 

کردن دشمن نباید بـه گونه که در مباحث پیشین بیان شد، مقاومت برای مأیوساما همان
  فرهنگی و اقتصادی نیز های سیاسی و امنیتی و دفاعی محدود شود بلکه باید به بخعرصه

های فرهنگی و اقتصادی دشمن محافظت شود. ابر هجمهرتسّری یابد و از نظام اسالمی در ب
در همین راستا گفته شد که استفاده از تکنولوژی برتر در الگوی مصر  عمومی باید متوقف 

ر ی عمـوم اسـت در کشـوآوری کـه مـورد اسـتفادهشده و به جای آن، سطح موجـود از فـّن 
سازی شود. این به معنای طرح استراتژی جدیـد بـرای تکنولـوژی و اعـالم اسـتغناء از بومی

کند و بـا ایجـاد نگرانـی در رار  در بخ  علمی است که نظام علمی کشور را دگرگون می
آورد. دشمن نسبت به چیستی و چگونگی مسـیر نـوین، یـک درگیـری علمـی را پدیـد مـی

ی های جهـان در عرصـهتبعیت نظام اسـالمی از ابرقـدراهمچنین الزم است همانند عدم 
ی دالر و یورو رار  شـود کـه ایـن هـد  نیز از سلطه ملیپول  عنوانبهریال باید سیاسی، 
 درگیری اقتصادی را به همراه رواهد داشت. قطعااساسی 



15 
در تئوری تولید قدرت « جغرافیای سیاسی کشورها»تحلیل از 

ت حاکم بر آن از طریق شبکه معنویت در غربی و کیفیت تغییر جه
 دوران گذار

وری ن پرستش خدای متع ل د  ترو ی تولید قد ت اسالمی از طریق شابکه   .1

  هبری  نه د ،ه ود، مصلی )مس معنویت

هد  اساسی در بخ  سیاسی این است که تولیـد قـدرا بـه طبق توضیحاا گذشته، 
ردای متعـال و ارتبـاط بـا او و کسـح ی مذهح نیز پرست  دست مذهح بیفتد و شارصه

ها اسـت. کردن ارتباط بین انسانو یاری و نصرا از دستگاه الهی برای هماهنگ قوهحول و 
ها در این دنیا ـ که موضوع آن هدایت اسـت ـ اصـالح شـود، هنگامی که ارتباط بین انسان

یت این رونـد در طبیعت نیز به نحو متعادل و هماهنگ محقق رواهد شد. لذا مدیر تصر 
شـود. مرکز ارتباط با ردای متعـال شـنارته می عنوانبهی نهاد مسجد باشد که عهدهبهباید 

ی شـبکه»ریزی در جمهـوری اسـالمی البته در وضا مطلوب، موضـوع مـدیریت و برنامـه
قرار رواهد گرفت و نق  مسـجد در آن دوران، در ایـن « ی احکاممعنویت، عبادا و اقامه

نهاد مسجد بـرای رـرو  از وضـا موجـود و در  وظایفف رواهد شد. اما چارچوب تعری
 دوران انتقال، شکلی متفاوا رواهد داشت.
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وغرافیا ی  »گیری ب فت نر یندگ ن د  مج لس غربای باه تباع    کیفیت شکل .2

 د  سبک زندگی غربی« سی سی م دی

آرای  باید توجه داشت کـه در ترـوری قـدرا غربـی و در وضـا موجـود، از سوی دیگر
ی قوهی مجریه و تعیین نمایندگان مردم در قوهمستقیم برای انتخاب رئیا  صورابه عمومی

اند و یـک حـّق رآی ی شهروندان در این عرصه مسـاویشود و در ظاهر، همهمقّننه ارذ می
گونه زند. یعنی اینآن در بافت آراء، واقعیت دیگری را رقم می تأثیردارند اما بافت جمعیت و 

ها دارای تعـداد کرسـی مسـاوی در مجلـا باشـند بلکـه تعـداد یست که هر یک از استانن
شـود و لـذا شـهری هماننـد می معینها نمایندگان به تبا تمرکز جمعیت در شهرها و استان

تهران دارای سی کرسی در مجلا است. در واقا ارتال  در میزان تمرکز جمعیت شـهرها، 
ی آن، شـود کـه در نتیجـهان شهرها نسبت به یکـدیگر میموجح ارتال  در تعداد نمایندگ

شــهرها دارای نماینــدگان بیشــتری در مجلــا رواهنــد بــود و بــا قــدرا پایتخــت و کالن
منـدی بـاالتری از امکانـاا گیری رواهنـد کـرد و بهرهتری، مطالباا شهر رود را پیافزون

کند قابلیت طرح پیدا می مهمکشور نصیح آنان رواهد شد. در چنین چارچوبی، این سنال 
ی مقّننه می شود ـ چیست و چگونه قوهتمرکز جمعیت ـ که موجح قدرا بیشتر در  علتکه 

تواند میزان شود که آیا وزراا کشور نمیهایی از این دست مطرح میآید؟ یا پرس پدید می
ها ستانتقریبًا مساوی در ا صورابهسکونت در شهرها را به نحوی مدیریت کند که جمعیت 

رغم جمعیت بیشتر توان قوانین انتخاباتی را به شکلی تنظیم کرد که علیتقسیم شود؟ یا نمی
 ها با هم مساوی باشند؟ی استاندر برری شهرها، تعداد نمایندگان همه

در پاسخ به این سوال باید گفت که تمرکز و پراکندگی جمعیت در دوران قب  از رنسانا، 
ای که موقعیت بهتری برای دسترسی به آب ه بوده است. یعنی هر منطقهبه منابا طبیعی وابست

 حـ ریز داشـته، بـه مهای حاصـ های بزرگ و زمینمناسح، هوای روب، مراتا و جنگ 
شـده اسـت. امـا پـا از ها و اقـوام و نژادهـا تبـدی  میسکونت تعدادی بیشتری از انسـان
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گـردد و تـأمین امکانـاا رفـاهی بـاز میرنسانا، تمرکز جمعیت به رفاه و امکاناا مـدرن 
بیشـتر در  تصـر وابسته به گردش سرمایه و علـم و تکنولـوژی اسـت کـه موجـح قـدرا 

ها که موضوعیتی در حیـاا شود. در نتیجه، بسیاری از سرزمیناستحصال منابا طبیعی می
یز کـه راند؛ هماننـد منـاطق نفـتتبدی  شـده« منابا طبیعی اجتماعی»اند، به بشر نداشته
هـا و آورانه بوده و از قبی  میوهبرداری از آنها ناشی از دستاوردهای اجتماعی و فّن امکان بهره

ی، راصـآماده در طبیعت وجود دارند و بدون ابزار  صورابههای گوناگون نیست که سبزی
 قاب  استفاده هستند.

استراتژی تولید  ی ازت بع ،«پراکندگی ب فت ورعیت» و« وغرافی ی سی سی م دی» .1/2

 د  سبک زندگی غربی ثروت و ا تق ء سطح تکنولوژی و  ف ه

بنابراین بافت جمعیت و تمرکز آن تابا این است که ثروا و منابا اجتماعی و تکنولوژی 
مثال،  عنوانبهدهند ـ در چه مناطقی استقرار پیدا کنند. ـ که رفاه و زندگی مدرن را شک  می

نیـروی انسـانی و ابـزار الزم بـرای اسـتخرا  نفـت و سـارت  با اکتشا  یک میـدان نفتـی
رّطه بد آب و  شود و آن منطقه حتی اگرپاالیشگاه و پتروشیمی و... به آن سرزمین گسی  می

ی برای سکونت و تمرکز حلآوری به ممانند عسلویه باشد، با تکیه به قدرا علم و فّن  هوایی
ی بـانکی و شین بـه نقـ  سـرمایه و شـبکهگردد. همچنین در مباحث پیجمعیت تبدی  می

ی الگوی تولید و تجارا در ایجاد تمرکز جمعیت اشاره و روشن شـد هـر شـهری کـه بهـره
ها داشته باشد، جمعیت باالتری را به رود جذب رواهد کرد و لذا بیشتری از این زیرسارت

ِن چنین شـهرهایی ی بیشتری در مجلا رواهد داشت. عالوه بر این، نمایندگاتعداد نماینده
گیرند و با تکیه بـه قـدرا شـهر رـود در تولیـد و از نظر کیفی نیز در سطح باالتری قرار می

های کلیـدی در کنند و ُپسـتی مقّننه پیدا میقوهی نفوذ بیشتری در تجارا و سرمایه، دامنه
 آورند.پارلمان را به دست می
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وغرافیا ی  » ، تا بعی از غربای ه ی د ون حزبی د  ترو ی تولید قاد ت  گزینش .2/2

 «شهره کالند  تررکز »و  «کندگی ب فت ورعیتیاپر»و « م دی

دهد که جغرافیای سیاسِی یک کشور چگونه شک  نکاا فوق، این واقعیت را توضیح می
ی مجریـه و قـوهی در تمرکز جمعیت، کیفیت جلح رآی مردم و تشـکی  تأثیرگیرد و چه می

است که تقسیماا کشـوری و اسـتانی و شـهری و روسـتایی را مقّننه دارد. همین چارچوب 
شده توسط شهرداری و دولت )آب، کند و مناطق هر شهر را بر اساس ردماا ارائهمی معین

برق، گاز، زمین شهری، فضای سـبز، مدرسـه، درمانگـاه، مجـّوز سـارت و...( مشـخص 
ری به شـهروندان ارائـه ی شهردانماید. روشن است که کیفیت ردماتی که در هر منطقهمی
شود، همسان نیست و حتی انتصاب شهردار برای بررـی منـاطق، بـدون همـاهنگی بـا می
ی یـک بانـک کـه در بخـ  مرّفـه و گونه که ریاست شعبهشود؛ هماننمی میسرنفوذان ذی

ی ردماا در گردد. در واقا کیفیت ارائهثروتمند شهر قرار گرفته، به هر شخصی محّول نمی
انـد و لـذا وابسته به قدرا رریـدی اسـت کـه سـاکنان هـر منطقـه بـه دسـت آورده شهرها

اصطالحاتی مانند شمال شهر و جنـوب شـهر یـا منـاطق مرّفـه و منـاطق فقیرنشـین شـک  
و حق مساوی همگان برای اندارتن یـک  آرای عمومیآوری گیرد. پا دموکراسی، جمامی

نارتی است کـه بـر اسـاس آن، مـردم بـرای شهای جامعهرآی در صندوق، تابعی از واقعیت
کنند کـه اند و کسانی را انتخاب میتر گرد هم جما شدهرسیدن به دنیای بهتر و زندگی مرّفه

افـراد لیسـت رـود در  عنوانبـهدنیای آنها را به نحو بهتری تأمین کند. احزاب نیز کسـانی را 
سـطح زنـدگی در آن  یبـرای ارتقـاوانایی و نفوذ رود را نمایند که تسراسر کشور معرفی می

 منطقه، به مردم اثباا کنند.
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مهندسای  بارای  ا کا ن اس سای    ؛«مش  کت توسعه، بودنعدالت، مردمی» .3

ب  تکیه بر شابکه معنویات و    وغرافی ی سی سی د  ترو ی تولید قد ت اسالمی

 آن ا تق ی ظرفیت

افـت مجلـا، بافـت در نتیجه، مقوالتی از قبی  جغرافیای سیاسی، تمرکـز جمعیـت، ب
گردد و پیشنهاد مختار مبنی بـر مندی بیشتر از دنیا باز میی رود به بهرهاحزاب و... در ریشه

گفته است تا کارکرد ، برای تغییر در روند پی آرای عمومیآوری تبدی  مسجد به مرکز جما
نزاع بر سـر شود. یعنی طرح پیشنهاد فوق برای  تحولگرفتن مدادن و رآیاحزاب و بافت رآی

دادن به دیگر عناصر نیست بلکه بـا ایـن شگاه و قدراکردگان دانقدرا و کنار زدن تحصی 
التزایـد و گیـری رفـاه دائمهد  مطرح شده که با دگرگونی در بافت مجلا و دولـت، از پی

مندی از دنیا ممانعت کند و زمینـه را بـرای تغییـر در شدِن بهرهسازی عموم و طبقاتیمحروم
 های آینده فراهم آورد.رکز و پراکندگِی بافت جمعیت در کشور طّی دههتم

انگارانه شهر، شهر و روستا به نحـو سـادهبه عبارا دیگر، نباید با تعریف پایتخت، کالن
بررورد کرد و آن را به تعداد ساکنین در هر منطقه و... محدود نمود بلکه باید توجـه داشـت 

منـدی از دنیـا و زنـدگی کردِن بهرهندگی غربی، طبقـاتیتمرکز جمعیت در سبک ز علتکه 
است و لذا برای ررو  از این وضعیت، جغرافیای سیاسی کشور و توزیا قدرا در آن  مادی

داری باید به مساجد سپرده شود تا این نهاد معنوی در مقاب  تبعیض ناشـی از نظـام سـرمایه
امان دهد. بنـابراین موضـوع فعالیـت ی ردماا شهری را بر اساس عدالت سبایستد و ارائه

مساجد در دوران انتقال، درگیری با سارتارهای سبک زندگی غربی برای تحقق عدالت است 
هـای تا عناصری در مساجد پرورش پیدا کنند و وارد حاکمیت شوند که بـا اعتقـاد بـه گزاره

لت تغییر دهنـد و نـه را بر مبنای عدا« ها و توسعهها و تعادلنظم»وحیانی و تکیه به مکتح، 
که تحت عناوینی چون علوم انسانِی کاربردی، تناسباا شهوا و تعّلق بـه دنیـا را پیـاده این

 کنند.
های علمیه به عقالنیت و علومی مسـلح رواهنـد شـد کـه البته در وضا مطلوب، حوزه
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د اما تحقق بخشبه آنها می اداره کشوری ابعاد توانایی مقابله با سبک زندگی غربی را در همه
این هد  و پیروزی عقالنیت تفّقه در مصا  با عقالنیت مدرن، به زمانی بی  از یک قرن و 

نامه در موضوعاا مختلف نیازمند است. لذا تا آن زمان، مساجد باید بـه تولید هزاران پایان
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تبدی  شوند و فضا را برای مرکزی برای مقاومت در جبهه

دینی و حاکمیت اسالمی در برابـر تهدیـدها و  امتمبتنی بر حفظ « احکام اعتقادی»تحقق 
پرستی مدرن فراهم کنند؛ زیرا تا زمانی که این تهدیدها مرتفا نشود و منمنین از مقابله با بت

تحقـق »ی مناسـبی بـرای نجاا پیدا نکننـد، زمینـه مادیسجده و انقطاع نسبت به دستگاه 
 دید نخواهد آمد.پ« احکام فقهی

 تحـزبکـه بـر فرهنـگ سارتارهای قدرا در نظام جمهوری اسالمی بـه جـای آنپا 
استوار شوند، باید در چارچوب فرهنـگ معنویـت شـک  بگیرنـد کـه ایـن ضـرورا، ورود 

جغرافیـای گونه کـه گذشـت همانکند. زیرا ی سیاسی کشور را ایجاب میمساجد به عرصه
ی قـوهزندگی غربی، به شکلی مهندسی شـده کـه بافـت  سیاسی و تمرکز جمعیت در سبک

کنـد امـا دهی میمنـدی از آن جهـتشدِن بهرهمقّننه را در مسیر رقابت بر سر دنیا و طبقاتی
ــت  ــد و آن را در جه ــون کن ــور را دگرگ ــی کش ــای سیاس ــد جغرافی ــاجد بای ــت مس محوری

ز الگـویی مشـابه بـا پیشـنهاد اسـتفاده ا به همـین دلیـ  بـود کـهمحوری قرار دهد. عدالت
کـه حفـظ همچنان ؛غیرمسـتقیم ارائـه شـد صورابه آرای عمومیدموکراسی شرقی و ارذ 

پیشنهاد دوم در ایـن  عنوانبهمستقیم( و ایجاد تغییراا در آن  یالگوی دموکراسی غربی )آرا
ز زمینه مطرح گردید. البته باید توجه داشت که تروری قدرا در نظام اسـالمی بایـد بتوانـد ا

ی اقوام و مذاهح و ادیان مختلف موجود در کشور نسبت به محـور قـدرا کاسـته و فاصله
کـه سـبک گونه ضربه رواهد رورد؛ همان ملیآنها را به این محور نزدیک کند و اال انسجام 

های مختلف را به فرهنگ توسعه نزدیک کـرده فرهنگق و ُرردهیها و سالزندگی غربی مذاق
 است.
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دو ان د   «مشا  کت  توساعه باودن،  عادالت، مردمای  » موفقِ ن شی از ی تتجرب .1/3

 تاوالت آینده ای مستاکم برای  هبریپشتوانه عنوانبه ،اسالمیورهو ی 

در این راستا باید توجه داشت که در دوران نهضت اسالمی و قیام حضرا امام، مساجد 
ایجـاد بصـیرا اجتمـاعی، بـه ایران با اتّصال به رهبری نهضت، توانستند سیاسی شوند و با 

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 تعبیر مقام معظم رهبری، عماًل این 

کـه بـدون اینسال اوِل پیروزی بـه دسـت گرفتنـد و  چندرا در  اداره کشورمساجد بودند که 
ها حفظ کردند و در تأمین ای در این زمینه داشته باشند، امنیت دار  را از طریق کمیتهتجربه

وفتق امـوری امنیت مرزها از طریق سپاه و بسیج، مشارکتی فعال داشتند؛ همچنان که در رتق
جنگ پدیـد بندی و کوپن و... ـ که برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از از قبی  سهمیه

ی معنویـت کـه مسـاجد یکـی از ارکـان آن نقشی اساسی ایفا نمودند. در واقا شـبکه آمد ـ
آوری ها، جمـاآرایی در برابر دشمنان، بسیج مـردم بـرای حضـور در جبهـههستند، با صف

های مختلـف اند و در معرکهها و... در حواد  انقالب فعال بودههای مردمی به جبههکمک
ا و أییافته در مساجد و َه عناصر پرورشنمونه،  عنوانبهاند. وی رهبری عم  کردهباز مثابهبه

هـای و سـایر بحران 88دی  9و  78تیـر  23های بسیج بودند که در روزهـایی ماننـد پایگاه
 روی نظام، فضا را تغییر دادند.سیاسی پی 

یاسـی و دفـاعی و ی ساکنون نیز پا از دستیابی نظام اسالمی به امنیت نسبی در عرصـه
امنیتی و ناتوانی دشمن از تعرض نظامی به کشور، بحران دیگری در برابر جمهوری اسالمی 

ی فرهنگی و جنـگ اقتصـادی را بـر قرار گرفته و دستگاه استکبار با یک آرای  جدید، حمله
ای از تجـارب موفـق در ـ که تاریخچـه تشدید کرده و لذا باید نق  مساجدایران  ملتضد 
ی نوین احیاء شـود ی رود دارند ـ در برابر این هجمهیبانی از نظام اسالمی را در کارنامهپشت

رکنی در ترـوری تولیـد قـدرا قـرار گیـرد و اال رویکـرد  مثابهبهو این نهاد معنوی و مردمی 
متداول در فرهنگ و اقتصاد که بر اساس علوم و معادالا دانشگاهی، وجود چنین تهاجمی 
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های حاکمیتی را بـه دسـت رواهـد کند و به دنبال سازش با جهان است، عرصهرا انکار می
ی نظامی و دفاعی، فاقد رغم سوابق مجاهدهگرفت و عناصری روی کار رواهند آمد که علی

رسـد هسـتند. لـذا بـه نظـر می یاقتصـاد مقاومت و یفرهنگمقاومت  برایرویکرد مکتبی 
و توجـه بـه هشـدار  1سازی اسالمیتمدند در افق ی رهبری مبنی بر قرارگرفتن مساجمطالبه

یابـد کـه مسـاجد در ی عم  جریـان میایشان پیرامون مساجد سکوالر، هنگامی در صحنه
بایستند و تحقق عدالت را پیگیری کننـد. « مدرن تمدنسازش فرهنگی و اقتصادی با »برابر 
شـهری بـر اسـاس  ی این مهم، تغییـر در جغرافیـای سیاسـی و تقسـیماا کشـوری والزمه

آوری آراء است تـا بـا قبـول محوریت مساجد و انعکاس آن در تروری قدرا و کیفیت جما
، تخصـیص بودجـه و امکانـاا در شـهرها و اداره کشـوریت توسط مساجد در روند مسنول

ا، بر اساس فقر و غنی شک  نگیرد بلکه مساجد به رویکرد اقتصادی جدید مبنی بـر حالم
تزاید و تعمیم عدالت کمـک کننـد و امکانـاا رفـاهی هماننـد حـق رآی، التوقف رفاه دائم

 مساوی بین همه شهروندان توزیا شود. صورابه

عن صار ماذهبی، انقالبای و    » ر ماو ضرو ت ایج د بستر برای توزیع اختی  ات ب .2/3

 غربی قد ت د  مق بل س خت  ه ی ترو ی تولید «علری

شود و استعانت از رـدای متعـال ی در نماز واقا میالبته از آنجا که اعطاء و رحمت اله
آید، در وضا مطلـوب و به حساب می اداره جامعهو  امتدر نماز، محور اساسی در هدایت 

 ائمـه جماعـاااسـالمی،  تمـدنهای علمیه و پرورش طـالب در سـطح در حوزه تحولبا 
 آرای عمـومیدر معـرض کنند و آنان هستند که بایـد پیدا می جامعه دینیجایگاهی ویژه در 

                                                           
که معرو  شده در زبانها واقعـًا اهّمّیت دارد، پایگاه است؛ همچنان مسجدنابراین ب»مقام معظم رهبری:  .1

ی کارهـای تواند پایگاه همـهمی مسجد[ ی اجتماعی، ]بلکهلهفقط پایگاه برای فالن مسرپایگاه است. نه
سـازی ی بـا دشـمن و زمینهسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابلـهپایگاه رودسازی، انسان نیک باشد؛

 .31/5/1395دیدار با ائمه جماعاا مساجد تهران،  «برای ایجاد تمّدن اسالمی
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برای انتخاباا قرار بگیرند. اما در دوران انتقال الزم نیست کـه اشـخاص منتَخـح ضـرورتًا 
های فعـال در مسـاجد عـهبـا توجـه بـه مجمو ائمه جماعـاادارای این منصح باشند بلکه 

 توانند عنصری را برای انتخـاب بـههای فرهنگی و...( میت امناء، بسیج، کانونر)همانند هی
های مکتبـی و گیری آرمانمردم معرفی کنند که معتقدند بیشترین اعتقاد و توانایی را برای پی

 مقابله با جنگ فرهنگی و اقتصادی داراست.
کـه در محـیط یعنی پرورش سرداران جنگ فرهنگی و اقتصادی ممکن نیسـت مگـر این

ول رـود و گرفتـار ا تنفا کرده باشند و با کنار گذاشتن هویت علمـی متـداأیمساجد و َه 
های مکتح و دستگاه رهبری را دنبال کنند و به این حقیقت نشدن به سکوالریسم پنهان، ایده

نورانی ایمان داشته باشند که درگیری با سارتارهای کفرآمیز، موجح جلح نصـرا الهـی و 
نـگ ها در زمان جگونه که فرماندهان گردانبازشدن راه در برابر مجاهدان رواهد شد؛ همان

ا پـرورش یافتـه بودنـد و بـه ناکارآمـدی أیـعناصری بودنـد کـه در مسـاجد و َه  تحمیلی،
معادالا جنگ کالسیک در دفاع مقدس ایمـان داشـتند و بـا ایمـان بـه فرمـان امـام بـرای 
مقاومت در برابر دشمن، تدابیر جدیدی را عملی کردند که دکترین نوین دفاعی را در مقابـ  

ذاشت و امنیت پایدار را برای نظام اسالمی به ارمغان آورد. لذا در چشم جهانیان به نمای  گ
های مربوطه گیری فضای جنگ فرهنگی و اقتصادی در کشور و طّراحی قرارگاهصورا شک 

ها بـا محوریـت فرمانـدهان میـانی در ایـن عرصـه مثابهبهدر سطح کالن نظام، این عناصر 
کننـد کـه در رـود، نیروهـایی را انتخـاب می شوند و از میانمساجد مشغول به فعالیت می

فقیه در استان، قادر بـه فعالیـت در سـطح فرمانـدهی جایگاه امامت جمعه و نمایندگی ولی
و عناصـر انقالبـی در مسـاجد  ائمـه جماعـاابـا رآی  ائمه جمعهلشگر هستند. در نتیجه، 

ته مبنـا قـرار دادن مسـاجد گیرند. البفقیه مورد تنفیذ قرار میشوند و از سوی ولیانتخاب می
برای طراحی تروری تولید قدرا در دوران انتقال و تالش برای تفویض ارتیاراا سیاسی بـه 
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نه مقن قوهو نق   جایگاهاین نهاد مقّدس، باعث رواهد شد تا بررال  سبک زندگی غربی، 
 مجریه حاکم شود. قوهافزای  یافته و مجلا بر  اداره کشوردر 

حس سایت   دلیال باه  ه ی علریهدسی ترو ی تولید قد ت د  حوزهضرو ت مهن .3/3

 س زیتردن آن د  عرصه ه ییتمسؤول

همچنین عالوه بر تبیین تروری قـدرا در نظـام سیاسـی، در آینـده بایـد رونـد تصـّدی 
مرجعیت پی  از انقالب اسالمی و تغییراا آن پا از تأسیا نظام اسالمی را بررسی نمود 

ارتقـای های علمیه را در دستور کـار قـرار داد تـا بـا روری قدرا در حوزهمند شدن تو قاعده
اا مثبـت آن در ترـوری تـأثیردر حوزه تأمین گردد و  تحولدر این موضوع، نیازهای  ظرفیت

 قدرا برای نظام سیاسی منعکا شود.



16 
برای  در تئوری تولید قدرت اسالمی «نظام اختیارات»مهندسی 

 «قانون و اجرا، رنامهب ،مدل» ح  وسطدر  دوران گذار

د  ترو ی تولید قد ت اسالمی برای دو ان گاذا   « نم م اختی  ات»مهندسی  .1

 «گذا ی و اوراق نون ه،برن م، مدل» وحِسه سط د 

آوری و الگوی مشارکت و انتخابـاا و رونـد جمـا تحزبپا از بحث پیرامون فرهنگ 
امر متداول  عنوانبهردارت. آنچه امروزه ، باید به بحث از چگونگی حاکمیت پآرای عمومی

گانه از یکدیگر و تعیین ارتیاراا هر یک از شود، تفکیک قوای سهدر این عرصه شنارته می
توان با تکیـه های پارلمانی یا ریاستی است و لذا باید روشن شود که آیا میقوا در قالح نظام

ترین سند باالدسـتی مهم 1کرد یا ریر؟ای کاربردی ارائه به مکتح، در این موضوع نیز نسخه
کند، قانون اساسی اسـت امـا بایـد در این زمینه که بسترها و مقدماا حاکمیت را فراهم می

کادمیـک شده در دانشگاههای طراحیبر اساس مدل اداره کشورتوجه داشت که  ها و مراکز آ

                                                           
قاب  طرح است کـه بـرای هـر یـک از « فع »و جریان « قانون»، جریان «تصمیم»در این رابطه، جریان  .1

مدرن حیاا نظام اسـالمی را  تمدنشود. از آنجا که مطرح می« تولید، توزیا و مصر »آنها، سه سطح 
تابد، جریان تصمیم و قانون و فع  در سطح تولید، در درگیری با مدرنیته و مقاومت کشور در برابر بر نمی

در تعیین سرنوشت رود تأمین شـود.  ملتو نفوذ اراده و ارتیار  ملیآزادی در مقیاس رورد تا آن رقم می
 اما طراحی بخ  توزیا و مصر  در این سه عرصه، نیازمند تولید مباحث علمی جدید است.
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ی اهـدا  و ننـدهکی عمـ  و پیادهشـود؛ یعنـی مفّسـر قـانون اساسـی در عرصـهانجام می
های اداره هسـتند کـه بـه نیـروی های موجود در قانون اساسی در مـتن جامعـه، مـدلآرمان

دیـده در احـزاب و در سـازمان شوند و با حضور این عناصر آموزشانسانی آموزش داده می
شوند. پا سطح اول بحث پیرامون حاکمیت، به قانون اساسی و برنامه و بودجه، اجرایی می

گردد که از این مدل حاکم، سه تروری تولید ثروا و قدرا و اطالع کم بر آن باز میمدل حا
ی سـالههای پنجانداز و برنامـهشود. سطح دوم مربوط به اسنادی از قبی  چشـممنشعح می

گـذاری و های اجرایی است و در سـطح سـوم، قانونهای کالن و سیاستتوسعه و سیاست
بـه سـطوح  اداره کشـورهای ساالنه اسـت. در واقـا حاکمیـت و هی اجرایی و برنامنامهآیین
ی فوق نیازمند است و لذا نهادهایی متناسح با ایـن سـطوح طراحـی شـده و شـک  گانهسه
 گیرد که در سراسر دنیا متداول است.می

ودیاد  منزلت  و پیشنه د برای س خت تردن« ادا ه مدل»مقوله ضرو ت تووه به  .1/1

 «مدل و تدوین ق نون اس سیتولید » د  سطح مجلس خبرگ نبرای 

از سوی دیگر روشن است که پیشنهادی که در این سلسله مباحث برای ررو  از وضـا 
موجود و طراحی الگوی انتقال مطرح شد، به نهادها و تشکیالتی متناسح با رود نیـاز دارد. 

مدل حاکم بـر آن و رسد نهادی که برای سطح اول حاکمیت )قانون اساسی و لذا به نظر می
ی منشعح از آن( ضرورا دارد، تشکیالتی مشابه با مجلا ربرگان قـانون گانهالگوهای سه

داشت.  عهدهبهاساسی است که تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی و بازنگری در آن را 
یعنی مسائ  اصـلی کشـور از قبیـ  قـانون اساسـی، بـازنگری در آن، مـدل اداره و الگـوی 

گیرنـد و بایـد بـه یـک جمـا تعیین رهبری و...، در یـک منزلـت مشـابه قـرار می پیشرفت،
کادمیـک و نخبگانی سپرده شوند. البته این مسائ  در سـبک زنـدگی غربـی  توسـط مراکـز آ

ایـن  نیزنظام اسالمی  .شوندرسمی، بررسی و مدیریت می صورابهتحقیقاتی دانشگاهی و 
از تفکیک  تاکند میگیری   و در سطحی باال پیموضوعاا را به نحو رسمی و علنی و شفا
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مبنایی برای تدوین قـانون  مثابهبه. زیرا مدل شودقانون اساسی از مدل حاکم بر آن ممانعت 
سـازی و تمدنزیادی ندارد چون مکاتبی که مـّدعی  تنوعاساسی و بهینه و اجرای آن است و 

داری بلوک شرق ساقط شده و نظام سرمایه اند که از میان آنهادود بودهحی آن هستند، ماداره
 اند.و نظام اسالمی باقی مانده

و « مجلاس شاو ای اساالمی   »با   « تشاخی  مصالات   رعمج»ادغ م  پیشنه د .2/1

ها ی  ی توساعه، سی سات  ه برن مه اندازه ،چشم»گیری نه د ودید برای تدوین شکل

 «کالن

های ی توسـعه و سیاسـتسالهپنجهای انداز و برنامهبرای سطح دوم از حاکمیت )چشم
مجلـا شـورای »شـود تـا دو نهـاد تری قـرار دارد، پیشـنهاد میکالن( که در منزلت پـایین

یت این سـطح از مسنولبا هم ادغام گردند و « مجما تشخیص مصلحت نظام»و « اسالمی
انداز و تـدوین چشـم»حاکمیتی، به این نهاد جدید سپرده شود. زیرا شأن مجلـا،  وظایف
گذاری در امور ُرـرد مشـغول است و نباید به قانون« های توسعههای کالن و برنامهسیاست

ها و شوراهای اسـتانی واگـذار گذاری در این سطح، باید به استانشود بلکه ارتیاراا قانون
شود. البته در عوِض مجما تشخیص مصلحت نظام که با مجلا ادغام رواهـد شـد، سـه 

« شورای پول و اعتبـار»و « شورای عالی امنیت ملی»، «الب فرهنگیشورای عالی انق»نهاِد 
اعضای حقوقی، از  عنوانبهی مجریه است و با ورود وزراء قوهکه اکنون ریاسِت آنها با رئیا 

شوند، زیر نظر دستگاه رهبری قـرار رواهنـد گرفـت و بـه جمهور محسوب میبازوان رئیا
 رواهند شد.تبدی   فقیهولینهادهای مشورتی برای 

 یاست ن به شو اه  و ادا ات« گذا ی و اوراق نون»یت مسؤولواگذا ی  پیشنه د .3/1

« های اجرایـینامـهی سـاالنه و آیینگذاری، برنامـهقانون»سطح سوم از حاکمیت نیز به 
ی فعالیت مجلا شورای اسـالمی را پردازد و بررال  وضا موجود ـ که این امور عمدهمی

شـود کـه متناسـح بـا یت این مقوالا به شوراهای استانی سپرده میمسنولد ـ گیردر بر می
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ها و ی رود به فعالیت در این زمینه مبادرا کنند. در همین راستا هماهنگی بین استانمنطقه
ها رانـهوزاراو  جمهـورئیاهای ستادی، به موضوع کار رشوراهای استانی و سایر فعالیت

متصّدیان این مناصح دیگر به تصمیماا ُررد اجرایی نخواهند  در مرکز تبدی  رواهد شد و
ای رواهند بود کـه های ساالنهصف، ُمجری برنامه مثابهبهها پردارت بلکه اداراا در استان

شود. به این صورا، مجلا ساله تدوین میهای پنجتوسط شورای استانی و بر اساس برنامه
اند ـ قـادر ه به یک نهاد واحد تبـدی  شـدهشورای اسالمی و مجما تشخیص مصلحت ـ ک

سـاله و های پنجانداز و برنامـهرواهند شد تا روند اجـرای سـندهای مصـّوب رـود )چشـم
های کالن( را کنترل کنند و نظارا منثری بـر فعالیـت شـوراهای اسـتانی و اداراا سیاست

هایی که ه و سایر معاونتی این روند، سازمان برنامه و بودجها داشته باشند. در نتیجهاستان
شوند و ریزی توسعه مشارکت دارند، حذ  میها در امر طراحی مدل و برنامهرانهدر وزارا

ی مجریـه قـوهگردد تـا ارتیـاراا ی مقّننه در شک  جدید آن واگذار میقوهارتیاراا آنها به 
 ی مجریه حاکم شود.قوهی مقّننه بر قوهکاه  یافته و 

متن سب ب  تاول د  تراو ی   ،ه  د  قوه مجریهندسی ودید وزا تخ نهپیشنه د مه .4/1

 «قد ت، اطال ، ثروت»تولید 

در راستای رویکرد فوق و متناسح با الگوهای ثروا و قدرا و اطالع در دوران انتقـال، 
ها تقسـیم جدیـدی پیـدا کننـد کـه شـام  رانهشود و وزراا تحولسارتار دولت نیز باید م

ها، وزراا ردماا، وزارا امنیت دارلـی، رواهد بود: وزارا زیرسارت های ذی دستگاه
وزارا فرهنگ و هنر اسـالمی، وزارا آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالی، وزارا انفـال 

های اقتصاد، بازرگانی، کار و بانک )کشاورزی و دامداری(، وزارا امور مالی )شام  وزارا
و سـازمان  حـجی، وزارا دفاع و سـازمان مرکزی(، وزارا رارجه )شام  دستگاه دیپلماس

 گردشگری(
هـای متوسـط و ی صنایا و تکنولوژیسازِی همهیت پیادهمسنول« هاوزارا زیرسارت»



678  سبک زندگی 

هـا، بنـادر، سـّدها، هـا، فرودگاهدارد و سـارت راه عهـدهبهُررد در تمامی ابعـاد زنـدگی را 
بیمارستان ها و اقالم دارویی  ها، استخرا  نفت و گاز،ونق ، صنایا نظامی، پاالیشگاهحم 

شود. سـپا و تجهیزاا پزشکی، صنعت، ارتباطاا، رسانه و... از وظایف آن محسوب می
ها است ـ های وزراا زیرسارتی تمامی ردماا دولتی به مردم ـ که محصول فعالیتارائه

و شود تا به توزیا آب و بـرق و گـاز و مخـابراا و سـورت سپرده می« وزارا ردماا»به 
ها زیسـت و شـهرداریامکاناا و فضاهای ورزشی و بهداشتی و درمانی و مـدیریت محیط

بپردازد و تقسیماا مختلف شهری در هر یک از اداراا آب و برق و گاز و شهرداری و... را 
مساجد سامان دهد. این در حالی اسـت  محورتبدی  کند و آن را بر  بندی واحدطبقهبه یک 

رانـه سـپرده ها بـه یـک وزارایت هر یک از صنایا و تکنولوژینولمسکه در وضا کنونی، 
سـازی آن در ای در موضـوع کـار رـود، از وارداا تکنولـوژی و پیادهرانهشده و هر وزراا

 ی ردماا مربوطه به مردم را بر عهده دارد.کشور تا توزیا و ارائه
هـای عمرانـی، رحهمچنین هنگامی که وظایف مختلف و سنگینی از قبی  انتخاباا، ط

توانـد بـر موضـوع سیاسـت ها و... از وزراا کشور سلح شود، ایـن دسـتگاه میشهرداری
ی معنویـت دارلی و امنیت دارلی متمرکز شود و به پشتیبانی سارتاری از مساجد و شـبکه

وزارا امنیـت »بپردازد و با وزارا اطالعـاا و نیـروی انتظـامی ادغـام شـود و در نتیجـه، 
ها باید به مساجد سـپرده شـود هحلبگیرد. گرچه امور امنیت ُررد در سطح مشک  « دارلی

داِر مسائ  مربوط به اقوام و مذاهح یا مقابله با تحرکاا ضدانقالب، وزارا امنیت اما عهده
دارلی رواهد بود. وزارا فرهنگ و هنر اسالمی شام  وزارا فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 

وقا ، ریراا، بهزیستی و... رواهـد بـود تـا ایـن دسـتگاه، ی امداد، ا، کمیتهملیی رسانه
یت طراحی فرهنگی برای دعوا مردم به ریراا و ارالق حمیده را بر عهده بگیـرد و مسنول

ی فیلم و ورزش و موسیقی و... را متناسح با تغییـراا فرهنگـی ذکـر شـده مهندسی عرصه
شـود و وزارا ارجـه منتقـ  میاز ایـن دسـتگاه بـه وزارا ر حجانجام دهد. البته مدیریت 
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رارجه نیز منحصر به دستگاه دیپلماسی نخواهد شد بلکه تمامی امـور سیاسـی و دفـاعی و 
هـای موجـود بـین رواهد گرفـت تـا ناهماهنگی عهدهبهامنیتِی مربوط به رار  از مرزها را 

ورش و وزارا رارجه و وزارا اطالعاا و سپاه قدس و... از بین برود. وزارا آموزش و پر
تحصیالا از سّن بلوغ تـا اتمـام تحصـیالا تکمیلـی اسـت امـا  مسنولآموزش عالی نیز 

 شود.ها و مساجد سپرده میآموزش پی  از سّن بلوغ، به رانواده
ها ها اواًل با هد  شکستن تمرکز در پایتخت و تفـویض ارتیـاراا بـه اسـتاناین ادغام

هایی کـه متکّفـ  ایـن رانهو وزارا مادیدگی بدان جهت است که زن گیرد و ثانیاً انجام می
سازی شده و اقتصادمحوری کنترل شود و سارتار دولت بـا اسـتراتژِی امور هستند، کوچک

معنویـت در جامعـه، بـه  یهماهنگ گردد تا زمینـه بـرای ارتقـا« التزایددر رفاه دائم توقف»
انگر این واقعیت است کـه تدریج فراهم آید. لذا تغییراا پیشنهادی در سارتار حاکمیت نش

تدوین شده و برای حضور نظـام اسـالمی « حاکمیت»قانون اساسِی فعلی متناسح با سطح 
 پیدا کند. ، قانون اساسی نیز باید ارتقا«زیساتمدن»در سطح 

بارای   بر اسا س فلسافه نما م والیات    « اختی  اتنم م »پیشنه د مهندسی  .2

 مطلوب وضع

گیـرد کـه در گری بـرای نهادهـای حـاکمیتی شـک  میالبته در وضا مطلوب، بافت دی
گانه و نهادهای متداول، در آن موضـوعیت نـدارد. مباحث گذشته به آن اشاره شد و قوای سه

رسیدن این سه نهاد بر اساس سه و به وحدا« حوزه، دانشگاه و نظام اجرا»در  تحولیعنی با 
، «اوصا »بتنی بر تقسیم منطقِی ، نهادهای حاکمیتی نیز م«یت، معادله و مدلحج»منطِق 

 تمـدنشک  رواهد گرفت. لذا رهبری در دوران تحقـق « گردش عملیاا»و « موضوعاا»
رواهـد بـود کـه سـطح اول « سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی»اسالمی، دارای سه معاونِت 

و در سـطح « انسان، ابـزار، امکـان»حاکمیت را تشکی  رواهند داد؛ در سطح دوم، تقسیِم 
 مطرح رواهد شد.« تامین، تشخیص، تصر »سوم، 
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 «قد ت، اطال ، ثروت»سه ترو ی تولید  تبدیل  ویکرد آک دمیک بهضرو ت  .3

 ه آم  تکیه بر تخصصی ب   به  ویکرد

ی یـک عنوان موضوع اصلی قرار گرفته، ارائهآنچه در این بخ  از بحث سبک زندگی به
کادمیک برای برون های اداره کشور اسـت و ر تمامی عرصهرفت از وضعیت موجود دطرح آ

ی اجرایی کشور و فرآیند و ترتیباا الزم بـرای آغـاز رویکـرد لذا ورود این پیشنهاد به عرصه
ی چگونگی آن، به سطوح باالی گیری دربارهجدید، نیازمند مباحث دیگری است که تصمیم

بندی دقیق ای، به جمانامهشدن هر برکه اجرایینظام وابستگی دارد. رصوصًا با توجه به این
دهنـد، نیـاز دارد کـه چنـین آمـار و از آمار و ارقام و اعدادی که وضـا موجـود را نشـان می

 اطالعاتی از دسترس این مجموعه رار  بوده است.
 



17 
در تئوری تولید قدرت غربی  «نظام اداری» تحلیل از نقاط آسیب  

در تئوری  «اتتوزیع اختیار »مهندسی  بر اساسحل ارائه راهو 
 تولید قدرت اسالمی

 دلیال باه تراو ی تولیاد قاد ت غربای      فسا د د  بخاش ادا یِ   بودنِذاتی .1
و « نگا ه ابازا ی باه قا نون    »، «تبعیض د  توزیاع اختیا  ات  »، «تررکزگرایی»
 «تح کریت سود سرم یه د  گردش عرلی »

بررسـی قـرار یکی از موضوعاتی که باید در سارتار حاکمیت و کیفیت مـدیریت مـورد 
است که سبک زندگی غربی همچنان گرفتار آن است. بـه نظـر « فساد اداری»گیرد، موضوع 

هـا و سـطوح مختلـف رسد این چال  ناشـی از آن اسـت کـه توزیـا ارتیـاراا در ردهمی
طراحی شده و تحقیر و تبعـیض و محرومیـت و سـایر ارـالق « تمرکز»مدیریتی، بر اساس 

شـود، فسـاد اداری را در پـی آورده اسـت. یعنـی در سـارتار میای که از آن حاصـ  رذیله
مواجهیم و فساد « مشارکت، توزیا ارتیاراا و گردش عملیاا»ی حاکمیت، ما با سه مقوله

گیرد. به عبـارا دیگـر در سـبک طراحی نامتعادل در این سه بخ  شک  می دلی بهاداری 
نگـاه »بـا « توزیـا ارتیـاراا»ده، استوار شـ« تبعیض»بر مبنای « مشارکت»زندگی غربی، 
گـردش »ی شـهواا همـراه گردیـده و و رفتـار مافیـایی در جهـت توسـعه« ابزاری به قانون

شود. لذا تنهـا زمـانی کـه اصـ  و اسـاس انجام می« سود سرمایه»در چارچوب « عملیاا
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شـوند،  تحـولهـا و عناصـر آن مطراحی در این سـه عرصـه تغییـر کنـد و سیسـتم و منزلت
 یری از فساد ممکن رواهد شد.جلوگ

وا یگزین نگا ه ابازا ی باه قا نون،       «عقالنیات »وا یگزین تبعایض،    «عدالت» .1/1

وا یگزین تررکاز    «انسج م» و و یگزین سودسرم یه «خودکنترلی د  توسعه خیرات»

 د  ترو ی تولید قد ت اسالمی

مـردم در به همین دلی  بود که در مبحث گذشته پیشنهاد شـد تـا بـا حضـور مسـاجد و 
ی سیاسی، عدالت جایگزین تبعیض شود و گردش عملیـاا بـه نفـا سـود سـرمایه، عرصه

دهد و با کنارگذاشتن نگـاه ابـزاری بـه قـانون،  توسعه ریرااجای رود را به رودکنترلی در 
توزیا ارتیاراا به یک مبنای علمی و منطقی واگذار گردد. همچنین در همین راستا بود کـه 

ها گانه در حاکمیت مطرح گردید تا با ادغام دسـتگاهتناسح با سطوح سهنهادهای جدیدی م
ی فساد و کالن و واگذار کردن امور ُررد به مردم، زمینه توسعهو محدود کردن آنها به مسائ  

کردن تمامی امور ُررد بـه گانه و منوطو تحقیر از بین برود. زیرا تمرکز ارتیاراا در قوای سه
و « انسـجام»ست. در واقـا ها، رود موجد فساد ارانهلت و وزاراتصمیماا مجلا و دو

شود و اال تفویض ارتیاراا وسیا به مدیران در « تمرکز»در سیستم باید جایگزیِن « تعادل»
سازد که هی  مدیری، توانایی گریـز موضوعاا ُررد، زمینه و محیطی را برای فساد فراهم می

الهی باشد! حتی در دستگاه الهی که به جای ایجاد  یو اولیا انبیاکه از از آن را ندارد مگر این
، به ایجاد تمرکز در امور معنوی مبادرا شده، رفتار بـا بنـدگان رـدای مادیتمرکز در امور 

در  اکـرمنبیمتعال در باالترین سطح عّزا و عدالت انجام شده و همان مناسکی کـه بـرای 
ود تا به همان صورا، به عبادا ردای متعـال شمعرا  تشریا شده، به سایر عباد عرضه می

 بپردازند.
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ه  د  سبک زندگی غربی و آث   عدم تن ساب  ای به کیفیت طراحی سیستماش  ه .2/1

 اختی  ات ب  وظ ید د  تعریق مف سد ادا ی

ها باید با علم و قدرا و صالحیت اشخاص متناسح رو حدود ارتیاراا و منزلتاز این
باشد و نه بی  از آن. این در حالی  وظایفشده در تناسح با ا تفویضباشد و حجم ارتیارا

رسد که نه تنها واجد هـی  ها به کسانی میاست که در سبک زندگی غربی، باالترین منزلت
آمیز رـود، بـرای صالحیت علمی و انسانی نیستند بلکه با رلق و روی مافیـایی و شـرارا

ترین رفتارهـا پذیرند و به رطرناکها را میین ریسکی شهواا و ارضاء تمّنیاا باالترتخلیه
مندی در دستیابی گرایی و قاعدهدهند و عالوه بر این، عناصر تکنوکراا را که به قانونتن می

آورند. البته باید پـذیرفت کـه ایـن رونـد کنند، به استخدام رود در میبه شهواا تظاهر می
محاسباا علمی تبدی  شده و از طریق علوم مـدرن، افزارها و غربی، به نرم تمدنفسادزا در 

شود. در این صـورا، اسـتفاده از های جهان تحمی  میملتها به فاسدترین افراد و سیستم
کند بلکه عماًل به اهرمی برای ها و ابزارهای نظارتی و کنترلی نه تنها دردی را دوا نمیدستگاه
رغم وجـود یـک دسـتگاه نمونـه، علـی انعنوبـهشود. کردن افکار عمومی تبدی  میساکت

ی آرام  و پنـاه مـردم باشـد، آمارهـا از عریض و طوی  پلیا در کشور امریکا که باید مایه
 کند.احساس ناامنی شدید مردم در این کشور حکایت می

های گذشـته و تبـدی  آن بـه ها در سدهی طوالنی از سیستمرغم تجربهلذا امروزه و علی
روز عمق بیشتری پیدا کرده است. و کوچک، فساد و دزدی و شرارا روزبه دولت الکترونیک

ها از فضای مجازی و ردماا گیری دولتشود که راهکار کاه  فساد، بهرهگرچه ادعا می
م در فضـای ایالکترونیک است امـا حجـم متـراکم و وسـیا تخلفـاا و سوءاسـتفاده و جـر

کنـد. اساسـًا جلـوگیری از فسـاد وابسـته بـه بودن این ادعاها را اثبـاا میمجازی، دروغین
ی انسـانی و توجـه بـه همراهـی آن بـا هـوای نفـا در دار امتحـان اسـت و ی ارادهمطالعه

ها و ها و سـازمانگونه که در مبحث سازمان و تشکیالا اشـاره شـد، غایـت سیسـتمهمان
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اراده و  یی ارتقایاا در آن باید بستری براتشکیالا و طراحی توزیا ارتیاراا و گردش عمل
 ارتیار کارمندان و کارگران باشد.

 انسا نی بارای   بساتر  شاد   عناوان باه « ه ی ادا یسیستم» مهندسی ضرو ت .3/1

 نه بهینه ک ال و سود سرم یه ؛ک  مندان و ک  گران

های موجود است و متغیر اصلی در سیستم عنوانبهمحصول  ین در حالی است که ارتقاا
شود. اما اگر تعریف می مادین و کارگران تنها به تبا ارتقاء در محصول رشد ارتیار کارمندا

محیط کار و فرآیند سیستم به رشد و تهذیح نیروی انسانی منتهی شود و بـه جـای انحصـار 
امور معنوی به مساجد و عباداا، عناصر از رفتار سازمانی رود بـه احسـاس رشـد معنـوی 

ت و کّمیت و سرعت و دّقت کـار آنـان قابـ  مشـاهده دست پیدا کنند، قطعًا اثر آن در کیفی
ر یک سـازمان و فعالیت رود د مدارواهد بود ولی هنگامی که یک انسان در تمامی طول 

روحی دست پیدا نکند، هر سیستمی را به ابزاری برای منافا و تمّنیاا  یتشکیالا، به ارتقا
شـکیالا، بایـد در مـدیریت و شناسی در ترود تبدی  رواهد کرد. متناسح با همین انسان

رعایت شود و اال تفویض ارتیـاراا وسـیا  وظایفتوزیا ارتیاراا نیز تناسح ارتیاراا با 
 عادی، موجح فساد رواهد شد. وظایفبرای 

خیر أباه تا   ی بارای ابزا  عنوانبه« و دستگ ه نم  تی گراتررکزطراحی سیستم » .4/1

تعا دل و   ،نمام »ها  بارای   ی سیستمو ت طراحرفس د ادا ی و ض  ب برخو دانداختن 

 نه ده  و افراد خودکنترلیِاز طریق  «توسعه

متمرکز و کارگاهی و موضـوعاا در سطح حاکمیت نیز تمامی سارتارهای متمرکز، نیمه
، مـادیصورا و با ایجاد تمرکز در تمـامی امـور هر یک از آنها باید روشن گردد در غیر این

ی فساد در سطوح باالتر، در موضوع کار رود اقدام بـه هدهمردم تحقیر رواهند شد و با مشا
ها باید به نحو مکتبی انجام شود و از ها و مجموعهفساد رواهند کرد. یعنی مهندسی سیستم

است، اجتناب گردد. لـذا  راصهایی که به نفا یک قشر ها و توسعهها و تعادلطراحِی نظم
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های مـدیریتی بـر اسـاس افـزارِی دسـتگاهمافزاری و نرهرگونه پیشرفتی در وضعیت سـخت
راهکار مبارزه با فسـاد مطـرح شـود، معنـایی جـز حـذ   عنوانبهاستانداردهای جهانی که 

 های فساد ندارد.صورا مسأله و به تأریراندارتن بررورد با ریشه
دهـد ی مبارزه با فسـاد را تشـکی  میها بر اساس رودکنترلی، ریشهپا طراحی سیستم

های موجـود ی انسانی که همواره با هوای نفا درگیر است. امـا سیسـتمبرای ارادهرصوصًا 
تناسبی با تکوین و طبیعت انسان ندارند بلکه مکانیک هستند و به تعویض قطعاا احتیـا  

 صـورابههای اجتماعی باید مقتبا از امـور تکـوینی باشـند و دارند. به عبارا دیگر نظام
پذیر گردد. ویژگی سیستم ارگانیـک آن کنی فساد اداری امکانشهارگانیک طراحی شوند تا ری

محور نیست بلکه حتی در جریان تولید محصـول نیـز افزارمحور و محصولاست که سخت
 یکارمندان و کـارگران را بـر ارتقـا دهد و نفا و رشدانسان را در منزلت واقعی رود قرار می

کند و تر جلوگیری میهای ضعیفیا اراده مادهر دارد و از تبعیت آن در برابمحصول مقّدم می
وپـاش در اداراا ـ کـه ها، مانا فساد و رشـوه و ریختبا بسترسازی برای رودکنترلِی اراده

شود ـ رواهد شد. این روند در دوران انتقال حفظ آبرو در نظام اداری تلّقی می مثابهبهامروزه 
های مختلـف ارتار حاکمیت و ادغام دستگاهو با پیشنهادی که در مبحث گذشته پیرامون س

های کنی فسـاد و حـذ  دسـتگاهشود و در وضا مطلوب، موجح ریشـهارائه شد، آغاز می
ی نظارا و بازرسی بـه دسـتگاه رهبـری موازی و عریض و طوی  نظارتی و واگذاری وظیفه

 رواهد شد.

 د  مادیریت  سا ال ی و حاذف دیاوان  متررکز  مدیریت . حفظ مک تب ت ادا ی د 5/1

 « شه دت عدلین»بخشی به از طریق ماو یت متررکز و ک  گ هینیره

ساالری تبدی  شده، باید توجه داشت کـه که به دیوان« مکاتباا اداری»ی پیرامون مقوله
این نوع مکاتباا برای امور متمرکـز )سـطح اول و دوم حاکمیـت در پیشـنهاد مختـار( الزم 

و غیرمتمرکز باید تدریجًا مکاتباا حذ  شود و شهادا شهود  متمرکزاست اما در امور نیمه
مورد پذیرش سیستم واقا شده و مبنای گردش کار قرار گیـرد تـا اعتمـاد انسـانی جـایگزین 
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کاغذبازی و سندسازی شود. از سـوی دیگـر اسـتخدام رسـمی و دولتـی بایـد بـه فعالیـت 
برکف( منحصر شود و سایر طلح و جانسازمانی متمرکز در رآس حاکمیت )عناصر شهادا

روزمزد باشند. یعنی از آنجا که نظام به نیروهای منمن و مجاهد نیاز دارد،  صورابهمشاغ  
شدن عّزا و باید نسبت به این افراِد همیشه آماده و پادررکاب متعهد باشد و مانا از لگدمال

استخدام این عناصـر بـه  ها و ارتالفاا سیاسی شود. لذای تغییر دولتاحترام آنان در میانه
و ویژه نیست زیرا گفته شد که الگوی درآمد  راصمندی آنان از حقوق و مزایای معنای بهره

رواهد بود بلکه به معنای تعّهد نظام نسبت بـه آبـرو و  «زاهدانه و انقالبی»در بخ  دولتی، 
 احترام و کارآمدی آنهاست.

از  «ب زنشساتگی »دا ی و حاذف  د  نما م ا  «برخو د اخالقی»ضرو ت مهندسی  .6/1

 تاقیر برای ولوگیری ازسیستم ادا ی 

نی یا ی بازنشستگی به معنای فعلی آن باید از نظام اداری حذ  شود؛ یعهمچنین مقوله
ی نیازهای رود را دارنـد یـا فاقـد ایـن توانـایی مندانهافراد توانایی کار روزمزد و تأمین عّزا

ی و حمایت روحی و عـاطفی و مـالی از آنـان، وظیفـههستند که در این صورا، نگهداری 
مردم و نهادهای ریرّیه و بخ  وقف و جامعه و نظام اسالمی رواهد بود. به عبارا دیگـر، 

از  مـادیروند متداول در رسیدگی به بازنشستگان یـک رونـد ارالقـی نیسـت و انتظـاراا 
، عماًل همواره به تحقیر این سیستم و ایجاد بارهای مالی سنگین برای تأمین آن در این جهت

گذاری بر آنان منجّر شده است. لذا ایـن موضـوع بایـد بـر مبنـای رفتـار قشر شریف و مّنت
 دلی به مهمگیری شود که این ارالقِی دولت و جامعه و مردم )نظام ارحام و همسایگان( پی

 واهد بود.تغییر جهت در سارتارهای فرهنگی و اقتصادی )پیشنهاد مختار( در دسترس ر

گیاری صانعت بیراه د     علت شکل  م دی،ادا یِ ه یسیستم ضعد ذاتی د  .2

 براس س وری ن اخالقاسالمی  نم م ادا ی پشتوانه سبک زندگی غربی و تعرید

ها در سیستم اداری بر مبنـای تـأمین نفـا سـرمایه شـک  ها و توسعهها و تعادلاگر نظم
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اا و رویکرد مقابله با تمرکز را دنبال کنند، بسـیاری ی ریرنگیرند بلکه نفا انسانی و توسعه
های الزم در زندگی امروزین ضرورا رود را از دست رواهنـد داد و لـذا مقولـه از تضمین

در شک  فعلی آن ـ که به تمامی ابعاد زندگی تعمیم پیدا کرده ـ موضوعیت نخواهـد « بیمه»
واد  غیرمترقبـه از قبیـ  زلزلـه و ی حداشت. یعنی هنگامی که رویکرد حاکمیت به فلسفه

و عمـوم سی  و... بر اساس فرهنگ دینی تغییر کند و همزمان تمرکز در شهرها شکسته شود 
کشاورزی تبدی  گردند و بالتبا در وضعیت ترافیـک، کیفیـت ـ نیمهصنعتیآنها به مراکز نیمه

ی از حـواد  و تی پدید بیایـد، بخـ  بزرگـتحوالوساز مسکن و مراکز تجاری و... سارت
ی بیمه که به تعمیم گیری موجود در عرصهشوند و لذا جهترطراا متداول رآسًا منتفی می

 کند.ها انجامیده، به تدریج تغییر میشدِن آن در تمامی عرصهالیهو الیه

با    متن ساب  د  دو ان گاذا   «بیره، م لی ت، عاوا ض » تکیفیت برخو د ب  مقوال .1/2

  ویکرد ودید

هایی رواهد گیری در صنعت بیمه برای دوران انتقال، بیشتر ناظر به بیمهتغییر جهتالبته 
اند؛ زیرا هد  اقتصاد مقاومتی با رویکرد المل  تعریف شدهبود که در ارتباط با منطقه و بین

تأمین بازارهای دارلی و ایجاد امنیت اقتصادی در دار  اسـت و لـذا بـا در گام اول جدید، 
های دارلی نیز بخ  های رارجی نیز کاه  رواهند یافت. در بیمه، بیمهکاه  صادراا

های مربوط به نهادهـای شود اما فعالیتهای کالسیک و متداول حفظ میمربوط به دستگاه
شود، از شمول بیمه حذ  رواهند شد. زیـرا انقالبی که بر اساس درگیری با کفر تعریف می

ی رـدای متعـال بـرای ی هستند و اسـاس آن، وعـدهمعنوی و غیب ،ها در این بخ تضمین
ی باطـ  ی حـق در برابـر کلمـهنصرا و محافظت از منمنین در صورا دفاع آنها از کلمـه

گونه که آثار این نصرا و حفظ الهی، در رفتـار و گفتـار و زنـدگی پرچمـداران است؛ همان
 شود.عصر دیده میحضرا ولی عام نوابتوحید و 

التزاید رواهد شد و نیـاز معنوی جایگزیِن رفاه دائم یا مطلوب، ارتقااز آنجا که در وض
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مالیـاا و »ی از بین رواهد رفـت، مقولـه مادیهای سنگین برای تأمین رفاه دولت به هزینه
در شک  فعلی آن موضوعیتی نخواهد داشت و به نوِع شرعی آن )رمـا و زکـاا « عوارض

ی رـدماا متـداول توسـط تقال و تا زمانی که ارائهو...( محدود رواهد شد. اما در دوران ان
دولت، مورد انتظار مردم است، ارذ مالیاا و عـوارض ضـرورا دارد. بـا ایـن تفـاوا کـه 

گیـرد تـا چـرخ اقتصـاد های مالیاتی در وضا موجود به بخ  رصوصـی تعلـق میمعافیت
 یجبهـهنتقال، تنها بـه های مالیاتی در الگوی اداری را به گردش درآورند اما معافیتسرمایه

سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بخ  وقف ارتصاص رواهد یافت و بخ  رصوصـی بـه 
 پردارت کام  مالیاا و عوارض ملزم رواهد شد.



18 
های تئوری تولید قدرت اسالمی و تبیین برخی اوصاف و شاخصه

 آثار اخالقی و ارزشی  مقابله با تمرکزگرایی در مدیریت شهری

تعریاق  »مبن ی ترو ی قاد ت اساالمی و   « ، عدالت و ک  آمدی اسالمتعبد. »1

 دو ش خصه آن عنوانبه« مؤمنینمش  کت مردمی و الگوی گزینش 

کـه از اول این ذکـر اسـت. نکتـه پیرامون تروری قدرا در نظام اسالمی، چند نکته قاب 
آن بـه های حرکت به سوی سبک زندگی دینـی، تعمیـق مشـارکت عمـوم و تعمـیم ضرورا

ی نظام اسـالمی وابسـته بـه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است زیرا ادارهتمامی عرصه
. لذا بسترهایی باید طراحی شود که مردم با آراء رود راصحضور مردم است و نه یک قشر 

ی بعـد هآن در مرحلـ یی راندمان در پایـان و ارتقـااهدهدر ابتدا، نظارا رود در روند، مش
یت دارند مسنولکه نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دوم این باشند. نکته حضور داشته

ی آن، عـدم وابسـتگی شکنی را به درستی مهندسی کنند که الزمـهتا سارتار مقاومت و بت
روحی و فکری آنان به سبک زندگی غربی است. یعنی کیفیت گزین  باید به نحـوی باشـد 

ی مـدیریت نظـام وارد المی معتقدند، بتوانند به عرصهکه تنها کسانی که به سبک زندگی اس
ی زندگی غربی و شـهواا پسندند و دلبستهکه سبک زندگی اسالمی را نمی مدیرانیشوند و 

گیری کام  از امکاناا کشـور که پا از بهرهآن هستند، از ابتدا کشور را ترک نمایند؛ نه این
 یسـو و ارتقـایـق مشـارکت مـردم از یکمبه مهاجرا اقدام کنند. البته روشن است کـه تع
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کار تشکیالتی ممکن است اما کیفیت گزین  مدیران و نخبگان از سوی دیگر، تنها از طریق 
نیست بلکه  تحزبسوم این است که کار تشکیالتی در نظام اسالمی، مبتنی بر فرهنگ  نکته

سـت کـه ارتبـاط باید با محوریت مساجد انجام شود. یعنی حزب اسالمِی حقیقی، حزبی ا
، «تعّبـد»ها و حاکمیت را بر اساس ارتباط با ردا هماهنگ کند و لـذا شـعار آن، بین انسان

 رواهد بود.« کارآمدی اسالم در عینیت»و « عدالت»

دو ش خ  برای تعریق مش  کت مردمی و ح کریات  « پذیرییتمسؤولامنیت و . »1/1

 د  ترو ی قد ت اسالمی مؤمنین

 رـاصدر تمامی ابعاد، به معنای عدم حاکمیِت یک قشـر  اداره کشورشدِن البته مردمی
شود، به دنبال تأمین چهارم این است که قشری که در نظام اسالمی حاکم می نیست اما نکته

یک عنصر تـاریخی و تبعیـت از شدن به رود نیست بلکه نیاز رود را با تبدی  مادینیازهای 
نماید و لذا منافا مردم و مقدوراا جامعه برطر  می تاریخی و ردمتگزاری به عموم یاولیا

ــادره نمی ــود مص ــود ر ــه س ــهرا ب ــد. در نتیج ــت و کن ــری، امنی ــین قش ــِت چن ی حاکمی
ی بـرداری از مناصـح حکـومتی بـرای تخلیـهپذیری حاص  شـده و فسـاد و بهرهیتمسنول

همـراه بـا تعمیـق کـه پنجم این از بین رواهد رفت. نکته مادیشهواا و دستیابی به مطاما 
ششم  ی مناصح نیز ضرورا دارد. نکتهمشارکت عمومی، تعمیم تنفیذ رهبری نسبت به همه

ها منحصر شود بلکه بایـد توسـعه پیـدا کنـد و اداراا، هحلی مساجد نباید به مکه شبکهاین
ها، اصنا  و اقشار مختلف را در بر بگیـرد کـه ایـن بـه معنـای حرکـت مسـاجد از سازمان
کادمیک رواهد بود. یعنی همان فرهنگ گونه که نمـاز عمومی به سوی فرهنگ تخصصی و آ

اداره جماعت به امامت مقام معظم رهبری و ارتباط معنوی حاصـ  از آن اسـت کـه محـور 
گیری است، باید مشابه این نمازهای جماعت در سطوح دیگر تکـرار در سطح جهت کشور

شود، دیگر ی معنویت واقا مینماز و در شبکه شود و اعطاء و رحمت و هدایت الهی که در
رود قرار دهد. لذا مساجد باید بر اساس عقالنیـت  تأثیرهای مدیریتی کشور را تحت بخ 



 691 «گذا  دو ان» و «مطلوب وضع» د  اسالمی زندگی سبک طراحی 

 

بندی شوند و مساجد در مراکـز صـنفی و تخصصـی و... تأسـیا شـوند و محور، طبقهدین
 بگیرند. هدهعبهها را جماعاا در چنین مساجدی، مدیریت اصنا  و تخصصیائّمه

تعیاین  انادم ن، بهیناه    »ه ، خودکنترلی از طریاق  . ثب ت نسبی د  عزل و نصب2/1

 ، دو ش خ  دیگر د  ترو ی قد ت اسالمی«و یه ، بهرهش خ 

ها در نظام اداری کشور است که بایـد از تعمیـق هفتم پیرامون جریان عزل و نصح نکته
کند و وضا موجود که در تبعیت  ــ1شاره شدــ که در مباحث قبلی به آن امشارکت عمومی 

 شـود. نکتـه تحولکند، می مدیران مبادرا میآن، جناح پیروز در انتخاباا به برکناری همه
ی تعیین رانـدمان و بهینـه»ها باید بر اساس رودکنترلی طراحی شوند و که سیستمهشتم این

و  افزارهااز طریق تکنولوژی و سخت کهبر این مبنا انجام گیرد نه این« وریها و بهرهشارص
، نظـارا هاتعمیـق مشـارکت در صـورا . لـذاتحمی  شود های غیرمردمی بر مردمنظارا

 پیدا رواهد کرد. ها نیز ارتقامی بر عملکرد سیستممرد
نکاا فوق چه ارتباطی با دین و سبک زندگی دینی دارند و بـه »ممکن است گفته شود:  

گفته با توجه بـه اما باید توجه داشت که پیشنهادهای پی « شوندمیچه آیه و روایتی منتسح 
ی آن به دستگاه ایمان مطرح شده اسـت زیـرا جانبهی همهارتقاء قدرا دستگاه کفر و حمله

کند کـه یـک آرایـ  رکن رکیِن فرهنگ بعثت اقتضا می مثابهبهاص  نفی سبی  و کفرستیزی 
و دستگاه ایمان قدرتی بـه دسـت آورد کـه ظرفیـت دفاعی در مقاب  این هجمه شک  بگیرد 

افزارهای کفار را داشته باشد. البته در این میان واضح اسـت کـه افزارها و سختمقابله با نرم
های آن، افزارمحور است و تمـامی شارصـهافزارمحور نبوده بلکه نرمحاکمیت دینی سخت

رو، محوریت مسـاجد ابد. از همینتانسانی و معنوی است و استانداردهای جهانی را برنمی
و  رـاصهای متداول جهانی مبنـی بـر حاکمیـت یـک قشـر در تروری قدرا نباید به روال

کردن منافا عمومی به نفا آنان منصر  شود بلکه آرمان ایـن ترـوری، دسـتیابی بـه مصادره
                                                           

 .3سوم، گفتار پانزدهم، عنوان  . فص 1
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ها تمو جریان آنها در نظام توزیا ارتیاراا و طراحی سیسـ «معنویت و عدالت و عقالنیت»
گاهی و بهره با رویکرد جدید هاشارصه دستیابی به و منـدی است تا عموم مردم به آزادی و آ

حـاکم بـر ترـوری  عقالنِی  اصول عنوانبهدنیا دست پیدا کنند. این نکاا،  در زندگیمعقول 
ای برای تغییراا پیشنهادی ـ که ی استداللِی فشردهقدرا در سبک زندگی اسالمی و پشتوانه

 شوند.مباحث گذشته بیان شد ـ تلّقی میدر 

الگاوی تغذیاه،   ». آث   ا زشی و اخالقیِ مق بله ب  تررکزگرایی د  موضاوع ت  2

 د  مدیریت شهری« زیست، دفن امواته ، مایطو زش،  س نه، مه ورت

یکی از نکاا دیگری که باید در بحث سبک زندگی مـورد توجـه قـرار گیـرد، شکسـتن 
نمونـه، تمرکـز در  عنوانبـههاسـت. ور مربـوط بـه شـهر و شهرداریبرری تمرکزهـا در امـ

ها باید کاه  پیدا کند و به مردم اجازه داده شود تا امواا را مطـابق میـ  رـود، در قبرستان
ارالقـِی  ارزشی و مندی مردم از مزایایها دفن کنند تا عالوه بر بهرهمصالرانه یا مساجد یا 

ونقـ  و های مربوط بـه حم ، از مشکالا و هزینهمواا رودشهروندان با اناشی از ارتباط 
 کاسته شود.نیز ترافیک 

های متمرکز، انبارهـا و میـادین متمرکـز میـوه و های متمرکز، دامداریهمچنین کشتارگاه
های صنعتی پخت نان باید از دسـتور چهارفص  و کاررانه صورابهبار برای تأمین میوه تره

از سود محوری رار  شده و  مادی در موضوع تغذیهرتن به نیازهای کار رار  شوند تا پردا
بر مبنای تأمین نیازهای عموم استوار شود. در نتیجـه، سـارت مسـکن و وضـعیت  مهماین 

غیرمتمرکـز  صـورابهه بتواننـد حلـزمین شهری باید به نحوی تغییر پیدا کند که مردم هر م
کـه بـر مداری و... را تأمین کننـد؛ نـه ایننیازهای معقول رود به محصوالا کشاورزی و دا

اساس تمّنیاا و شهواا و بدون توجه به طبیعت انسانی، به روردن هر نوع میوه و رـوراکی 
 ی تأمین نیازهـای اولیـهدر هر فصلی مبادرا شود. البته این تغییر در کیفیت مسکن و نحوه

غیربهداشتی انجام شود بلکه  سّنتی و روستایی یا به شک  صورابه، نباید در موضوع تغذیه
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هـای نـوین در ایـن افزارهـا و تکنولوژیهای متعّددی نیاز است تـا قـوانین و نرمنامهبه پایان
ایـن رونـد هـم دارای آثـار ارالقـی اسـت و هـم موجـح حفـظ  اتخـاذعرصه تولید شود. 

هـای آب و هـوا و زمـین ـ کـه ریشـه در تمرکـز جمعیـت و زیست و کاه  آلودگیمحیط
که با شکستن تمرکـز در تـأمین نیازهـای شود. عالوه بر اینکاناا رفاهی مدرن دارد ـ میام

های و کاالهای استراتژیک رصوصًا در موضوع نـان و گنـدم، نیـاز بـه زیرسـارت ایتغذیه
پیچیده برای حفظ و نگهداری و توزیا آن )مانند سیلوها( از بین رواهد رفت کـه ایـن امـر، 

هـا یـا بحرانها در هنگـام فشار به کشور از طریق نابودکردن زیرسارتتوانایی دشمن برای 
احوال نیـز بایـد از فردمحـوری بـه جنگ نظامی را شدیدًا کاه  رواهد داد. سیسـتم ثبـت

هـا دارای شناسـنامه باشـند؛ محوری تغییر رویکرد پیدا کند و به جای افراد، رانوادهرانواده
یت این امـر بـه مسـاجد سـپرده مسنولد شکسته شده و که تمرکز در ثبت احوال بایهمچنان

 شود.
های ورزشی بایـد در سـه سـطح بنابر مباحث گذشته در بخ  ورزش، محیطهمچنین 

کـه در بخـ  های تخصصی سازماندهی شـوند؛ همچنانا، مراکز استان و استادیومحالم
در نهادهای دولتی و ا و مساجد، رسانه در مراکز استان و فیلم و سینما حالهنر، رادیو در م

های رادیـویی مشـارکت کننـد امـا گیرند تا عموم مردم در سارت برنامهتخصصی شک  می
تخصصـی اداره شـوند. همچنـین زیباشناسـی  صـورابهای های رسانهسینما و سایر عرصه

شـود( و هـای زیبـایی انجـام میموجود اعّم از زیباشناسی بـرای افـراد )کـه در قالـح عم 
گیـری ها پیدر شـهر و محـیط شـهری )کـه در معاونـت زیباسـازی شـهرداریزیباشناسی 

در تعریف شهر و تبـدی  آن بـه  تحولشود( موضوعیت رود را از دست رواهند داد و با می
طبیعی تأمین  صورابهزیست و فضای سبز و زیبا کشاورزی، محیطصنعتی ـ نیمهمرکز نیمه

ا کاه  رواهد یافت. لذا زیباسازی در مراکز رواهد شد و تفاوا محیطی بین شهر و روست
گیری رواهد شد و این امر در پایتخـت، در ها و از طریق سارت نمادهای مذهبی پیاستان
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ی ایـن رونـد، قالح سارت نمادهای اقتدار نظام اسالمی شک  رواهد گرفت تـا در نتیجـه
 یابد. تحولی کلمحور صنعت گردشگری و جذب گردشگر نیز به نحو 

ا و شـهرهشـدن تمرکـز در شـهر و ایجـاد رونـد معکـوس مهـاجرا )از کالنشکستهبا 
های جدید ضرورتی نخواهـد داشـت و پایتخت به سمت شهرها و روستاها( سارت بزرگراه

شهری نیز بر مبنای ترانزیت کاالهای مورد نیـاز ثروتمنـدان منطقـه های بینها و جاّدهآزادراه
گیری حـاکم بـر ایـن بخـ  در آینـده، بـر محـور جهتطراحی و سارته نخواهد شد بلکه 

که رساندن کاالهای تولید دار  به مستضعفین منطقه و جهان شک  رواهد گرفت؛ همچنان
بندی و طراحـی صـنعتی با تغییر بازارهای صادراتی هد  در این چـارچوب، صـنایا بسـته

 کاالها در شک  فعلی آن، موضوعیتی نخواهند داشت.

لزام ت تغییر وهت ح کم بر س خت  ه ی سبک زندگی غربای د  دو ان  . اش  ه به ا1/2

 گذا 

های موجود کـه بـه تبـا در این صورا، امکاناا و زیرسارت»ممکن است گفته شود: 
اند، معّط  و بالاستفاده رواهند مانـد و شهرها و پایتخت پدید آمدهتمرکز جمعیت در کالن

، منطـِق اداره کشوراوال باید توجه داشت که در اما « های کشور به هدر رواهد رفتسرمایه
بررسـی « شـدن»بـا منطـِق  اداره کشـورکاربرد نـدارد بلکـه موضـوعاا « هست و نیست»

ها در اولویت بررسی نیسـت بلکـه آنچـه دسـتگاه« امکاناتی که موجود است»شود. لذا می
های و زیرسـارتمشغول مطالعه و تدبیر برای آن هستند، جریان و روند افـزای  امکانـاا 

ی شهر در تناسح با روند روبه رشد مهاجرا به شهرها در چندین سال آینده است. ثانیًا همه
آهـن، ها، راههـا، سـّدها، پاالیشـگاههـا، پ ها و امکاناا فیزیکی از قبی  بزرگراهزیرسارت

ن دلی  ی توزیا آب، برق، گاز و... دارای ُعمری مشخص هستند و به همیها، شبکهفرودگاه
است که پا از طّی این مدا، سطح جدید از تکنولوژی جهانی بـرای سـارت آنهـا مـورد 

ها از آنها استفاده کرد و پا از توان تا پایان عمر این زیرسارتگیرد. لذا میاستفاده قرار می
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ها حاکم کـرد و بـا توقـف در سـطح آن، رویکرد جدید را بر سارت و نگهداری زیرسارت
سـازی آن بـرای تـأمین د استفاده و تغییر در استراتژی علمی کشـور، بـه بومیتکنولوژی مور

ی یک مجموعه عنوانبهباید  اداره کشورهای نیازهای دارلی مبادرا کرد. پا تمامی عرصه
ی پیوست فرهنگـی بـرای آنهـا گیری و ارائهکه تصمیمواحد بررسی و مدیریت شوند؛ نه این

 گر ابعاد صورا پذیرد.و منقطا از دی مستق  صورابه


