
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك
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شناسـي عـدم پيـشرفت در سـبك         ضرورت آسيب «مقام معظم رهبري از     بيانات  تحليل  . 1

بـراي  » تبيـين فرهنـگ زنـدگي اسـالمي       ضـرورت   «نقالب اسالمي و    در دوران ا  » زندگي

   تحقق تمدن نوين اسالمي

به » پيشرفت همه جانبه   «،مقام معظم رهبري در جمع جوانان استان خراسان شمالي        در بيانات   

 شـود و  نام بـرده مـي    » هدف انقالب اسالمي  « به عنوان    از آن تعريف شده و    سازي نوين اسالمي      تمدن

بحـث  توجـه بـه      بـه ضـرورت    بودن مفهوم پيشرفت در فرهنگ اسـالم،      » چند بعدي «ر  ضمن تأكيد ب  

  .پرداخته شده است به عنوان يكي از ابعاد پيشرفت» سبك زندگي«

 آن، بـه  » افـزاري   سـخت «تمدن از بخش ابزاري و      » افزاريِ  نرم«اصلي و   با تفكيك بخش    له   معظم

در ،  افـزاري تمـدن      سـخت  بخـش غم پيـشرفت در     ر  علي كه كشور ما     اند  اين نكته اساسي اشاره كرده    

عـدم  « و اين آسـيب، موجـب        افزاري تمدن پيشرفت نداشته است      به عنوان بخش نرم   » سبك زندگي «

هاي سـبك    فهرستي از آسيب انسان و جامعه خواهد شد كه بر اين اساس،        » فالح و عدم امنيت روانيِ    
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  . طرح شده استزندگي در جامعه امروز ايران

نظام جمهوري اسـالمي     كه   ر به اين مهم توجه داده شده      يل فضاي بيروني كشو   در تحل  سپس 

ست مهاجم    تمدن غرب بر جهان حاكم است و اين تمدن داراي فرهنگي          وجود آمده كه    در شرايطي به  

  .كه تمام دنيا از جمله جمهوري اسالمي را مورد هجمه خود قرار داده است

 از ،»ضـعف و انفعـال  «از موضـع  به جـاي برخـورد   ب، ي فرهنگ تمدن غر  در مقابله با هجمه   اما  

 اسـت و » نوين اسالميتمدن «دار ايجاد   كه انقالب اسالمي ايران، داعيهشود  اعالم مي » قدرت«موضع  

نه تنها قادر است در مقابل هجمه فرهنـگ غربـي مقاومـت              »مكتب اسالم  «براساس» سازيتمدن «با

 تبيـين و تحقـق      رو، ايـن  از.  را بـه طـرف خـود جـذب كنـد           هـا   كند، بلكه قادر خواهد بود ديگر فرهنگ      

به امري ضروري مبـدل     » ، اخالق و حقوق   خردورزي«هاي    مايه ن بر اساس ب   »فرهنگ زندگي اسالمي  «

  : از عبارتندگردد كه الزامات دستيابي به آن  مي

   و مكتبايدئولوژيسازي بدون   تمدنعلت عدم امكان؛ به »اسالممكتب ايمان به «ـ 1

بودن منابع   به علت غني؛»كار پرحجم و با كيفيت براي استنباط عقل عملي اسالمي از منابع «ـ2

  اسالم نسبت به انواع سلوك فردي و روابط اجتماعي 

  ا بودن فرهنگ غربيدز مهاجم و هويت به علت ؛»عدم تقليد از غرب «ـ3

نخبگان در دسـتيابي بـه      هاي جدي    به عنوان آسيب   ؛»دوري از تحجر و سكوالريسم پنهان      «ـ  4

  فرهنگ زندگي
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ادبيـات انقـالب، ادبيـات حـوزه و ادبيـات           « ضرورت، موضـوع و هـدفِ     تحليل و بررسي    . 2

  »سبك زندگي«مقوله نسبت به » دانشگاه

به چنين الزاماتي سازي و اشاره  در ارتباط با تمدن» سبك زندگي«رسد بررسي مسأله  به نظر مي

و انديشمندان و اصحاب فكر و فرهنگ را مخاطب اصلي ايـن سـخنان     براي دستيابي به آن، نخبگان      

 اما آيا وضعيت علمي موجود كشور پاسخگوي چنين مطالبه و قادر بـر رعايـت چنـان                  .دهد  قرار مي 

تناسـبي  فضاي تحليلي و تخصصيِ كشور در بررسي اين سفارش علمي،           آيا  الزاماتي خواهد بود؟    

  ؟هبري معظم دارد سوي ر ضرورت و هدف اعالم شده ازبا

جامعـه علمـي    «و  » ادبيـات انقـالب   « در نحوه ورود و خروج به اين موضوع مهـم ميـان              يا تفاوت 

هـاي قبلـي اتفـاق افتـاده ـ در پـي خواهـد         نشدن اين ايده را ـ همانند آنچه براي ايده  ، عملي»كشور

  داشت؟

 فـضاي موجـود   »نـايي مب«توان در بررسـي   ست كه پاسخ به آن را تنها مي     ها سؤاالت مهمي   اين

    :دنمتفاوت در آن حضور مؤثر دار» سه ادبيات«؛ فرهنگي كه كشور پيدا كردعلمي و فرهنگي 

سـطح  ـ ادبيات انقالب؛ كه هنوز در       3 دانشگاهتخصصي  ادبيات  ـ  2حوزه  تخصصي  ادبيات  ـ  1

  . خود را توليد نكرده استمتناسب با» تخصص«فرهنگ عمومي قرار دارد و 
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  »دگينسبك ز« نسبت به »مبناي ادبيات حوزه«يان ضرورت، موضوع و هدف ب. 1/2

 بـه دنبـال      و باشـد    مـي  مـذهب تخصصي كه متولي اصلي فرهنگ       ست  ، ادبياتي »ادبيات حوزه «

به همين دليل است كه ضـرورت ورود بـه          . هاي ديني است   ي مردم و زندگي متناسب با ارزش      دار  دين

 وجـود گناهـان،     دانـد و    مـي  جامعـه از احكـام اسـالم         افـراد ار  خالي بودن رفت  را  » سبك زندگي «بحث  

   .كند  و آسيب مطرح ميبه عنوان خألرا  ...منكرات و رفتارهايي مانند بدحجابي، رباخواري و 

» سعادت دنيـوي و اخـروي     «ي    كننده  و ضمانت  از اين چالش     اين ادبيات براي خروج   حلي كه     راه

طريـق تحقـق ايـن      را تنهـا    » تبليغ «كه است »الهي دستورات عمل نمودن افراد به   «،  كند  پيشنهاد مي 

 جهت استخراج احكام اسالم    »استنباط و تفقه  « به   در واقع ادبيات حوزه در مرحله اول       .داند  ميهدف  

تـا مـردم بـا    كنـد   مـي » ابالغ«پردازد و سپس آن را از طرق مختلفِ تبليغي، به مردم       از منابع ديني مي   

  .ر مسير سعادت قرار گيرند، دور شده و د و گناهاني زندگي آفتهاعمل به احكام اسالمي از

  

  »دگينسبك ز« نسبت به »انقالبمبناي ادبيات «بيان ضرورت، موضوع و هدف . 2/2

كـه توسـط    ـاسـاس تئـوري واليـت فقيـه      براسـالمي ايـران،    شكي نيست كه در ابتداي انقالب

» فلسفه حكومـت « ـارائه شد  الشرايط  جع جامعبه عنوان يك فقيه و مر )سره قدس( خميني حضرت امام

، ادبيات انقالب داراي    رو  ازاين ودر زندگي آحاد مردم تعريف شده است        » پياده كردن احكام اسالم   « به

الـشأن، منـصب      گرچه بعضي از فقهـاء عظـيم      ا. وجه مشتركي با ادبيات تخصصي حوزه بوده است       

  .دانستند را نيز كافي مي» عدول مؤمنين«يت را امري ضروري محسوب نكرده و وال» واليت فقيه«
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گذرد، مالحظـه     آن مي عمر   شده است و سي سال از        اقامهحال كه با اين دغدغه، انقالب اسالمي        

شود كه احكام اسالم در زندگي اجتماعي مردم جاري نشده است و كـشور بـا مـشكالت اساسـي               مي

ــد ــاري مانن ــا، ناهنج ــانون گر    رب ــاعي، ق ــا در اخــالق اجتم ــزي،ه ــديگر،   ي ــوق هم ــت حق ــدم رعاي  ع

دار   عنوان پـرچم    به(شناسي مقام معظم رهبري       لذا در آسيب  . مواجه شده است  ... غربي و    شهرسازي

 تـنفس   شود كه جمهوري اسالمي در فضاي تمـدني    اين مطلب اساسي اشاره مي    به   )ادبيات انقالب 

ز ايـن تهـاجم تمـدني، ايجـاد     رفـت ا  ون است و بـراي بـر     »مخرب و مهاجم  «كند كه داراي فرهنگ       مي

  . امري ضروري است» تمدن نوين اسالمي«

بيـان  » سـبك زنـدگي   « ورود به بحـث   ي كه ادبيات انقالب براي       و خأل  »ضرورت«با اين توصيف،    

 و  اسـت » ايجـاد تمـدن نـوين اسـالمي        «، مـورد نظـر    »هدف«باشد و     مي»  تمدن غرب   هجمه«كند،    مي

انجام كار پـرحجم علمـي و     در  نمايد،    هدف بيان مي  سوي  به   خألاين   از   كه براي حركت  » وعيموض«

ن تعـي تمدن اسالمي   عنوان الزمه     فرهنگ زندگي به   به   دستيابيپژوهشي نسبت به منابع اسالم براي       

 تعبيـر   »استنباط براي دستيابي به عقـل عملـي اسـالمي         «به   مقام معظم رهبري     در بيان كه  يابد    مي

  .شده است

عمـل  «جـايگزين   » ساخت تمـدن نـوين اسـالمي      «رفت از وضع موجود،       نبراي برو بر اين اساس،    

، احكام اسـالم نيـز بـه صـورت          كه البته با تحقق اين هدف     شود    مي »احكام اسالمي به  آحاد مكلفين   

ادبيـات  «شناسـي     جـا نقطـه تفـاوت آسـيب        اين. جريان خواهد يافت  حكومتي و اجتماعي در جامعه      

چه قبل از انقالب دغدغه هر دو به هم نزديك بوده است، اما امروز  است؛ گر»ادبيات حوزه« با »انقالب

تمـدن نـوين اسـالمي      ايجـاد   بـراي   » پيشرفت«با  » سبك زندگي «ادبيات انقالب به دنبال نسبت بين       
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مـدل اسـالمي ايرانـي      «و در گـرو دسـتيابي بـه         مدت    هاي دراز   ريزي     ناظر بر برنامه   ،مهم اين   كهاست  

  .است» پيشرفت

 »داريدينـ «از ادبيـات حـوزه   تعريف تخصـصي   باادبيات انقالب  تعريف  عرصه نظري،   در  البته  

كه ادبيـات انقـالب      آن حال . است »فقهعمل به   « داري،دين نظري هر دو از   تعريف   يعني   ؛تفاوتي ندارد 

» درگيري نظام كفر با نظام ايمـان      « را به    داريدينبعد اساسي   ،  »فرهنگ عمومي «سطح  عمل و در    در  

قابـل  به وضـوح   و مقام معظم رهبري     ) ره(مام  ا  حضرتعملي   ي   مطلب در سيره   كند كه اين    معنا مي 

 زيـرا  ؛اسـت نـشده   تعريـف  بـه صـورت تخصـصي    هنـوز   در واقع اين عملكرد مبارك      . است مشاهده

 در دروس خـارج مقـام    هن تعاريفي است كـه امـروز      ا هم ،داري از دين  »عمل به فقه   «ريف تخصصيِ تع

  .شود  حوزه مطرح مييعلمامعظم رهبري و ديگر 

  

  »دگينسبك ز« نسبت به »دانشگاهمبناي ادبيات «بيان ضرورت، موضوع و هدف . 3/2

 بعد از  ساله غرب400خاستگاه پيدايش آن، تمدن ست تخصصي كه  ، ادبياتي»ادبيات دانشگاه«

» نـدگي سـبك ز « خـود را از  تخصـصي  تعريـف  در اين چند قرنتوانسته رو،   ازاين .باشد  مي رنسانس

ايـن  بـراي  كـه امـروز   » ضـرورتي «چالش يا ترين  اصليبنابراين . نمايدها حاكم      همه عرصه  بر و   ارائه

 »خود)  سال آينده50انداز  چشم(ف ظرفيت وضع موجود با وضع مطلوب اختال«، ادبيات مطرح است

ي بعضي از     دههاي بوجود آم   چالشحل  البته  . دنماي   ترسيمرا  » تحول«برنامه   بر اين اساس،     تااست  

 نيز به عنـوان  ...)خانواده و ، وضعيت بهداشت عمومي،مثل وضعيت محيط زيست( هاي قبلي   برنامه

  .شود  مطرح ميفرعيضرورت 



١٠ 

از  (»حـل مـشكالت و چالـشهاي پديـد آمـده     «ي  بـه عـالوه   » ي همه جانبه    توسعه« طراحي   پس

گردد كه راه دستيابي به  نظور ميدر اين ادبيات م» هدف«به عنوان   ) دن سبك زندگي  جمله بهينه نمو  

 در مراكـز  ياالت جديد نظام سؤيعني. است» هاي سازماني بر اساس روش تحقيق خود       پژوهش« آن،

 اسـتفاده از سـازي و    تا با تئـوري  شود تحقيقاتي و پژوهشي، مجالت و مقاالت معتبر دنيا مطرح مي         

  .دهدف مورد نظر محقق گردمحيط آزمايشگاهي و تحقيقاتِ ميداني 

حـل  بـراي  ،  كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي    در نيز همانند ديگر كشورها      ايرانهاي  دانشگاهالبته  

بنـابراين مباحـث و     . هـاي معتبـر هـستند     ثبت مقاله در اين مراكـز و مجلـه        دنبال   به ها همين چالش 

 »حـل چـالش   «سؤاالت جهت   نظام  به همين   پاسخ  شود،   مي پيگيريهاي ما   مسائلي كه در دانشگاه   

  .استتمدن غرب موضوعات » تحولرشد و «ا ي

از اشعه ليزر و استفاده با ها به طور مثال امروز در علوم پزشكي به دنبال حذف جراحي در درمان

  . درمان استدر عرصه » تحول « كه اين به معناي پيگيري موضوعهستند امثال آن

محاسـبات  ه بر اسـاس   شده كايجاد» جمهوري اسالمي« چالشي بنام يا در بحث علوم سياسي 

 حـلّ  لـذا مهـار و   . المللي و حقوق بشر غربي خارج شده است        از مبناي دمكراسي، قوانين بين     علمي،

علوم سياسي از » نظام سؤاالت جديد«اين روند بر  قطعاً  گرفته است كهاين چالش در دستور كار قرار

 نيـز  اي علـوم سياسـي كـشور    هـ اهي دنيا و از جملـه ايـران تـأثير گذاشـته و دانـشكده              مراكز دانشگ 

  .خواهند بود پديده اين تحليلپردازي براي ناخواسته به دنبال نظريه

سـازي و  جهـاني «ي فرهنـگ، بحـث        بحـث تحـول و توسـعه      ي همين روند است كه در         ادامهدر  
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د يـا  نـ منحـل گرد » مدرنيتـه «ها در فرهنگ  چگونه ُخرده فرهنگ  يعني؛  شود  مطرح مي » جهاني شدن 

  . دست يابند» آميز زيستي مسالمت هم«به ها، ظ هويت آن خُرده فرهنگچگونه با حف

 كنـد و از ايـن منظـر       مالحظه مـي  » مادي«به نحو    را   تحول ، ادبيات دانشگاه  طور خالصه  هپس ب 

 تخمـين زده و بـه جلـو         را در دويست يـا سيـصد سـال آينـده           جامعه جهاني    تحول مراحل   است كه 

غيـر از   بـه  داند و منحصر به همين مسيري كه ترسيم نموده مي را تحولكند و رسيدن به حركت مي 

  .نيست» زندگي سبك«ديگري براي   مادي، قائل به راهتحولِ

نسبت به مقوله    »ادبيات انقالب، ادبيات حوزه و ادبيات دانشگاه      «عملكرد  شناسي    آسيب. 3

  سبك زندگي در دوران انقالب اسالمي

اي سه ادبيات مؤثر در فرهنگ جامعه انقالبي ايران و  علمي نسبت به مبنتحليليآنچه گذشت، 

شناسـي   ي عملكرد و آسـيب  بود؛ اما در كنار اين مهم، بايد نحوه     » سبك زندگي «ارتباطشان با مقوله    

هاي بعد از انقالب اسالمي بـه نظـاره نشـست تـا مـشخص           هريك از اين سه ادبيات را در طول سال        

  .ه نتايج عملي را به همراه آورده است چ، فكريهاي آن بضاعتهر كدام از شود 

  

نـسبت بـه مقولـه سـبك زنـدگي در دوران انقـالب               »ادبيات انقالب « شناسي  آسيب. 1/3

  اسالمي

دهه به دو دستاورد مهم در نسبت  در ابتدا بايد توجه داشت كه ادبيات انقالب در طي بيش از سه
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    ؛دست يافته است» سازي تمدن«با » سبك زندگي«بين 

، ايجـاد   )افـزاري تمـدن     بخـش نـرم   (ي ادبيات انقالب در مقوله سـبك زنـدگ        رزترين عملكرد با ـ1

كـشور  » فرهنگ عمومي «در سطح   »  در برابر استكبار جهاني و مظالم عالم       روحيه مقاومت «

در جامعـه،   امـا   جـا پيـدا نكـرده اسـت         » فرهنگ تخصصي «است؛ هرچند كه اين روحيه در       

لقي شده و جريان پيدا كـرده اسـت و اثـر ايـن امـر در              فرهنگ مقاومت به عنوان يك ارزش ت      

به همين دليل اسـت  . شود گزينش و انتخاب تمام مديران اصلي نظام به وضوح مشاهده مي        

ي انقالبي ـ كه تنهـا بخـاطر جريانـات سياسـي بـه منـصبي دسـت          كه مديران فاقد روحيه

عمــومي كــشور، اي در فــضاي   بعــد از چنــدي بــه خــاطر وجــود چنــين جاذبــهاندـــ يافتــه

  .دن به مديريت خود ادامه دهاند نتوانسته

هندسـي  وسعه و پيـشرفت كـشور براسـاس م   هاي ت زيرساختچنان كه در طول اين مدت،   همـ  2

 به صورت   ، اين مهندسي غربي    گرفته است، اما در روبناها و بعضي از ساختارها         شكلغربي  

 دسـتاورد دوم  نيـز   رونـد متـداوم     ايـن    كـه اجرا شده است    »  به احكام اسالم   مشروط و مقيد  «

  .استدر اين عرصه ادبيات انقالب 

ر بيش از سه دهه دانشگاه و مسئولين نظام د، حوزه متعهدين انقالبيِ جا كه سوي ديگر، از آناز 

فرهنـگ  «در سـطح    مواجهه و درگيريِ سياسي، فرهنگي و اقتصادي با دنياي غرب هستند، غرب را              

 و هـا  پليدبودن نيات و اهداف غرب، دشمنيدر واقع! تخصصي سطح  درنه  اما  شناسند،  مي» عمومي

 و  براي آنان مبدل شـده     ي وجدان به درك ... آلود بودن فرهنگ و ادبيات آن و         آن، گناه  مكرهاي پيچيده 

توانـايي علمـي    ، امـا    شود مي براي مردم ترسيم  ي پليد و زشت غرب        اين چهره ،  منابرها و   در خطابه 
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، بايد بـا   براي اين مهم   زيرا   .وجداني در سطح نخبگان وجود ندارد      اين درك    »تخصصي«براي اثبات   

 و سپس به تبيين پرداختفرهنگ غرب » ضنقد و نق«هاي تخصصي به ادبيات علمي و ايجاد كارگاه

همـت  ــ در نظـام قـانوني كـشور     »  واليـت مطلقـه فقيـه   كـردن  زهتئوري« آن ـ يعني  جايگزين» طرح«

هاي علميه  ها و حوزهروز اين مطلب در ادبيات تخصصي مراكز علمي دانشگاهكه ام آن حال ؛بگمارند

  . جايي ندارد

را بـه  » ايجاد تمدن نوين اسـالمي « ضرورت تخصصي از تمدن مهاجم غرب،    همين شناخت غير    

 گيـري،  آن جهت از عدول و تنازلبا  ،»هاساختار«سطح در   وكند محدود مينظام » گيري جهت«سطح  

بـه  . دشـو   مـي اكتفـا   هـاي كـشور       ريزي  برنامهدر  » فرهنگي«هاي   دن بعضي از سياست   ه نمو اضافبه  

 چنـد   تـدوين  ايجاد تمدن نوين اسالمي، به       ر عمل به جاي رفتن به سمت لوازم علمي         د عبارت ديگر، 

در بخـش  آن هـم  ...) ، اسـالم نـاب و   )سـره  قـدس ( هـاي حـضرت امـام    مانند توجه بـه انديـشه     (سياست  

  .هاي كالن اكتفا شده است  برنامه»فرهنگيِ«

سياسـي، فرهنگـي و   «ي   در يك جامعه سـه حـوزه  ،شناسي  از نظر جامعهاين در حالي است كه 

در متغيـر اصـلي   دهـد كـه    شناخت تخصصي از تمدن غرب نيـز نـشان مـي    وجود دارد و    » اقتصادي

در  . است ، روبناي آن تمدنِ مهاجم    »فرهنگ«آن است و بخش     » اقتصادي« بخش   ،غربيتمدن  هاجمِ  ت

هـستند كـه از     » فرهنگـي «حـل      و اجرا به دنبال راه      ريزي  واقع مديران و سياستگذاران نظام، در برنامه      

ساس هزينه و مقـدوراتِ سراسـر كـشور از جملـه مراكـز                ا  براين. منظر تمدن غرب، متغير فرعي است     

 كـار فرهنگـي در      بليـغ و   ت بـراي ... ازمانهاي تبليغـي اسـالمي و       اسالمي، ائمه جمعه و جماعـات، سـ       

تمـامي ايـن   كـه  شـود؛ در حـالي    مـي صـرف  ...  حجاب، ازدواج، ترويج قرآن و نماز و         معضالتي مانند 
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 در فرهنـگ و  زيـرا . ي آسيب، در روبناي تمدن مهاجم قرار دارد     ها و عملكردها نسبت به ريشه       برنامه

هـا   ي تمامي آسيب   يشهشود و ر    تعريف مي » پول و سرمايه  «سبك زندگيِ تمدنِ مهاجم، همه چيز به        

  . گردد  مي فرهنگي به همين مطلب بازهايِ يو ناهنجار

 رابطـه مـستقيم     چگونگياي از اقتصاد غربي، به        بايست در مرحله اول با تحليل ريشه        ميپس  

و  اقتصاد با سبك زندگي پرداخت تا در مراحل بعدي بتوان نقشه             »توليد، توزيع و مصرفِ   « ي  چرخه

را ترسـيم   » بخش اقتصاد «نسبت به   » بخش فرهنگ «اصل قرارگرفتن   براي   » گذار انتقال و «ي    برنامه

  .نمود

با آن » سبك زندگي «در مسئلهآسيبي كه ادبيات انقالب به طور كلي با توجه به اين توضيحات،     

 مبنـاي خـود     »ضـرورت، موضـوع و هـدفِ      «محتوايي و علمي براي     مباحث  مواجه است، عدم توليد     

 و در اين بخش نيـز فقـط         شود  برجسته مي » اجرايي«هاي   است كه تنها بخش   به همين دليل    . است

يـابي     نيز به جاي كار فكري دقيق بـراي ريـشه          بعداين  گيرد و در      مورد توجه قرار مي   » فرهنگي «بعد

 و  توجه شده  روبناهاي بخش فرهنگ   در ارتباط با مسائل سياسي و اقتصادي، به        فرهنگي   مشكالت

  . گردد ائه ميهاي سطحي ار حل راه

  

نسبت به مقولـه سـبك زنـدگي در دوران انقـالب             »دانشگاهادبيات  «شناسي    آسيب. 2/3

  اسالمي

ضـرورت،  « ، لـذا بايـد    يافته نيست   جزء كشورهاي توسعه  بر مبناي ادبيات دانشگاه،      ايرانكشور  
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ن حاكم   بر آ  يا جهان سومي  » توسعه  درحال«هاي  كشوري    جانبه   همه  الگوي توسعه » موضوع و هدفِ  

     .است» وابستگي« كه در بطن خود، الگوي باشد

 جهـت هـاي خـود       تمام پتانـسيل  براي استفاده از      »توسعه  درحال«  كشورهاي   تر  به عبارت دقيق  

زمان زيادي نياز   به صورت طبيعي    ،  يافته  به جمع كشورهاي توسعه   پيوستن   و   خروج از وضع موجود   

 هر   »توسعه  درحال« با كشورهاي   » يافته  توسعه«كشورهاي  ي    ، فاصله ؛ در حالي كه در اين مدت      دارند

 توقـف بـردار   »يافته توسعه«كشورهاي سرعت و مقياس پيشرفت چون  ،شود روز بيشتر و بيشتر مي    

ـ  حـل ميـان     ، راه شـود   پيشنهاد مي   »توسعه  درحال« حلي كه براي كشورهاي        راه پس. نيست ر اسـت  ب .

توليـد، توزيـع و     « سـرعت     ي   چرخـه  اي جهان سـومي در    كشورهاقتصاد  ست تا     اساس ضروري   براين

ي در كشورهاي عقب يافته قرار گيرد تا بوسيله شتاب آنها، تحول اقتصاد كشورهاي توسعه» مصرفِ

به ايـن معنـا كـه اگـر          ،است» تقسيم كار جهاني  « پذيرش   ي اين مهم،    اولين الزمه . دمانده محقق شو  

گذاري در بخش تكنولـوژي       ، پيشنهاد سرمايه  آني  ياجغرافيخاص   موقعيت   دليل كشور به    ي يك برا

 براي كشوري ديگـر بـه   شود، داده مي كشاورزي جهان   محصوالتكشاورزي جهت تأمين بخشي از      

ايـن،  . شود  گذاري در بخش تكنولوژي پتروشيمي داده مي        خيز بودن آن، پيشنهاد سرمايه      خاطر نفت 

 وضـعيت   براسـاس  پـس . شـود   يـافتگي بيـان مـي       است كـه در مباحـث توسـعه       » مزيت نسبي «همان  

ي خاصـي  گـذاري در تكنولـوژ   توصيه سرمايهتوسعه،    كشورهاي درحال جغرافيايي و نيروي انساني     

 نيز بايد اجازه ورودِ آزاد      اين كشورها د و از طرفي     نشود تا نياز كشورهاي ديگر را تأمين نماي          مي ارائه

آن كشورها  كه در اين تقسيم كار جهاني، توليد آن به عهده        صادر كنند  ديگر كشورهايي را      تكنولوژيِ

توانند خود را به سرعت        مي  »هتوسع  درحال« با اين تقسيم كار جهاني، كشورهاي       . ده شده است  رگما

بـا پيـشرفت جهـاني،      يافته متـصل نماينـد تـا          كشورهاي توسعه » توليد، توزيع و مصرف   «ي    چرخه
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  . اين كشورها نيز كاهش يابد افتادگي عقب

روز كردن آنهـا     هاي درون كشور و به       تحول سريع در ساختارها و سيستم      به همين دليل است كه    

 در واقـع اولـين مقـدورات بايـد       . يابد  نقش بسزايي مي  قسيم كار جهاني    براي سرعت در پيوستن به ت     

هاي توسعه فيزيكي، توسعه نظام مالي     زيرساختنند  ما(صرف تحول در زيرساختهاي اين امر مهم        

ي قـواي     البته تصويب قوانين متناسب با اين تحول در كمتـرين زمـان ممكـن بـه عهـده                 . شود )...و  

  .ستگذاري در اين كشورها قانون

تغييري گردش قدرت سياسي،  وها   با تغيير دولت تااست  » مديريت متمركز «سپس نياز به ايجاد     

هـا و  تمـامي برنامـه  بايـد   و مـسئولين،  قـوا سـاي  ؤررو،  ازايـن  .ايجاد نـشود  اين الگو   روند اجراي در  

  .دن نمايهماهنگي اين مديريت متمركز  هاي خود را با مشاورهسياست

؛ شـود   سلب اختيار مـي    توسعه  كشورهاي درحال  از   ،اين تحول » مديريتِ« مالًبا اين ملزومات، ع   

د و ثانياً اين تحولِ اساسي و با سرعت، نياز به ن تجربه و قدرت اين تحول را نداراين كشورهازيرا اوالً 

-المللـي پـول و سـرمايه    بين كه بدون كمك بانك جهاني، صندوق     مقدورات مالي بسيار عظيمي دارد    

كنند كـه مـديريت ايـن     كمك مياين كشورها زماني به اين نهادهاپذير نيست و  خارجي امكان  گذاران

  1.داشته باشند در دست راتحول 

                                                           

البته روشن است كه اين مبنا عالوه بر تعاريف اقتصادي، لوازم سياسي و فرهنگي و اجتماعي خاص خود را داراست كه . ١

هاي اصلي تكنولوژي، پذيرش  ارتباط با قدرتداند و بر اموري مانند  ها را ضروري مي براي تحقق اين تحول، اجراي آن

 .نمايد تأكيد مي... هاي مدني و مطبوعاتي، تغيير در نظام آموزش عالي و همگاني و  آزاديها،  هاي آن حقوق بشر به قرائت
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 دقيقاً از همـين الگوهـاي   به مديران نظام،   دادن  براي مشورت  ادبيات دانشگاه    بنابر آنچه گذشت  

اسـاتيد و   دسـته از     آن   ،رو ايـن  از. نمايـد    اسـتفاده مـي     »توسـعه   درحال«  براي كشورهاي    توصيه شده 

هستند، بر ايـن    حساس  هاي نوين     ريزي  و برنامه  چارچوب علمي اقتصاد  دانشگاهياني كه نسبت به     

به همين دليل امكان حضور آنها در دستگاه مـديريتي و اجرايـي             ها و الگوها پافشاري نموده و       اصل

قابل توجهي در » اختيارات« نياز به زيرا براي اجراي كامل الگوي پيشنهادي، . شود  كشور منتفي مي  

 حال آنكه تفويض ايـن حـد از اختيـارات مـورد      ،هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است     تمام عرصه 

- نگاه سيستمي و جامع نسبت به تمـامي عرصـه       داراي اين الگو    در واقع . قبول ادبيات انقالب نيست   

سعه و يا عدم اجراي بعـضي ابعـاد         عدم مالحظه روابط بين ساختارهاي تو      و   استكشور  اداره  هاي  

 تحـول اقتـصادي ـ يعنـي پيوسـتن بـه تقـسيم كـار         مانع) حتي در بخش سياسي يا فرهنگي(آن را 

  .داند يافته ـ مي و سرعتِ كشورهاي توسعهجهاني

ارتقاء براي » هاي سياسيايجاد ثبات و عدم تنش« ي غربيطور مثال يكي از لوازمات اين الگوبه

هـاي سياسـي بـا         ارتباط با آمريكا و جلوگيري از تنش       است و به همين دليل    » اريگذ  سرمايه« سطح

چـون  . شـود  محـسوب مـي  كشورهاي مستكبر جهان از لوازمات تحقق اين الگو در بخـش سياسـي              

  . به دنبال خواهد داشتدر سيستم اقتصاديرا »  پول و ثروتناهنجارگردش  « ،»عدم امنيت«

هاي سياسـي بـراي تحقـق        نزد اين اساتيد دانشگاهي، توصيه     نكته قابل توجه اين است كه در      

، ضدارزشييك امر نه تنها ) از قبيل ضروري بودن رابطه با آمريكا و ديگر مستكبرين جهان(اين الگو 
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  1.گردد تلقي مي» تخصصي«و » علمي« يك امر عنوان بهبلكه 

مـسموم بـودن    «بـه   رغم تصريح مقام معظم رهبري        شود علي   همين فرهنگ است كه باعث مي     

هـا بـدون اسـتدالل و    ، اين مطلب در نزد اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه          »علوم انساني موجود  

 در تغييـري ، بـاره  در اين» تفاهم تخصصي  «به دليل فقدانِ  اثباتِ تخصصي مورد قبول واقع نشود و        

دريس همين علوم ادامـه     ظم رهبري، به ت   عين احترام به مقام مع    و در    ايجاد نكند ها  حركت علمي آن  

خـود  » كارآمدي« و ثانياً    باشند  مي تجربه بشري    ي  نتيجهاوالً  در منظر آنان،     اين علوم    در واقع . دهند

 دنبـال  بـه تمـدن،  » افـزاري سـخت « اگـر نظـام در بخـش      معتقدنـد بنـابراين   . اند  را در عمل نشان داده    

-بـه ايجـاد نظـم، قـانون       » فـزاري ا  نرم« و در بخش     است در غرب    هاي اساسي و زيرساختي     پيشرفت

هاي اجتماعيِ جوامع غربي عالقه دارد،       يآمدن آمار ناهنجار  هاي مدني و پائين   گرايي، توسعه آزادي  

شناسي و ديگر  ريزي و جامعه برنامهعلوم كه نتيجه تجربه و تحقيقات در ـ بايد از اين علوم انساني  

  . استفاده نمايدـ  است انسانيعلوم

نظام مديريت سطح براي ارتقاء مقام معظم رهبري رغم تالش   روند است كه عليدر ادامه همين

 و هاانـداز ، در نهايـت چـشم  سـاله  هاي پـنج ساله و برنامه   بيستاندازهاي  چشممديريت در سطح    به  

  . شودتدوين مين متخصصين دانشگاهي يهمتوسط ها برنامه

 مطـرح در  ، همـان مباحـث      »سـبك زنـدگي   «چـون     اين ديدگاه، در برخورد بـا مقـوالتي هـم          بنابر

                                                           

ي دكتر  ،  نوشته»تگي اقتصاد ايراننيافمدارهاي توسعه«و » ايران امروز در آيينه مباحث توسعه«هاي  اين مطالب در كتاب. ١

 . حسين عظيمي به صراحت وجود دارد
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 با ي همالبته گاه .گردد حل ارائه مي   ادبيات بومي به عنوان راه     باترجمه شده و    ،  غربيشناسي    جامعه

همراه با  به صورت پااليش شده و گزينشي و      مباحث اين،  اصرار مسئولين و مديران انقالبي دانشگاه     

مورد تدريس  تدوين و   هاي رشته خانواده     از سرفصل   برخي آيات و روايات، به عنوان يكي       استفاده از 

ايـن در  . شـود    داده مـي   تنـزّل » مـسائل خـانواده   «در سطح   » سبك زندگي «يعني بحث   . گيرد  ميقرار  

تمـدن نـوين    «بـا   بـه ارتبـاط آن       مقام معظـم رهبـري       توسط» سبك زندگي «ست كه در بررسي       حالي

 تمامي زواياي زنـدگي اجتمـاعي و         است و  دهبحث خانوا بر   امري كه شامل   شود؛  توجه مي » اسالمي

  . گيردفردي را در بر مي

  

نـسبت بـه مقولـه سـبك زنـدگي در دوران انقـالب           »حـوزه ادبيات  «شناسي    آسيب. 3/3

  اسالمي

 همان ضـرورت،  نشانگر پافشاري بر گذشته، دهه در طول سه  » ادبيات حوزه «تحليل رفتار عملي    

ي توسـعه « جديـدي كـه صـورت گرفتـه،        ات است و تنها كار    اين ادبي »  علمي مبناي«موضوع و هدفِ    

بود، اما » كتاب«و » منبر«توضيح آنكه قبالً درك حوزه از تبليغ، منحصر به   . باشد  مي» تبليغ ابزارهاي

در . شود  مياستفاده  » تبليغ«اي نيز براي امر      رسانه امكانات جديد  از    و يافتهامروزه اين درك توسعه     

براي حضور و استفاده از علما، فضالء و مبلغين حـوزه           وسيعي  ي   نظام، فضا  واقع ظرفيت تبليغاتي  

. كنداستفاده مي) ها سعادت انسان( و حوزه نيز از اين ظرفيت براي رسيدن به هدف خود         ايجاد كرده 

رسانه و  «به استفاده از محيط     » منبر و كتاب  «هاي تبليغ گفتاري و نوشتاري از محيط        بنابراين روش 

  . توسعه پيدا كرده است»  تبليغاتي نظامابزارهاي
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» ي و نوشـتار   يگفتـار «بـه نحـو      هـم ابزارهاي موجود   البته بايد توجه داشت كه اين ادبيات، از         

.  را نـدارد   ي هنـر  سازي و كارهاي تخصصيِ   به فيلم محتواي تبليغي    و قدرت تبديل     كنداستفاده مي 

نمايـد و    تعريـف مـي   » هـاي فرهنگـي     رنامـه ب«همين سطح از تبليـغ را نيـز در بخـش            عالوه بر آن كه     

  .ارائه دهددر سطح مديريت كالن نظام ي تمدن غرب  جانبه هاي همه تواند تحليلي از هجمه نمي

است كـه عمـده ثمـره    هاي علميه تأسيس شده تعداد زيادي مراكز تخصصي در حوزه      از طرفي، 

 ماننـد  مقـوالتي    بـوده و بـه    ها  گاههاي معارف دانش  در رشته » تدريس«تربيت استاد براي    اين مراكز،   

ن يچنـ   هـم  .ه اسـت  دورود نـش  ... و  » ي هنـر  فلـسفه «يا  » ي كشور ساختارسازي در برنامه و بودجه    «

شناسـي   اقتـصاد اسـالمي، حقـوق اسـالمي، روان     «ماننـد هايي كه اين مؤسـسات بـا عنـاويني           كتاب

  :مواجه استكنند با دو مشكل اساسي تدوين مي» ... اسالمي، مديريت اسالمي و

هـا   موفق به ورود در فضاي تخصصي دانـشگاه   ،  اين كتب به خاطر علمي و تخصصي نبودن       . 1 

  . استنشده

بين ادبيات حوزه » سازش«شده تا يك نوع    به جاي نسبت پيدا كردن اين علوم به اسالم، سعي            .2

 از آن در    رسد اين، همان سكوالريزم پنهـاني اسـت كـه بايـد             به نظر مي  . محقق شود و دانشگاه   

زيرا براي انتساب يـك علـم بـه اسـالم، بايـد بـه               . مسير دستيابي به سبك زندگي اجتناب كرد      

بـراي  چنـان كـه در علـم فقـه،      هـم مند شـيوه خلـف صـالح را پيمـود؛           قاعدهصورت منطقي و    

  .شود استخراج احكام شرعي از علم اصول استفاده مي
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 الميكردن تمدن اس تحليل سه نظريه براي تئوريزه. 4

علوم انساني خـود و پيمـودن       در  را منحصر   » تحول مادي «كردن    ادبيات دانشگاه مسير تئوريزه   

 نظـام    فكـري  رو منتهـي بـه نفـي اسـتقالل          ازايـن دانـد،     المللي مي   هاي وابستگي به نظام بين      برنامه

قتـصاد  ريـزي و ا     شـناختي، برنامـه     جامعه « هاي ادبيات حوزه نيز در سطح       حل  راهاز طرفي   . گردد  مي

هاي ادبيـات تخصـصي       هايي بود كه در پي حل چالش        دنبال نظريه    بنابراين بايد به   .باشد  نمي» كالن

  .اند هاي انقالب اسالمي بوده حوزه و دانشگاه و آرمان

شناسـانه بـراي    تخصـصي و معرفـت   » ي  سـه نظريـه   « اساس به تبيين و بررسي اجمـالي        براين

.شود كردن تمدن اسالمي پرداخته مي تئوريزه
1

  

  

»قبض و بسط شريعت« تحليل و بررسي نظريه .1/4
2

  

اختالف ظرفيـت سـطح فهـم انتزاعـي و فلـسفي بـا سـطح فهـم                  «حل چالش   اين نظريه براي    

كند؛ بدين معنـا كـه بـراي ارتبـاط          ، تئوري قبض و بسط شريعت را مطرح مي        »نگر از مذهب    مجموعه

روش «محـور قـراردادن ضـرورت تحـول در          منطقي بين انديشه مذهب و انديشه دانـشگاه، ابتـدا بـا             

                                                           

باشد كه اسناد پژوهشي  قابل ذكر است كه اين تحليل اجمالي برآمده از يك سير پژوهشي عميق نسبت به اين سه نظريه مي. 1

 .باشد تفصيلي آن موجود مي

 بسط شريعت؛ دكتر عبدالكريم سروش نظريه قبض و.  2
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شناخت غربي براي فهم از دين        شناسي و روش    استفاده از معرفت  انديشه مذهب، پيشنهاد    » شناخت

» نگـري  كلي«تر، فهم   به عبارت دقيق.نمايد  مي)انتزاعي(را مطرح كرده و آن را جايگزين فهم فلسفي  

و همزيـستي فرهنگـي بـين       ان ارتباط منطقي    امكتبديل نموده تا    » نگري  مجموعه«هم  از مذهب به ف   

با اين مطلب، معارف مذهب جزء مجموعه اطالعات        برقرار شود كه    دانشگاه  رف  امذهب با مع  معارف  

 .شـود  آن مـي » تـابع «و فهم دينـي،  » متغير اصلي«عنوان   پايه و رياضيات به      علوم گرفته و  بشري قرار 

مـدلي كـه بـراي       رود و ثانيـاً     ـ از بين مـي     يات مذهب است   كه ريشه و اساس ادب     ـ» دتعب«رو، اوالً     ازاين

آن هـم بـه    » ديناميزم قرآن «دچار  دهد، عمالً     سبك زندگي اسالمي در ارتباط با تمدن موجود ارائه مي         

  .شود صورت پيچيده مي

  

»داد و ستد عقل و نقل« تحليل و بررسي نظريه .2/4
1

  

اسـالمي نبـودن مـديريت      «و  » مادي دانشگاه اسالمي نبودن علوم    «با بيان دو چالش     اين نظريه   

كـار    دو راه » اسـالميت اداره  «و  »  علوم اسالميت«كردن    تئوريزهيابي به     دستبراي  ،  »نظامات اجتماعي 

  :دهد ارائه مي

علـوم  » اسـالميت  «علـت را هـاي علميـه    در علـوم حـوزه   » نقل داد وستد عقل و    «اين نظريه، ـ  1

 نـسبت بـه توليـد مفـاهيم و اطالعـات علـوم         ، تعميم اين امر   توان با    مي دانسته و قائل است   حوزوي  

                                                           

 اهللا جوادي آملي ؛ حضرت آيتداد و ستد عقل و نقل نظريه.  1
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  . نيز دست يافتبردير كااين علوم» اسالميت«كاربردي دانشگاه، به 

باشـد  » واليـت فقـه   «محـور كـه همـان        شناسي قانون   ريت را براساس جامعه   اين تئوري، مدي  ـ  2

در نظام اسـالمي و  » تقنين«كيفيت  ات و اختالفاتكاشترابيان  ابتدا به در امر اداره نيز     تحليل كرده و    

 هـر دو در را امـور مـشترك تقنـين     » مواد و مبـاني   «دو بخش   پردازد كه      مي المللي  نظام مديريت بين  

تحقـق  علـت عـدم     اسـاس     بـراين . كنـد   ذكر مـي  » منابع« در بخش ي دانسته و اختالف را      نظام مديريت 

كه نظام اسالمي با داشتن منابع وحي،       د  دان  غفلت از منابع مي   را  نظام بين المللي    عدالت در مديريت    

  .دست يافت» اسالميت اداره«توان به  عدالت و جلوگيري از ظلم را دارد و با اين امر ميقدرت تحقق 

 را   جديـدي  تـوان سـبك زنـدگي       مـي » اسـالميت اداره  «و  » اسالميت علـوم  «يابي به     قهراً با دست  

  .تعريف نمود كه ناظر به تمدن اسالمي باشد

داشت كه   اين نظريه، بايد به اين مهم توجه         »كردن اسالميت علومِ    تئوريزه«كار    راهبررسي  اما در   

 براي علتِ » متغير اصلي «در مجموعه بيش از يك      توان    نمي،  نگريِ دانشگاه  براساس منطق مجموعه  

 »عقـل و نقـل  « و لذا در پذيرش اين نظريه، بايد متغير اصلي آن در ارتبـاط ميـان          حركت معرفي نمود  

عنوان متغير اصلي و ركن ساخت تمـدن موجـود            به» گرايي  عقل« در رنسانس،     و چون  مشخص گردد 

 »ديناميزم قرآنِ«قرار خواهد گرفت كه اين امر،    » عقل«در اين داد و ستد، تابع       » نقل« ،شود  معرفي مي 

   . خواهد داشت ديگري در پي

تكيـه بـر منـابع      رسـد     نيز به نظر مي   » داره اسالم و كيفيت ا    كردن قوانين   تئوريزه «كارِ  ي راه   درباره

، چالش اسالميت اداره حل نخواهد شد و براساس همين مهم اسـت كـه               »افزار تحقق   نرم«الهي بدون   
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  .اند را براي تحقق سبك زندگي ضروري دانسته» الگوي اسالمي ايراني«مقام معظم رهبري تدوين 

  

  » قمفرهنگستان علوم اسالمي« تحليل و بررسي نظريه .3/4

»  قـم  فرهنگستان علوم اسالمي  «دو ادبيات تخصصي حوزه و دانشگاه،       و  در كنار ادبيات انقالب     

  . به ضرورت انقالب اسالمي است»ادبيات تخصصي جديد«مدعي توليد يك 

سـاختارهاي تمـدن غـرب را بـه          ،ي نظـام  ي اداره در عرصه » ادبيات انقالب «چنان كه گذشت     هم

مقيـد  ... به مـضاربه، مـساقات، مـصالحه و            مثالً سيستم بانكي     ست؛احكام اسالمي مشروط كرده ا    

الشأن شيعه كه احكام شرعيه كليه است و در           به عبارت ديگر، حاصل تفقه فقهاي عظيم       .شده است 

شود تا تكليف مكلفـين نـسبت بـه           ها تشريح شده، به موضوعات تمدن غربي تطبيق داده مي           رساله

  . روشن شودچگونگي برخورد با اين موضوعات

مؤسـس فرهنگـستان علـوم       ( الهاشـمي  در اين ميـان، مرحـوم عالمـه سـيدمنيرالدين حـسيني           

تحقق احكام اسـالم در سـاختارهاي   «جهت اين روند، با مفروض قراردادن   » قدم اول «در  )  قم اسالمي

عنوان فلـسفه حكومـت، بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـراي جلـوگيري از انحـراف در ايـن                           به» برنامه

توضـيح  . يـك امـر ضـروري اسـت       » تحليل تخصصي و دقيق از موضوعات تمدن غربـي         «،ها  قتطبي

» منطـق صـوري    «نـام   بـه منطق   كه، بنابر ادبيات حوزه براي جلوگيري از خطا در تفكر، وجود يك            آن

 براي جلوگيري از    چنين  هم. شود   مي يدر يك سير عقالن   » و غلط نظري  صحيح  « باعث دستيابي به  

اي را به عهده گرفتـه كـه    چنين وظيفه» علم اصول فقه  «نيز  » فهم خطابات شارع  « خطا و انحراف در   
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  . هاي عمليه است حاصل بكارگيري آن، احكام كلي موجود در رساله

حال كه به ضرورت انقالب اسالمي تطبيـق ايـن احكـام كلـي بـر موضـوعاتِ پيچيـده، مركـب و                     

ــاز حكــومتي تبــديل شــده، من   ــه يــك ني ــا  تخصــصي تمــدن امــروز ب ــا ب طــق ســومي الزم اســت ت

. ضوعات مركـب تمـدن جلـوگيري كنـد        دقيق، از تطبيق نادرست احكام كلي به مو       » شناسي  موضوع«

عنوان يـك موضـوع چنـد بعـدي و      طور مثال براي تطبيق عدم جريان ربا در سيستم بانكداري ـ به  به

عات از غاياتـشان جـدا   گونه كه ابتـدا موضـو   يعني بدين؛ توان به صورت عرفي عمل كرد مركب ـ نمي 

بـا ايـن روش، اوالً غايـاتِ باطـل     . گيرد  و سپس نفس موضوعات را تجزيه نموده و تطبيق انجام  شود

 . مانـد    و ثانياً خاستگاه فاسد پيدايش موضـوعاتِ تمـدن غـرب مخفـي مـي               ماندهموضوعات پوشيده   

زيـرا تمـام    . الزم اسـت  » سانهشنا  معرفت«براي پياده كردن اسالم در مديريت نظام، عمليات         رو،    ازاين

 بدون كهاست  » تمدن«يك  از  اي حاصل   وار و مجموعه  ي يك نظام به صورت زنجيره     هاي اداره عرصه

  .از آن ارائه داد يتحليلتوان  نمياز اين تمدن، شناسانه و منطقي درك معرفت

منطـق  «ي شـصت،  هـاي ابتـداي دهـه     گير در سـال    باعث شد كه با همت و تالش پي       اين دغدغه   

  .توسط آن مرحوم توليد شود) شناسي موضوع(» انطباق

معظـم  مقام توسط اي است كه امروز همان دغدغهتناسب با محركت علمي،  رسد اين   نظر مي به

...  قانون اساسي، الگو، مفهوم پيشرفت، سبك زندگي و        رهبري نسبت به مقوالت اساسي نظام مانند      

دهند كه تمـامي ايـن       اين موضوع را مورد توجه قرار مي        در بيانات مختلف،   له  معظم. شودمطرح مي 

عـدم  نـسبت بـه     دارد و   » محتـوايي «اي و   ي ريشه   و يك اليه  » ظاهري«ي  مقوالت يك اليه و پوسته    

  .دهندحتواي اين مقوالت هشدار ميتوجه به ريشه و م
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اسـي   و محتواي موضوعات اس  تحليل ريشه كه  براين اساس مرحوم عالمه حسيني قائل بودند        

 گذشـته بـدون   سـال  اما در سـي ؛ پذير نيست امكان» منطق«ها بدون    تمدن و انطباق احكام اسالم به آن      

برخـورد  » عـدم مخالفـت  «، به اين مقوالت با معيار »منطق«اي و محتواييِ برخاسته از        تحليل ريشه 

. اي جز باقي ماندن محتـواي ايـن موضـوعات بـر حالـت قبلـي خـود نداشـته اسـت                       كه نتيجه شده  

تـرين نقـش     داراي مهـم  » منطـق انطبـاق   «براي پياده شدن احكام اسالم در زندگي مكلفين،          بنابراين

  .رفت از وضعيت موجود محقق گردد اي به سوي برون تا با اين منطق، حركتي ريشهاست 

كردن  ايشان به دنبال تئوريزه  هاي توانفرساي آن مرحوم در اين مرحله متوقف نشد؛             تالش البته

ضـرورت   ،راه دسـتيابي بـه تمـدن اسـالمي         نقـشه  جهـت    )قدس سره ( انديشه حضرت امام خميني   راه و   

قائـل  زيـرا   . را مطـرح نمـود    »  غـرب  روش تحقيق و علوم پايه    «هاي عميق   اليهي تخصصي به      توجه

بـا  . وجـود آورد  ته يك تمدن بزرگ را به     ي غرب است كه توانس    شناسانههاي معرفت همين اليه بودند  

 تمـدن   »متدولوژي«تا  بسيار عميق است و     توان فهميد كه موانع پياده شدن احكام اسالم         مياين نگاه   

هـاي روبنـايي بـا يـك امـر زيربنـايي          امتداد يافته و تا اين سطح، تحليل نگردد، دچـار مقابلـه           غرب  

  .خواهيم بود

ضـرورت، موضـوع و   «براساس اين مرحله از فعاليت علمي مرحـوم عالمـه حـسيني الهاشـمي،       

جانبـه تمـدن      ها به هجمـه همـه       ي خألها و ناهنجاري      همه  شود كه ريشه    جديدي ترسيم مي  » دفِه

عنـوان دسـتاورد اصـلي     بـه ( فرهنگ مقاومـت در برابـر اسـتكبار    غرب ـ و نه فقط فرهنگ غربي ـ به  

را خـود دينـداري   گردد زيرا ـ همانطوري كه قبال بيان شد ـ ادبيات انقالب در عملكرد    باز مي) انقالب

را محور دينـداري معرفـي      » گيري نظام ايمان با نظام كفر     در«كند، بلكه     به رعايت احكام محدود نمي    
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 .جانبـه و تمـدنيِ دشـمن قـرار گرفتـه اسـت       كند و همين نقطه اصلي است كه آماج حمالت همـه        مي

ب فرهنگـي  انقال« براي دفع اين خطر بعد از پيروزي انقالب سياسي، به بنابراين ايشان قائل بود بايد   

برپايي تمـدن  «، به هدفِ بزرگ »موضوع« همت گماشت تا از طريق اين        »ها  در سطح علوم و تخصص    

وسـيله  ، بـه  دست يافت؛ امري كه وابستگي تامي به استخراج احكام حكـومتي از منـابع          » حقه الهي 

  . علم اصول فقه احكام حكومتي دارد
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  »سبك زندگي« نسبت به بحث »دفضرورت، موضوع و ه«اي  جدول مقايسه. 5

  

  

  هدف  موضوع  ضرورت  

  هجمه تمدن غرب  ادبيات انقالب

انجام كار پرحجم علمي و 

پژوهشي نسبت به منابع اسالم 

  براي دستيابي به فرهنگ زندگي

  ايجاد تمدن نوين اسالمي

خالي بودن رفتار افراد   ادبيات حوزه

  جامعه از احكام اسالم
  تبليغتوسعه ابزارهاي 

به نمودن افراد جامعه  عمل

  احكام اسالمي

اختالف ظرفيت وضع   ادبيات دانشگاه

  موجود با وضع مطلوب

پژوهشهاي سازماني بر اساس 

  موجودروش تحقيق 
ي همه جانبه و حل  توسعه

  مشكالت و چالشهاي پديد آمده

  نظريه 

  قبض و بسط شريعت

اختالف سطح فهم فلسفي 

فهم  سطح و انتزاعي با

  ز مذهبنگر ا مجموعه

نگر   مجموعهمنطقاستفاده از 

  براي فهم از دين

 معارف منطقي بين نگيهماه

 از  دانشگاهمعارفمذهب و 

طريق تبعيت انديشه مذهب از 

  شناسي دانشگاه معرفت

  نظريه

  داد و ستد عقل و نقل

اسالمي نبودن علوم مادي 

مديريت نظامات و دانشگاه 

  اجتماعي

اسالميت علوم » روشِ«تعميم 

به ) داد و ستد عقل و نقل( حوزه

  علوم كاربردي دانشگاه

  اسالميت علوم و اسالميت اداره

براساس 

  ادبيات موجود

هجمه تمدن غرب و خالي 

بودن رفتار افراد جامعه از 

  احكام اسالم

  )شناسي موضوع(منطق انطباق 
تحقق احكام اسالم در 

  نظريه   ساختارهاي برنامه

فرهنگستان 

 براساس  علوم اسالمي

  رهنگيف انقالب
نشدن واليت مطلقه  تئوريزه

  فقيه

حجيت، «ي  هماهنگي سه حوزه

  »معادله و مدل
  ايجاد تمدن حقه الهي
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