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درمعیارسـنجی فعالیت هـای »حوزه هـای علمیه« در درازنای تاریـخ، فرهنگ و تمدن 
اسـامی و تثبیـت اعتقـادی جامعـه هیچ هم تـرازی بازتعریف نمی شـود، چراکه حوزه های 
علمیـه در بازپـروری اندیشـه های اسـامیـ  شـیعی و تمدن سـازی رکن رکیـن و پایه ثابت 
امـت مترقـی اسـامی بوده انـد. نـگاه کاربردی بـه دین، حضور فعـال این عنصـر متعالی 
را در حوزه هـای گوناگـون بـه دنبـال دارد، کـه اثرگـذاری عالمان دینـی در نوع حكومت 
حاکمـان، عمق بخشـیدن بـه معارف دینی در سـاختار حكومت و اجتمـاع متمرکز بوده به 
گونـه ای کـه امـروزه نوع پوشـش مردمان و نقش معماری اسـامی و شهرسـازی را بعد از 

چندیـن قـرن درمكان های گوناگون شـاهدیم.                                                                                       

نیم نگاه به »بیانیه گام دوم انقالب«
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اهمیـت رهبـری و راهبـری جامعـه بعـد 

  از رسـول گرامـی اسـام وامامـان معصـوم

همیشـه بـه عهـده فقهـا و زعیمان امـت بوده و 

بـه اعتقـاد برخـی هـر اعتـا و دسـتاوردی و هر 

رکـود و رخوتـی که در جوامع اسـامیـ  شـیعی 

رخ نمـوده خواسـته یـا ناخواسـته بـا نـوع نـگاه 

کاربردی حوزویان و به ویژه روحانیت میدان دار 

نشـئت گرفتـه اسـت، کـه بـه اصـل مفاهیمـه: 

» ِاذا َفَسـَد العاِلـُم َفَسـَد العاَلُم«برمی گـردد و 

رشـد و تعالـی مردمـان هـر عصـر  نیـز در پرتـو 

صـاح عالمـان و تباهـی و سـقوط آنـان نتیجه 

فسـاد عالمـان خویـش برمی گـردد. بـا چنیـن 

نگاهـی، وارثـان دیـن و راهبـران امـت در همـه 

ادوار گوناگـون تاکنـون هم پـای نیازهـای زمان 

و بـه تناسـب شـناخت درسـت دیدگاه هـای 

خویـش بـه اصاح نظام عالمـان دینی و ترمیم 

آنـان و تحکـم میـان  نقایـص  و  کاسـتی ها 

مـردم و » حوزه هـای علمیـه« 

کوشـیده اند،  روحانیـت«   « و 

تـا میـراث دار گران بهایـی بـرای 

امـت  هدایت گـری  و  زعامـت 

را تـا وصـول بـه نتیجـه نهایـی 

باشـند،  انگیـزه چنیـن تحولـی 

در آموزه هـای اسـامیـ  شـیعی 

تحقـق و نشـانگر حکومـت عـدل 

الهـی بـر مردم اسـت، کـه نتیجه 

حضـرت  حکومـت  آن  غایـت 

صاحـب عصروزمـان  واصـل 

باشـند.                                                                                                                      

حوزویـان بـه معنـای عـام و 

روحانیـت بـه معنـای خاص کسـوت، در دوران 

مـا، بـا نـگاه بـه گنجینه عالمـان و دانشـمندان 

و  علـوم  بـه  دست رسـی  و  گذشـته  دینـی 

پژوهش هـای روزآمـد، از نظر کیفیت زبده ترین 

طبقـات اجتماعـی می باشـند و از نـگاه کمیـت 

نیـز خوش بختانـه قشـر قابـل توجهی به شـمار 

می رونـد، کـه می توانند در هـر برهه ای از تاریخ 

سیاسـی،  اجتماعـی،  اعتقـادی،  مسـائل  در 

فرهنگـی و... تأثیرگـذار باشـند.                                                                                                                                      

بـا نـگاه واقع بینانـه بـه سـبقه اثرگـذاری 

پایـگاه اصلـی جامعـه اسـامی »حوزه  هـای 

علمیـه و روحانیـت« در کنش هـای اجتماعـی 

و هدایت گـری مـردم بـه صـاح و اهتمـام آنان 

برای رسـیدن به یک حکومت دینیـ  که اکنون 

بعد از چندین قرن اتفاق افتادهـ  برای اسـتمرار 

این حرکت رو به جلو و حصول نتیجه مطلوب، 

می طلبـد کـه بـه دو مفهـوم کلیـدی: »بیانیـه 

گام دوم انقـاب« و دیگـر» نـگاه 

بـه تمـدن نویـن اسـامی چـرا و 

چگونـه؟« بپردازیم؛ که شایسـته 

اسـت با بهره مندی از برنامه های 

کارشناسـی شـده و هم خوانی با 

گامـی  پیشـرفت  ضرورت هـای 

مثبـت  و رو بـه جلـو برداریـم. 

انقـالب  دوم  گام  بیانیـه   .1  
اسالمی

چهاردهـه اسـتقامت مـردم، 

گـذار از چالش هـای ناخواسـته 

آینـده  بـه  حكیمانـه  نـگاه  و 

اهمیــت رهبــری و راهبــری جامعــه 
اســام  گرامــی  رســول  از  بعــد 
همیشــه    معصــوم وامامــان 
بــه عهــده فقهــا و زعیمــان امــت 
بــوده و بــه اعتقــاد برخــی هــر اعتــا 
و دســتاوردی و هــر رکــود و رخوتــی 
کــه در جوامــع اســامی ــــ شــیعی 
رخ نمــوده خواســته یــا ناخواســته 
ــان  ــردی حوزوی ــگاه کارب ــوع ن ــا ن ب
و بــه ویــژه روحانیــت میــدان دار 
نشــئت گرفتــه اســت، کــه بــه اصــل 
َســَد 

َ
َســَد العاِلُم ف

َ
مفاهیمه: »ِاذا ف

ُم«برمی گــردد.
َ
العال
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روشـن، رهبرمعظـم انقـاب بـا 

صـدور» بیانیـه  گام دوم انقاب 

اسـامی« به تبیین دستاوردها، 

ظرفیت هـا و راهكارهـا اساسـی 

بـرای  بـزرگ  منظور»جهـاد  بـه 

سـاختن ایـران اسـامی بـزرگ« 

ارائـه كرده اند. شـاید ایـن بیانیه 

مهـم تجدیـد مطلعـی خطـاب 

بـه ملـت بـزرگ ایـران و بـه ویژه 

مثابـه  بـه  كـه  باشـد  جوانـان 

منشـوری بـرای »دومیـن مرحله 

و  جامعه پـردازی  خودسـازی، 

تمدن سـازی« خواهد بود و برای 

آینـده كشـور و نظـام اسـامی » 

فصـل جدیـد نقش آفرینـی جمهوری اسـامی« 

را راقـم باشـد و می تـوان »بیانیـه گام دوم« را 

نوعـی منشـور شـتابنده و پیـش رو انقـاب و 

نظـام اسـامی را بـه آرمـان بزرگش بشناسـیم، 

كـه ایجـاد »تمـدن نویـن اسـامی« و آمادگـی 

محض، برای طلوع خورشـید والیت عظما امام 

عصـر و زمـان  نزدیـك و مهیـا خواهـد كـرد.

الـف( بیانیـه گام دوم انقـاب اسـامی، مطلـع 
فرصت ها

فرصت هـا گـذاری اسـت سـریع و ریزشـی 

لـرزان، رفتنـی کـه نه برگشـتی دارد و نه جبرانی 

درخـور. آه فسـونای همـگان را می شـنود، رؤیـا 

و خنیاگـری را جلـوه کنـد. عمـر را بـه غمـزه 

می ربایـد، بـی تدبیـری و کسـالت را می رویاند. 

توانایـی و کارایـی را وامی نهـد، گـزارش و بیان 

را می چربانـد؛ کـه در اصـل سـخن گهربار موالی 

متقیـان علـی : »الُفرَصـُه َتمـرُّ 

َحاِب« را با کلک خوانا لوح  السَّ َمرَّ

نمـود و در ورودی هـر سـازمان، 

نصب العیـن  و...  نهـاد  اداره، 

کـرد؛ تـا توجـه بـه فرصـت کوتاه 

و کارهـای بـر زمین مانده بسـیار 

را بنظارنـد. 

» بیانیـه گام دوم انقـاب« در 

اصـل یـادآور همـان فرصت های 

از دسـت داده چهل سـال گذشته 

انقاب اسـت و تحرك بیشتر کار 

جهادی پیشـران که اکنون نظام 

اسـامی بـه ایـن نـوع مدیـران 

مبتکـر، جهـادی و شـجاع نیـاز 

دارد؛ کـم معونـه از جنـس مـردم و پرتـاش و 

خـاق بـرای رسـیدن بـه قّله های پیشـرفت.

بـا نـگاه منصفانـه بـه گذشـته و تقاضـای 

و  عقب ماندگـی  جبـران  بـرای  روزافـزون 

پیشـرفت، جامعـه امـروزی مـا نیـاز بـه رشـد و 

تعالـی دارد، کـه پرداختـن بـه بیانیـه گام دوم 

می توانـد راه گشـاه و تأمیـن کننـده اهـداف 

نظـام باشـد. زمان بسـیار کوتاسـت، امـا با نگاه 

بـر فرازوفـرود گذشـته کـه حضـرت امـام  و 

مقـام معظـم رهبـری در بسـیاری از جلسـات 

عمومـی و خصوصـی متذکر بودند، دفاعی برای 

کم توجهـی مسـئوالن و مدیـران باقی نمی ماند 

و مفـّری بـرای رئیسـان نیسـت، چـرا کـه بعـد 

از چهل سـال نبایسـت شـاهد اعتقـاد سسـت، 

اقتصـادی بیمـار، اجتماعـی سـیاه و سـفید و 

سیاسـت لرزان را برای کشـور اسامی رخ نماید.

و  عــام  معنــای  بــه  حوزویــان 
خــاص  معنــای  بــه  روحانیــت 
کســوت، در دوران مــا، بــا نــگاه بــه 
گنجینــه عالمــان و دانشــمندان 
گذشــته و دست رســی بــه  دینــی 
روزآمــد،  پژوهش هــای  و  علــوم 
از نظــر کیفیــت زبده تریــن طبقــات 
نــگاه  از  و  می باشــند  اجتماعــی 
قشــر  خوش بختانــه  نیــز  کمیــت 
قابــل توجهــی بــه شــمار می رونــد، 
کــه می تواننــد در هــر برهــه ای از 
اعتقــادی،  مســائل  در  تاریــخ 
فرهنگــی  سیاســی،  اجتماعــی، 

باشــند.                                                                                                                                       تأثیرگــذار  و... 
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کتمـان حقایق، ضعف مدیریت، غلّوسـازی، 

حزب بـازی، بلوف انـگاری و... آفت کشـورداری 

بیشـتر  در  اسـت، کـه متأسـفانه کم  وبیـش 

مدیـران سـطح کان تا بـه امروز 

شـاهد بودیـم، کـه با هـرس این 

سرشـاخه های نامتوازن و با نفی 

ایـن جریـان ناکارامد می توان در 

اجرای » بیانیه گام دوم« بسـیار 

امیـدوار بود. ازایـن رو، با نگاه به 

گذشـته، تحریم هـای تحمیلـی 

کشـور  جـاری  اتفاق هـای  و 

درسـت  انتخـاب  بـا  می تـوان 

و بـه دور از تعصـب، حـزب و 

مطالبه گـری  بـا  و  گروه گرایـی 

بـه حـق و واکاوی عمل کردهـا و 

پیشـرفت های خیره کننـده در بعضی از نهادها، 

سـازمان ها، ارگان هـای و...بـا کمتریـن هزینـه 

وضعیـت سـازمانی را ارتقـا بخشـید.

بعـد از چهل سـال جایـی بـرای بازنگـری، 

بازبینـی، بازشناسـی و ... باقـی نمی گـذارد؛ چرا 

که »خود کرده را تدبیر نیست« بایستی در برابر 

مشـکات بـه جـا مانده گذشـته نقطـه زن عمل 

کـرد، تا نامایمات، ناتوانی ها و ناسـاختاری ها 

در جا خشکیده شود، پیش از آن که ویروس وار 

و اپیدمـی بـه دیگـر افـراد و مناصب هـای فعال 

اثرگذارد.

 ب( نقش آفرینی حوزه هاى علمیه و روحانیت
بعـد از انقـاب اسـامی، دشـمنان اسـام 

و انقـاب، وقتـی روحانیـت و عالمـان دینـی 

را بـه عنـوان پشـتوانه های سـترگ و سـدهای 

خلل ناپذیـر بـرای انقـاب اسـامی دیدنـد، بـا 

ایجـاد جنـگ روانـی و شـبهات تفرقه افکـن بـر 

آن شـدند، تـا ایـن گـروه طایـه دار و هدایت گر 

جامعـه را از نظـام اسـامی و 

مـردم جـدا سـازند. با ایـن برنامه 

شـوم  دو هدف را بارگذاری کرده 

بودند؛ نخسـت، نظام اسـامی را 

از خاسـتگاه خود که » حوزه های 

علمیـه و روحانیـت« بـود، دور 

میـدان داری  دیگـر،  و  کننـد؛ 

و  علمیـه  از»حوزه هـای  را 

روحانیـت« بگیرنـد و ایـن نهـاد 

تأثیرگـذار را بـه انـزوا کشـاند.

امـا بعـد از چهل سـال انقاب 

اسـامی، با این کـه روحانیت در 

مصدریـت و در بعضـی امـور اجرایـی، قضائـی 

و تقنینـی مملکتـی حضورداشـتند و نقدهایـی 

نیـز در عمل کردشـان وارد بـوده و هسـت، امـا 

گسسـتی کـه ناظـر بـر بـی اعتمـادی میـان 

مـردم و روحانیـت دل سـوز ایجـاد شـود، مواجه 

نبودیـم، چـرا کـه قداسـت و حفـظ حرمـت 

روحانیـت متعهـد همیشـه برای مـردم دین دار 

یـک تکلیـف اخاقـی و گاهی شـرعی به شـمار 

می آمـد. دراین بـاره چقـدر روشـنگرانه مقـام 

معظـم رهبـری بـا تأکیـد حفظ شـأنیت و مقام 

روحانیت به برخی از شـبهات پاسـخ می دهند: 

» جمهـوری اسـامی، حکومـت ارزش هاسـت. 

حکومـت اسـام اسـت. حکومـت شـرع اسـت، 

حکومـت فقه اسـت، نـه حکومت افراد روحانی، 

این کـه  بـرای  نیسـت،  کافـی  روحانی بـودن 

مــردم،  اســتقامت  چهاردهــه 
ناخواســته  چالش هــای  از  گــذار 
آینــده  بــه  حکیمانــه  نــگاه  و 
بــا  انقــاب  رهبرمعظــم  روشــن، 
صــدور» بیانیــه  گام دوم انقــاب 
اســامی« بــه تبییــن دســتاوردها، 
ظرفیت هــا و راهکارهــا اساســی 
بــرای  بــزرگ  منظور»جهــاد  بــه 
ســاختن ایــران اســامی بــزرگ« 

کرده انــد.  ارائــه 
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کسـی سـلطه حکومتـی پیـدا کنـد. جمهـوری 

اسـامی، بـا حکومـت روحانـی ای کـه در دنیـا 

اسـت،  بـوده  هـم  گذشـته  در  می شناسـیم، 

متفـاوت اسـت. حکومـت جمهـوری اسـامی، 

حکومت ارزش های دینی اسـت. ممکن اسـت 

یـک غیـر روحانـی ارزش هـای را حائز باشـد که 

از بسـیاری از روحانی هـا برتـر باشـد؛ او مقـدم 

اسـت. امـا روحانی بـودن هم موجب نمی شـود 

کـه از کسـی سـلب صاحیـت شـود. نـه بـه 

تنهایـی روحانی بـودن صاحیـت آور اسـت، نـه 

روحانی بـودن موجـب سـلب صاحیـت اسـت. 

حکومـت دیـن اسـت نـه حکومـت یـک صنـف 

خـاص و یـک مجموعـه خـاص.«1 

دربـاره   خمینـی امـام  اندیشـه های 

رسـالت عالمـان دینـی و روحانیـت بـه نوعـی 

خویش پنـداری و بـاور بـه خویشـتن بود، یعنی 

بـه بـاور حضـرت امامعالم دینـی که در متن 

سیاست نباشند و برای به دست آوردن قدرت به 

تـاش برنخیزد، نمی تواند رسـالت خود را جامه 

عمـل بپوشـاند. اجـرای دقیـق احـکام اسـامی 

نیاز به قدرت سیاسـی دارد، که برگرفته از آیات 

  قـرآن، سـیره نبـوی و تأکید ائمـه معصومان

سـالگرد  چهل ویكمیـن  در  بنابرایـن  اسـت. 

پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران و گام نهادن در 

دهه پنجم حیات  پرفرازوفرود انقاب اسامی، 

كـه دشـمنان مسـتكبرش خیـال براندازیـش را 

داشـتند و اکنون خویشـتن را در گرداب سـقوط 

می بینند و دوسـتان انقاب اسـامی در جهان، 

امیدوارانـه انقـاب و حکومـت اسـامی را در 

گـذار از چالش هـا و گام نهـادن در قّله هـای 

پیشـرفت  خیـره كننـده، می سـتایند.  

دوم،  گام  بیانیـه  متـن  از  بازشناسـی  بـا 

می تـوان این گونـه برداشـت نمـود كـه ایـن 

چهل سـال  سرگذشـت  از  چكیـده ای  بیانیـه 

انقـاب و افق هـای پیشـرفت در آینـده اسـت، 

كـه در ایـن نوشـتار بـه اجمـال و األهـّم فاألهّم 

بـا سـرلوحه هایی بـه آن هـا می پردازیـم:

الف( سرگذشت چهل ساله انقاب اسامی: 
ـ همه چیز علیه ما بود؛ 

ـ هیچ تجربه ای در برابر ما وجود نداشت؛

ـ تركیـب جمهوریـت و اسـامیت نخسـتین 

درخشـش انقـاب بود؛

با نگاه به گذشته، تحریم های تحمیلی 
می تــوان  کشــور  جــاری  اتفاق هــای  و 
ــه دور از تعصــب،  ــا انتخــاب درســت و ب ب
مطالبه گــری  بــا  و  گروه گرایــی  و  حــزب 
و  عمل کردهــا  کاوی  وا و  حــق  بــه 
پیشــرفت های خیره کننــده در بعضــی 
از نهادهــا، ســازمان ها، ارگان هــای و...
بــا کمتریــن هزینــه وضعیــت ســازمانی را 

ارتقــا بخشــید.
بعــد از چهل ســال جایــی بــرای بازنگری، 
باقــی   ... و  بازشناســی  بازبینــی، 
نمی گــذارد؛ چــرا کــه »خــود کــرده را تدبیــر 
برابــر مشــکات  بایســتی در  نیســت« 
بــه جــا مانــده گذشــته نقطــه زن عمــل 
و  ناتوانی هــا  نامایمــات،  تــا  کــرد، 
ناســاختاری ها در جــا خشــکیده شــود، 
اپیدمــی  از آن کــه ویــروس وار و  پیــش 
فعــال  مناصب هــای  و  افــراد  دیگــر  بــه 

اثرگــذارد.
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ـ تقابـل دوگانـه اسـام و اسـتكبار پدیـده 

برجسـته جهـان معاصرشـد؛

ـ عظمـت پیشـرفت های چهل سـاله ایـران 

آن گاه بـه درسـتی دیده می شـود كـه با مدت ها 

مشـابه در انقاب هـای بزرگـی چـون فرانسـه، 

شـوروی و هند مقایسـه شـود؛

در برابرایـن تعاریـف گـذار، انقاب اسـامی 

را بـا منشـأ بركاتی می شناسـاند، کـه عبارتند از:

1. امنیت و تمامیت ارضی را ضمانت کرد؛
2. موتـور پیشـران کشـور در عرصـه علـم فنـاوری و 

زیرسـاخت شـد؛
3. مشـارکت مردمی را در مسـائل سیاسی، حضور در 
صحنه های ملی و استكبارسـتیزی به اوج رسـانید؛

4. بینش سیاسی آحاد مردم را ارتقا داد؛
5. کفه عدالت را در تقسـیم امكانات عمومی کشـور 

کرد؛ سنگین 
6. عیـار معنویت و اخـاق را در فضای عمومی جامعه 

افزایش داد؛
7. ایسـتادگی در برابـر مسـتكبران روزبـه روز بیشـتر 

. شد
در فرازی از »بیانیه گام دوم« به نوع تفاوت 

چالش هـای دیـروز و امـروز انقـاب اسـامی با 

مسـتكبران برمی خوریـم، كـه بـه مـوارد ذیـل 

اشـاره دارند:

ب( تفـاوت چالش هـای دیـروز و امـروز انقـالب 
اسالمی با مستکبران:

ـ چالش هـای آن روز بـر سـر كوتاه كـردن 

دسـت عمـال بیگانـه بـا تعطیلی سـفارت رژیم 

صهیونیسـتی با رسـواكردن النه جاسوسـی بود؛ 

امـروز چالـش بـر سـر حضـور ایـران در مرزهای 

رژیـم صهیونیسـتی و برچیـدن نفـوذ آمریـكا از 

منطقه و حمایت از مجاهدان فلسـطین و دفاع 

از حـزب اهلل و مقاومـت اسـت؛

ـ مشـكل غرب جلوگیری از خرید تسـلیحات 

ابتدایـی بـرای ایـران بـود؛ امـروز مشـكل آنـان 

پیشـرفته  سـاح های  انتقـال  از  جلوگیـری 

ایرانـی بـه نیروهـای مقاومـت اسـت؛

ـ درگذشـته گمـان امریـكا آن بـود كـه با چند 

خودفروختـه یـا با چند هواپیما و بالگرد خواهد 

توانسـت بر نظام اسـامی فایق آید؛ امروز برای 

مقابلـه بـا ایـران، خـود را محتاج بـه یك ایتاف 

بـزرگ از ده هـا دولـت معاند یا مرعوب می بیند.

بعـد از مـوارد یادشـده، به دو ظرفیـت  بالقوه 

مهـم كشـور اشـاره دارند، كه بـه جرئت می توان 

گفـت دو بـال اثبات شـده جهانی پیش رفت هر 

كشـوری است: 

ج( ظرفیت هاى مهم كشور براى گام دوم انقاب 
اسامی:

1. نیروی انسانی مستعد و كارآمد:

ـ 36میلیـون نفـر در سـنین میانـه پانـزده تا 

چهل سـالگی؛

ـ حدود چهارده میلیون نفر دارای تحصیات 

عالی؛

ـ رتبـه دوم جهـان در دانش آموختـگان علوم 

و مهندسی؛

ـ وجـود انبـو جوانـان بـا روحیـه انقابـی و 

آمـاده تـاش جهـادی؛

بـه  مشـغول  محقـق  جوانـان  وجـود  ـ 

آفرینش هـای علمـی، فرهنگـی، صنعتـی و... .

2. فرصت های مادی كشور:
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ـ هفت درصـد ذخایـر معدنـی 

یك درصـد  وجـود  بـا  جهـان 

جهـان؛ جمعیـت 

و  زمینـی  عظیـم  منابـع  ـ 

موفقیت اسـتثنایی جغرافیایی؛

ـ بازار بـزرگ منطقه ای)پانزده 

شـش صدمیلیون  بـا  همسـایه 

جمعیـت(؛

ـ سـواحل دریایـی طوالنـی و 

حاصل خیـزی زمیـن محصوالت 

متنـوعـ  چهارفصـلـ  كشـاورزی 

باغی.2  و 

  2. نگاه به تمدن نوین اسالمی، 
چرا و چگونه؟

هم خوانـی» تمدن اسـامی« 

بـا آموزه هـای قرآنـی و مكتـب 

اهل بیـت بـه گونـه ای آمیختگـی دارد كـه 

امـروزه می تـوان گفـت كـه مبنـای شـناخت 

کـه  نیـز  علمیـه«  »حوزه هـای  یك دیگرنـد. 

مشـرب علمی شـان از آیـات قـرآن، سـیره و 

گفتـار معصومـانرا تبییـن، تفسـیر، تعلیـم 

و تبلیـغ می كننـد و دفـاع از دیـن را در راسـتای 

اعتای كلمه توحید و شناسـاندن روز واپسـین 

بـه عهـده دارنـد، در سـاختار كاربردی»تمـدن 

اسـامی« سـهم به سـزایی دارند. ازاین رو، این 

رسـالت عظیـم و نقش آفرینـی »روحانیـت« 

همان اسـتمرار رسـالت رسول بزرگوار اسامو 

اهل بیـت اسـت، كـه در عصر غیبـت بر عهده 

فقیهـان جامع الشـرایط گـذارده شـده اسـت.

علمیـه«  رسـالت»حوزه های  بازشناسـی 

نیـاز بـه واكاوی مفصـل نـدارد، 

امـا در چنـد دهـه گذشـته بـه 

گونـه ای بـوده كـه بـه عنـوان 

مهـد پرورش مجتهدان وارسـته، 

بـا بهره منـدی از منابـع اصیـل 

اجتهـاد، اقامـه دیـن در ابعـاد 

فـردی، اجتماعـی و حاكمیتـی 

وظیفـه ذاتـی خـود می داننـد، 

كـه در امتـداد نقش آفرینـی در 

عصـر امام خمینی به اسـتقرار 

و اسـتمرار حكومـت اسـامی بر 

پایـه فقـه اهل بیـت اهتمـام 

ورزیدنـد.

مطالبـات  بـه  نیم نـگاه  بـا 

امام خمینـی و مقـام معظـم 

دوم  گام  »بیانیـه  در  رهبـری 

انقـاب اسـامی«، كـه بـه آن اشـاره می شـود؛ 

گفتنـی اسـت، كـه این نظـام مقـدس پایه گذار 

اصلی      »تمدن نوین اسامی« را در دستور كار 

دارد، كـه بـا بازشناسـی، رسـالت، مأموریت هـا، 

اهـداف و برنامه هـای كان حـوزه بـر مبنـای 

رهنمودهای آن دو بزرگوار و مراجع عظام تقلید 

ضـرورت مضاعـف را در ایـن راسـتا می طلبـد و 

بـا مطالبـات روز آمـد، سیاسـت های درسـت و 

مبتنـی برچشـم انداز1404حوزه های علمیـه و 

مدیریـت جهـادی بـه ایـن مهـم رسـید.

اسـامی«  انقـاب  دوم  گام  در»بیانیـه 

علم پژوهـی بـه عنـوان عزت و قدرت یك كشـور 

معرفـی شـده، بـه گونـه ای كـه دنیـای غـرب با 

مستمسـك  قـراردادن علـم و دانایـی خویـش 

ســر  بــر  روز  آن  چالش هــای 
عمــال  دســت  کوتاه کــردن 
بیگانــه بــا تعطیلــی ســفارت رژیــم 
کردن النــه  صهیونیســتی بــا رســوا
چالــش  امــروز  بــود؛  جاسوســی 
بــر ســر حضــور ایــران در مرزهــای 
برچیــدن  و  صهیونیســتی  رژیــم 
نفــوذ آمریــکا از منطقــه و حمایــت 
از مجاهــدان فلســطین و دفــاع از 

اســت؛ مقاومــت  و  حــزب اهلل 
از  جلوگیــری  غــرب  مشــکل 
خریــد تســلیحات ابتدایــی بــرای 
ایــران بــود؛ امــروز مشــکل آنــان 
جلوگیــری از انتقــال ســاح های 
نیروهــای  بــه  ایرانــی  پیشــرفته 

اســت. مقاومــت 
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سـعی بـه بردگـی دیگـر جوامع جهانـی را دارند، 

كه تا حدودی مؤثر بوده اسـت. تأكید بیانیه به 

این كـه مـا از علـم و دانایی برای سـوء اسـتفاده 

و اسـتعمار بیشـتر نمی جویـم، بلكـه بایسـتی 

بـه قّله هـای دانـش دسـت یابیـم و از مرزهـای 

كنونـی عبـور كنیم.

 در ایـن نوشـتار، رهنمودهـای مقـام معظم 

رهبـری را بـرای ایجاد» تمدن نوین اسـامی« و 

آمادگـی بـرای برپایـی حكومـت عـدل الهی، به 

اجمـال اشـاره می كنیـم، كـه عبارتنداز:

الف( علم وپژوهش:
ـ دانـش وسـیله عـزت و قـدرت یـك كشـور 

اسـت؛

ـ به سـوء اسـتفاده از دانش مانند آنچه غرب 

كـرد، توصیه نمی كنیم؛

ـ هنـوز از قّله هـای دانـش جهـان بسـیار 

عقبیـم؛ بایـد بـه قّله هـا دسـت یابیـم؛

ـ با شـتاب پیش می رویم، ولی این شـتاب 

بایـد سـال ها بـا شـدت بـاال ادامـه یابـد تـا آن 

عقب افتادگـی جبـران شـود؛

ـ این راه را با احسـاس مسـئولیت بیشـتر و 

همچـون یـك جهاد در پیـش گیرید.

در  معنویـت  فقـدان  و  اخاقـی  انحطـاط 

جوامعـی  سـقوط  ابـزار  دو  بشـریت،  تاریـخ 

بشـری شـناخته می شـود و در مقابـل مسـئله 

» معنوعیـت و اخـاق« بـرای »تمدن سـازی« 

نردبـان سـعادت و پیشـرفت یـك امـت اسـت، 

كـه بـه خوبـی بـه آن پرداختـه شـده اسـت.

ب( اخاق و معنویت:
ـ وجـود معنویـت و اخـاق، محیـط زندگـی 

را حتـی بـا كمبودهای مادی، بهشـت می سـازد 

و نبـودن آن حتـی بـا برخـورداری مـادی، جهنم 

می آفرینـد؛

ـ معنویـت یعنـی برجسـته كردن ارزش هـا، 

نظیـر: اخـاص، ایثار، تـوكل، ایمان و... در خود 

و جامعـه؛

فضیلت هایـی  رعایـت  یعنـی  اخـاق  ـ 

چون:خیرخواهـی، گذشـت، شـجاعت، تواضع، 

كمـك بـه دیگـران و...؛

امـا وظیفـه حكومت هـا بـرای رشـد اخاق و 

معنویـت را نیـز برمی شـمرد، كـه عبارتنداز:

1. منـش و رفتـار اخاقـی داشـته باشـند و 

زمینـه را بـرای رواج آن در جامعـه فراهـم كنند؛

2. بـه نهادهـای اجتماعـی در این بـاره كمك 

بــا  اســامی«  »تمــدن  هم خوانــی 
 آموزه هــای قرآنــی و مکتــب اهل بیــت
کــه امــروزه  گونــه ای آمیختگــی دارد  بــه 
شــناخت  مبنــای  کــه  گفــت  می تــوان 
علمیــه«  »حوزه هــای  یك دیگرنــد. 
آیــات  از  علمی شــان  مشــرب  کــه  نیــز 
گفتــار معصومــانرا  و  قــرآن، ســیره 
تبییــن، تفســیر، تعلیــم و تبلیــغ می کننــد 
و دفــاع از دیــن را در راســتای اعتــای 
روز  شناســاندن  و  توحیــد  کلمــه 
واپســین بــه عهــده دارنــد، در ســاختار 
بــه  ســهم  اســامی«  کاربردی»تمــدن 
ســزایی دارنــد. ازایــن رو، ایــن رســالت 
»روحانیــت«  نقش آفرینــی  و  عظیــم 
همــان اســتمرار رســالت رســول بزرگــوار 
کــه  اســت،   اهل بیــت اســامو 
فقیهــان  عهــده  بــر  غیبــت  عصــر  در 
اســت. شــده  گــذارده  جامع الشــرایط 
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برسـانند و بـا كانون هـای ضـد 

بـه شـیوه  اخـاق  و  معنویـت 

بسـتیزند؛ معقـول 

رسـانه ای  ابزارهـای  بـا   .3

برخورد هوشـمندانه و مسئوالنه 

كننـد.

پیونـد  تاكنـون  گذشـته  از 

تمدن هـا بـا اقتصـاد یـك پیونـد 

امـروزه  كـه  بـوده،  سـویه  دو 

بـه  اقتصـاد  و  تجـارت  جنـگ 

روشـنی نمایانگـر ایـن موضـوع 

مسـتحدثه اسـت و به باور برخی 

از كارشناسـان، جنـگ اقتصاد یا 

تجـارت بـا ابـزار تحریمـیـ  کـه 

اآلن کشـور مـا درگیـر آن اسـت 

ـ در بعضـی مواقـع كارآمد تـر از سـاح نظامـی 

می باشـد، كـه مقـام معظم رهبـری در بیانیه به 

چالش هـا، عیـوب اقتصـاد ایـران و راهكارهای 

مبـارزه بـا تحریم هـا را اشـاره كردنـد.

ج( اقتصاد:
در تعریـف اقتصـاد مـی آورد: اقتصـاد هدف 

جامعـه اسـامی نیسـت، امـا وسـیله ای اسـت 

كـه بـدون آن نمی تـوان بـه هدف ها رسـید و در 

ادامـه چالش هـای اقتصاد ایران را برمی شـمرد، 

كـه عبارتند:

1. چالـش بیرونـی: تحریم ها و وسوسـه های 

دشمن؛ 

و  سـاختار  عیـوب  درونـی:  چالـش   .2

ضعف هـای مدیریتـی، كـه در صـورت اصـاح 

مشـكل درونـی، چالـش بیرونـی كـم اثـر یا بی 

اثـر خواهـد شـد؛

عیـوب  مهم تریـن  امـا  و   

بدیـن  ایـران  اقتصـاد  سـاختار 

اسـت: ترتیـب 

1. وابستگی اقتصاد به نفت؛

2. دولتی بـودن بخش هایـی 

كـه در حیطـه وظایـف دولـت 

نیسـت؛

3. نـگاه بـه خـارج ونـه بـه 

تـوان و ظرفیت هـای داخلـی و 

اسـتفاده اندك از ظرفیت نیروی 

انسـانی كشـور؛

معیـوب  بودجه بنـدی   .4

رعایـت  عـدم   و  نامتـوازن  و 

ثبـات  نبـود  و  اولویت هـا 

اقتصـاد؛ اجرایـی  سیاسـت های 

5. وجـود هزینه هـای زایـد و مسـرفانه در 

حكومتـی. دسـتگاه های  از  بخش هایـی 

و در این مباحث راهكارهایی برای رویارویی 

بـا تحریم هـای ظالمانـه ارائـه نمودنـد، كـه بـه 

قرار ذیل اسـت:

درون زایی اقتصاد كشور؛

 موّلد و دانش بنیان شدن؛

 مردمی كـردن اقتصـاد و عـدم تصّدگـری 

دولـت؛

 برون گرایی با استفاده از ظرفیت ها؛

 سـپردن كار بـه دسـت یـك مجموعـه جوان 
دانا و مؤمن و مسـلط بر دانسـته های اقتصاد.3 

و در ادامـه بیانیـه گام دوم، شـاخص هایی 

نظیـر: »عدالـت و مبارزه با فسـاد«، »اسـتقال و 

پیونــد  کنــون  تا گذشــته  از 
تمدن هــا بــا اقتصــاد یــك پیونــد 
امــروزه  کــه  بــوده،  ســویه  دو 
بــه  اقتصــاد  و  تجــارت  جنــگ 
موضــوع  ایــن  نمایانگــر  روشــنی 
مســتحدثه اســت و بــه بــاور برخــی 
اقتصــاد  کارشناســان، جنــگ  از 
کــه  یــا تجــارت بــا ابــزار تحریمــی ـ 
اســت  آن  درگیــر  مــا  کشــور  اآلن 
از  کارآمد تــر  مواقــع  بعضــی  در  ـ 
کــه  می باشــد،  نظامــی  ســاح 
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه بــه 
چالش هــا، عیــوب اقتصــاد ایــران 
و راهکارهــای مبــارزه بــا تحریم هــا 

کردنــد. اشــاره  را 
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آزادی«، »عزت مّلی و روابط خارجی و مرزبندی 

بـا دشـمن« و »سـبك زندگـی« اشـاره دارند، که 

نیاز به نوشـتاری دیگر اسـت. اما برای رسـیدن 

بـه اهـداف» بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی« 

می تـوان بـا تـاش جهـادی و سیاسـت گذاری 

درسـت دسـت یافـت. و» حوزه هـای علمیـه 

و روحانیـت« کـه همیشـه َعَلـم انقـاب را بـه 

دوش می کشـیدند و میدان دار انقاب اسـامی 

بودنـد می تواننـد نقش سـازنده در» تمدن نوین 

اسـامی« داشـته باشـند. در آخر با الهام از این 

سـخن رسـول مهربانـی  ، كـه می فرماییـد: 

ِتـِه« در  »ُكّلُكـم راِع َو ُكّلُكـم َمسـئوُل َعـن َرِعیَّ

اجرای سیاسـت های کلی نظام  و » بیانیه گام 

دوم انقـاب اسـامی« پیـش گام بـود.

پی نوشت: 
* نویسنده و پژوهشگر.

1. برگرفتـه و اضافـات، سـخنان رهبرمعظـم انقـاب   
دردیداربـا اسـاتید، فضـا وطـاب حـوزه علمیـه قـم، 

.89 /7 /29
 2. برگرفتـه و اضافـات، دفتـر حفـظ و نشـر آثـار حضـرت 
آیة اللـه خامنـه ای، مؤسسـه پژوهشـی فرهنگـی انقاب 

اسـامی.

3. همان.


