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   بخش اول:الف) 

 »نظریه نظام انقلابی« ذیل »خودسازي معرفتی و سلوکی«در موضوع رکن  بیانات استاد خسروپناه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین الحمد

ها دارد. این و واقعیت ها، راهبردهااز آرمان هایی متشکلگوید مولفهسخن میکه حضرت آقا  از آن نظام انقلابی 
ها را به ها نیست و حتی از راهبردهایی که واقعیتهاي منهاي آرمانها یا واقعیتهاي منهاي واقعیتآرماننظام 
د به اصول است و داراي شعارهاي کند یاد شد است. نظام انقلابی پویا و زنده است، پایبنها نزدیک میآرمان

؛ چون بعضی از نظامات اجتماعی قتدر است در عین حال جوانمرد استپذیر و مهانی است، تکاملري و جفط
این نظام در این چهل سال، دستاوردهایی داشته است که دوست و  :فرمودند آقامقتدرند اما نامرد هستند. 

زه گام بردارد که در دشمن به آن معترف هستند. مطلب سوم اینکه نظام انقلابی در گام دوم باید در هفت حو
، دیگري یکی تبیین نظام انقلابییعنی سه مطلب گفته شد؛  قالب هفت توصیه در پایان بیانیه آمده است.

وگوي کارگاهی قرار است که هر سه . در این گفتهاي پایانی بیانیهتوصیهو سوم  دستاوردهاي چهل ساله انقلاب
 از منظر مقام معظم رهبري بحث کنیم. انقلابی را  نظریه مدن سازيتو  جامعه پردازي، خودسازيرکن 

شود. یعنی وقتی در دو ساحت معرفتی و خودسازي سلوکی و عملی بیان میخودسازي است که  ،اولین رکن
در خودسازي معرفتی چند مولفه  باید به خودسازي معرفتی پرداخت. شود مقدمتاًنامی از خودسازي برده می
شناسی است. ما در انسان عقلانیتها ت جبهه انقلاب به آن توجه کند؛ یکی از آنمهم وجود دارد که لازم اس

ایم که انسان از غضب، شهوت و وهم و عقل برخوردار است. اگر شهوت و غضب بر انسان حاکم اسلامی خوانده
زدن بر شهوت قع وظیفه عقل افسار شود. در وامیوم شدند عقل حاکم یابد و اگر این دو محکشود وهم تحقق می

عقلانیت آنقدر اهمیت دارد که رکن دین  و غضب است؛ لذا در اسلام تأکید فراوانی بر عقل شده است و اساساً
کند کتاب عقل و جهل است کتاب شود؛ از این رو مرحوم کلینی در کافی اولین کتابی را که بحث میقلمداد می

ع مهم اب، حجت است! همچنین عقل، از منابتبعدي، علم است. سومین کتاب، توحید است و چهارمین ک
شان متحجرانه است. ما دو جور اسلام برند اسلاماستنباط است. کسانی که مسلمان هستند و از عقل بهره نمی

ن وهم چ د، اسلام بعدي، آمریکایی است که اینکنداریم؛ یکی اسلام سنتی متحجر که از عقلانیت استفاده نمی
برد و متحجر است. این اسلام به منافع و رشد غرب به اندازه انحرافات آن یت بهره نمیغرب است از عقلانمقلد 

ها و فعالان فرهنگی باید بنگرند توجه ندارد. پس تحجر سنتی و تحجر روشنفکري دو انحراف رایج است. تشکل
و به فرموده  هاي زندگی سریان داردچقدر رشد عقلی داشتند! عقلانیت در همه عرصه ،که با گذشت زمان
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امیرالمومنین (علیه السلام)، حکمت بعث رسل، اثاره دفائن عقول بوده است. از طرفی تأکید بر عقل معاد و عقل 
رکن که  کند. پس فعالان جبهه انقلاب باید بدانندو معنوي گوشزد می معاش، جریان عقلانیت را در زندگی مادي

 شود.میکه شامل توحید عرفانی و توحید اجتماعی  است رکن دوم توحید .خودسازي معرفتی، عقلانیت است
اي موحد شود که خود را ؛ به این معنا که انسان به گونهحضرت امام (ره) تأکید زیادي بر توحید عرفانی دارند

به معناي این است که این هم نگرد جلوه ذات ربوبی را مشاهده کند. توحید اجتماعی نبیند و در هرچه می
شود که بحمدالله از گاهی انسان دچار شرك اعتقادي می ها سریان داشته باشد.نی در همه فعالیتتوحید عرفا

ها و دستاوردهایمان را به خود نسبت شویم؛ یعنی تلاشآن دوریم اما گاهی گرفتار شرك سازمانی و تشکلی می
در خودسازي معرفتی  سومین رکن دهیم، حال آنکه ما هم جز فضل و رحمت الهی چیز دیگري نیستیم.می

مدار است دو چیز کسی که ولایت. ولایت در معناي دقیق خود، پیوند وثیق مردم با ولی است. یعنی ولایت است
هاي مردمی تأکید دارند؟ براي اینکه چرا اینقدر حضرت آقا بر فعالیت .را باید باور کند؛ اول ولی را و دوم مردم را

جالب اینجاست که  کنیم.که متأسفانه بسیاري از اوقات چنین رفتار می مدار نیستیمولایتاگر مردم را باور نکنیم 
بینیم که پرکاربردترین کلمات به کار وجو کنیم میاگر در بیانات رهبري و امام راحل، واژه مردم و اسلام را جست

و ما باید چشم  گیردی علیه شکل میمعناي پیوند و قرابت با وجود دو طرف ولی و مول اساساًرفته ایشان هستند. 
ها را با امر گوید و از طرفی دستمان را به مردم بدهیم تا آنو گوش و هوش خود را به ولی بسپاریم که او چه می

ولی درگیر کنیم و بتوانیم جامعه را شکل دهیم. ارتباط و پیوند بین ولی و مولی علیه در ولایت طاغوت هم وجود 
 دارد. روا میرا کند و هم توصیه به ولایت الهی نفی ولایت طاغوت می هم ،دارد لذا قرآن

؛ نه اسلامی عبادي صرف و نه تنها آخرت نگر! اسلام توأمان نگري به اسلام استجامع ،خودسازي معرفتی دیگراما 
برخلاف  به داري دارد و هم جهاد و غلاظ با مشرکان. اسلامی کهزنده. اسلامی که هم شباست فردي و اجتماعی

شناسم که در من کسانی را می ت.نیسپاره پاره  ،»جعلوا القرآن عضین« شان فرمود:رفتار منافقان که درباره
شدند.  »نومن ببعض و نکفر ببعض«هشت سال دفاع مقدس حاضر بودند ولی آرام آرام رویه سکولار پیدا کردند و 

 . در حوزه فردي و تشکلی تقویت کنیمنگر را شناسی جامعاسلام ضرورت دارد که مرتباًپس 

. بعضی به انسان فقط شناسی توحیدي استشناسی فطري و جهانیکی دیگر از ارکان خودسازي معرفتی، انسان
تواند سیر الی الله را در پیش گیرد و میکرامت ایزدي دارد و که آدمی کنند در حالیاز منظري مادي نگاه می

نگاه ما به عالم، نظامی مملو از آیات آفاقی باشد که مجلاي باید اسی توحیدي هم شنخلیفه الله گردد. در جهان
وجود کل دنیا براي اتصال به آخرت است و مجموع   اصلاً و کل جهان عین ربط الی الله هستند. ستا فیض الهی

 شاءالله.در مردم محقق کنیم ان اول در خودمان و ثانیاً باید این معارف را

ایم که در جلد اول مباحث باحث را در منظومه فکري مقام معظم رهبري در دو جلد بیان داشتهتفصیل این م
 بینی به طور کامل ذکر شده است.مربوط به جهان
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و  خودسازي ساحت دیگري هم دارد که معروف به خودسازي سلوکی است و مربوط به اخلاق و معنویت استاما 
 اینکه انتظار فرج در جان آدمی نقش بندد. ببینید عزیزان! ما مرتباً  خداست،کیه و بندگی مرادف با ایمان و تز

و باید به خودسازي سلوکی بعد معرفتی و بینشی خود را در سطوح مختلف تقویت کنیم اما این کافی نیست  باید
انسانی که در جبهه هم بپردازیم تا به فرموده آیات قرآن، با تزکیه و عمل صالح به حیات طیبه راه یابیم. و عملی 

ترین چرا که به تعبیر حضرت امام بدترین و اصلی ؛به خود مراجعه کند فرهنگی انقلاب حضور دارد باید دائماً
انجام گیرد تا انسان از ضعف و قوت اخلاقی  مستمراً  ،اند مراجعه به خودنفس است؛ فلذا فرموده مرض حبّ 

ها صبرمان کم است و ع رذائل نفسش اقدام کند. خیلی وقتخویشتن آگاه باشد و در جهت تقویت فضائل و رف
خواهید بدانید انسانی کند. مطلبی معروف است که اگر میمان میشویم یا کبر و غرور احاطهزود عصبانی می

دهد. خدا خود را نشان می ،خوانند یا خیر! چون انسان در خانهسرش نماز میعدالت دارد، ببینید خانواده او پشت
المللی، خانواده و والدین هاي داخلی و بیننظامی در عرصههاي مت کند شهید سلیمانی را؛ با وجود گرفتاريرح

 شد.از احوالشان جویا می کرد و مرتباًخودش را هم فراموش نمی

دار هستم اما مشود کسی بگوید من ولایتاست. نمی اخوت و برادريمطلب مهمی که ذیل این بحث مطرح است 
جویی دیگران داریم اما از خودمان خوت و برادري پایبندي ندارم! متأسفانه خیلی از ما چشم تیزي براي عیببه ا

نور و پایم در معراج ایمانی شکسته باشد اما مدام دیگران را متهم کنم. شود چشم من کور و قلبم بیغافلیم. نمی
هاي کشور را از اولیاي الهی کرد چون خودش را ساخت. امام(ره) لات». فمن لم یجعل الله له نورا ما له من نور«

در موضوع رهبري آقا، بسیاري از مراجع و بزرگان بودند که از نظر علمی از ایشان جلوتر قرار داشتند اما آقا به 
گونه فیض الهی را دریافت کردند. همسر شهید اینهاي نیمه شبشان داري و گریهزندهخاطر خودسازي و شب

هاي اي در منزل ما مهمان بودند و من از گریهکرد که شبی آقاي خامنهاي خود من نقل میمطهري بر
داري و زندهشود ما کار جهادي موثر کنیم اما اهل بکاء و شبنمیشبشان بیدار شدم. عزیزان! والله بالله تالله نیمه

کنم، گاهی اوقات از بندگی خدا ی. در یک کلام باید اهل بندگی خدا بود. من خودم را عرض متزکیه نباشیم
باور کنیم که ما بنده و فقیریم. اگر انسان آن حالت ضعف و بندگی را پیدا کند کنم. گویم و ادعاي خدایی میمی

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و «یابد که فرمود: انتظار سازنده هم تحقق می
کند و معناي حقیقی انتظار در جانش خدا اضطرار پیدا می انسان بنده خدا شد به حجت، اگر »ننجعلهم الوارثی

سازي پردازي و تمدناگر خودسازي معرفتی و سلوکی نباشد جامعهاین را بگویم و عرضم را تمام کنم؛  نشیند.می
 تر است.له، وظیفه من و شما سنگینکند و در این مسئاسلامی تحقق پیدا نمی
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   دوم: بخشب) 

 پرسش و پاسخ

 

 استان سمنان: ستاد جبهه فرهنگی اجتماعی ؛ مسئول هدایت راهبرديملکیان حجت الاسلام و المسلمین .1

 تر شود.بفرمایید تا بحث روشن است چند مثال درباره توحید اجتماعیاستاد عزیز! اگر ممکن 

 

   خسروپناه:استاد 
المقدس و دیگري کربلاي پنج. در همین یکی عملیات بیتما در دوران جنگ دو عملیات بارز موفق داشتیم 

رسیدیم تعداد زیادي شهید و حتی المقدس که به فتح خرمشهر انجامید بارها به پرتگاه شکست میعملیات بیت
ب، امام فرمودند: قت کشیدند اما بعد از همه آن مصائچند اسیر هم داشتیم. رزمندگان خیلی آسیب دیدند و مش

دا آزاد کرد. این توحید نظامی است؛ یعنی خودت را در این عرصه نبین! یا در عرصه سیاسی این خرمشهر را خ
ان دهیم. توحید اجتماعی هم به معناي سرییم و هدف را قدرت قرار نباشد که هر کاري بکنیم تا به پیروزي برس

» خدایی منِ«بینیم به و اگر میها، خودمان را نبینیم هاي جبهه است؛ یعنی با وجود مجاهدتتوحید در فعالیت
 این را انسان باید باور کند. ،خودمان نگاه کنیم. لحظه به لحظه تجلی خداست که سخنی بگوییم و بشنویم

 

 خراسان جنوبی:ستاد جبهه فرهنگی اجتماعی استان ؛ دبیر ذاکریان دکتر آقاي .2

سومین با توجه به قرائنی که از متن بیانیه و منظومه فکري حضرت آقا پیداست در اینجا منظور از خودسازي، 
این سه رکن انقلاب است که حضرت  سازي است؛ یعنی مرجع ضمیردولتسازي یعنی مرحله از پنجگانه تمدن

دومین مرحله ر بگذارد و اکنون در انقلاب پرشکوه توانست یک چله پرافتخار را پشت س این«فرمایند: قا میآ
کنند یا آنجا که مقدمات را براي طرح موضوع نظریه نظام انقلابی فراهم می» پردازي قرار داردخودسازي و جامعه

ولی بیانات شما ناظر به خودسازي فردي بود. » سازي دچار رکود و خموشی نشدیم...ما بعد از نظام«: فرمایندمی
 بفرمایید.نظرتان را لطفاً 

   خسروپناه:استاد 
اولین منزل از عرفان نظري، منزل یقظه است تا آخرین منزل که  مثلاًببینید به نکته ظریفی توجه فرمودید؛ 

تر چشم بپوشد؛ رسد نباید از التفات به منزل پایینگویند وقتی کسی به منزل بالاتر میتوحید است. عرفا می
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از فرد  مادي، هر منزل دربردارنده منازل قبلی است. این خودسازي هم قطعاًیعنی برخلاف طی منازل و مسافات 
خودسازي در شود اما نه فردي منزوي. بلکه شخصی که در ارتباط با خدا، خود، جامعه و طبیعت است. شروع می

 ؛سازي نیستخودپردازي رسیدیم به معناي پایان عهبه مرحله جامهم باید همه این ارتباطات اتفاق بیفتد. وقتی 
بلکه این خودسازي در مرحله بعدي سریان دارد؛ یعنی خودسازي سیاسی، خودسازي اجتماعی و... . بنده در این 

لذا بیان حضرت عالی همان کلام ماست  دانم.پردازي را اعم از جامعه اسلامی و دولت اسلامی میبیان آقا جامعه
هاي مختلف اشاره کردیم. حواسمان باشد که همه رصهکه به سریان خودسازي و نگاه اسلامی توحیدي در ع

شود. انسان تا در مقام خلوت، مقام صمت، مقام حلم و... مستقر نشود ها از نقطه خودسازي فردي شروع میاین
تواند در ساحت تواند در جامعه اثرگذار باشد و تا در زندگی فردي و خانوادگی این خودسازي رخ ندهد نمینمی

 جامعه جهاد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی کند.تشکیلات و 

 

  استان گلستان:  جبهه فرهنگی اجتماعی ستاد جانشین آقاي صفري؛ .3

در این رکن اساسی، سیر علمی چقدر ضرورت دارد و براي رسیدن به حد کفایت در کدام محتوا باید بگردیم و با 
 ریم؟کدام اساتید ارتباط بگی

   خسروپناه:استاد 
فرهنگی حد نصابی لازم داریم که اگر آن را نداشته باشیم در کار فرهنگ هم موفق نخواهیم بود؛ اما  ما براي کار

در حال شدن باشد؛ حتی نبی  این طور نیست و انسان باید دائماً ؛آیا حد نصاب همان حد کفایت است؟ خیر
کند. حضرت ی دانشش را طلب میو از خداوند فزون» رب زدنی علما«فرماید: مکرم اسلام بنا بر آیه شریفه می

کردم و لسان سَئولی داشتم. شاگردان امام صادق فرمایند: من مرتب از پیامبر سوال میعلی علیه السلام هم می
مأنوس باشد که وقتی در عالم با علم اي باید پرسیدند. انسان به گونهعلیه السلام هم همواره از امام سوال می

دهد که در دنیا طالب معرفت کند. این شاگردي وقتی رخ میامیرالمومنین کسب برزخ هم حاضر شد از محضر 
 علوم و معارف باشیم. 

بینی منظومه فکري امام و آید دوستان براي خودسازي معرفتی، بخش جهانحالا براي حد نصاب، به نظرم می
حداوسط تفسیر نمونه را مطالعه  رهبري را بخوانند. در مرحله بعد حداقل تفسیر نور، حداکثر تفسیر المیزان و

 الله مصباح استفاده کند.آیت» معارف قرآن« کتاب تر بخواهد بخواند ازکنند. اگر هم کسی عمیق

دارد که انتشارات صدا و سیما در سه جلد » مقالات«الله محمد شجاعی کتابی به نام در خودسازي سلوکی، آیت
. سلوك هم بیشتر با تمرین و حضرت امام است »هل حدیثچ«تر از این هم، چاپ کرده است. کتاب وزین
الوضو بودن، حرمت بیداري، نماز اول وقت به جماعت، دائمآید که خلوت و شبممارست انسان به دست می
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والدین را داشتن و اذکار مناسبتی و غیر آن لازمه این نوع خودسازي است. کسی از حضرت رسول خدا (ص) 
پدرت را و پاي مادرت را  پیشانی«ها به سراغم بیایند؟ ایشان فرمود: ردنم، حورالعینپرسید: چه کنم که با م

همین حسن معاشرت و اخلاق  ».حسن الخلق«. شخصی دیگر از پیغمبر اسلام پرسید: ما الدین؟ فرمود: »ببوس
ن چله بگیرد و روزها لازم نیست انساتواند نجات دهنده ما باشد. می یگران و اخوت و اصلاح ذات البینحسنه با د

 ها بیدار باشد. روزه بگیرد و شب

   استان قم: جبهه فرهنگی اجتماعی راهبردي ستاد مسئول هدایتآقاي موسوي؛  .4

 سازي تمدن و پردازي جامعه و خودسازي مرحله دومین وارد اینک و...«رموده است: ف درباره انقلاب اینکه آقا
 ؟ایمکه سپري کرده به معناي پشت سر گذاشتن مرحله اول است. آن مرحله اول کدام است »است شده

   خسروپناه:استاد 
اند که نهضت اسلامی شکل گرفته است اما در عرصه ساختارسازي هنوز به مرحله دولت حضرت آقا فرموده

ما در نبود کارگزاران مسلمان است؛ ایم و البته مشکل اصلی اسلامی به معناي اعم که شامل سه قوه است نرسیده
شود چرا که در حوزه قانون اساسی مشکلی نداریم. اگر دولت اسلامی شکل گیرد جامعه اسلامی هم تشکیل می

را در فرآیند از نهضت اسلامی تا » خودسازي«مردان است. حال آیا حضرت آقا چون جامعه تابع دولت و دولت
در بیانیه گام دوم پذیرفته است؟ خیر. خودسازي روحی است که در کل  تمدن اسلامی قبول نداشته و بعداً

است. خودسازي یعنی فردسازي، جامعه سازي، تمدن سازي و... . در واقع شده فرآیند نهضت تا تمدن دمیده 
ها هم شدنی است؛ مگر امام نکرد؟! امام چطور این همه ان پیدا کند. اینقرب الی الله باید در همه امور سری

ها توأمان توجه دارد ها و آرمانتحولات را ایجاد کرد؟! در ابتداي عرایضم عرض کردم که نظام انقلابی به واقعیت
ها هاي اوست اما قطعا در کنار آرمانایم! حیات هر انسانی به آرماناما عزیزان! اگر آرمان نداشته باشیم که مرده

ایم شبکه و جبهه انقلاب این است که متفرقیم، هنوز نتوانسته هاي جبههها را هم ببینیم. واقعیتباید واقعیت
هاي خودسازي است ضعیف مان که از ویژگیدرست کنیم، عمده مشکل هم در این است که اخوت و برادري

کند به است. استاد حضرت امام، مرحوم شاه آبادي که این همه در شذرات المعارف بر خودسازي تأکید می
ودسازي روحی است که در نهضت، جامعه و دولت و تمدن اسلامی حضور دارد. توجه کنید همین خاطر است. خ

 که این سه رکن بیانیه اعم از پنجگانه نهضت تا تمدن است.

 

 اتمام
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  پردازيجلسه دوم: جامعه

 بخش اول: ارائه استاد خسروپناه

و صلی الله علی سید و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین  الحمدلله رب العالمین
  .الطاهرین

 الائمه المعصومین من ولده.الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمومنین علی بن ابی طالب و 

پردازیم بتوانیم قدم اي که به تبیین نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم میان شاءالله در دومین جلسه
  کوتاهی برداریم.

پردازي و نی خودسازي، جامعهست که هر سه رکن این نظریه؛ یعته مقدماتی که باید عرض کنم این انک
مدنظر ماست. خودسازي را در جلسه گذشته توضیح دادم. مقام معظم آن لابی سازي با رویکرد انقتمدن

ترین قدم است که انسان به خود و خودسازي، اولین و مهم«فرمایند: رهبري هم در گفتارهاي متعددي می
ها در برطرف کردن آن به روشنی و دقت ببیند و سعی انتقادي بنگرد و عیوب خود رااخلاق و رفتارش با نظر 

ر تربیت دینی پیدا کند. انسان باید خودش را بسازد و با نفس مبارزه کند و اجراي حکم الهی د و داشته باشد
  دهد به هر دوجالب است که حضرت آقا وقتی خودسازي را توضیح می »محدوده شخصی بزرگ شمرده شود.

که  »تبیین نظریه نظام انقلابی«ایشان را در کتاب پردازد که بیانات خودسازي فکري و اخلاقی می عنصر
معرفتی و سلوکی تعبیر کردیم ولی تعبیر به خودسازي از  هاام. ما در این بحثمشغول تدوینش هستم آورده

و » انقلاب درونی یک فریضه است.« اند:ایشان خودسازي فکري و اخلاقی است و در جاهاي متعدد فرموده
 کنند:میو بندگی را این طور معنا » ماییمکنیم روح بندگی را در خودمان زنده ن باید سعی«اند: فرموده

بندگی به معناي تسلیم در برابر خدا و شکستن بت و من درونی و فرعون باطنی و هواي نفس و مهار کردن «
گوییم م میها مدنظر است. وقتی هپردازي، انقلابی آنگوییم خودسازي و جامعهبنابراین وقتی می» .آن است

 ،گري و انقلابی ماندن و انقلابی بودن، در تبیین مقام معظم رهبري، مقصود از این کلماتانقلابی و انقلابی
اند هم بعد منشی و هم بعد کنشی. در بعد بینشی ها دادهمشخص است. ایشان هم بعد بینشی به این واژه

اسلام ناب  ید اجتماعی و ولایت وحتقاد به توشناخت و تحکیم و تثبیت اعتقادات دینی و اع«فرماید: می
سازي و اعتقاد به محمدي (ص) در برابر اسلام آمریکایی و در واقع اعتقاد به دینداري و خودسازي و انسان

عدالت و حمایت از مظلومان در برابر ظالمان و اعتقاد به محوریت مردم در نظام اسلامی و اعتقاد به وجود 
نبلی، فردي و اجتماعی و وظیفه شناسی و عمل به وظیفه؛ یعنی دوري از تدشمن. همچینین تقواي 

حداکثري براي تحقق استقلال کشور، وحدت کلمه و اقتصاد مقاومتی و جذب  ناامیدي، محافظه کاري. تلاش
گري البته به نظر من اینجا حضرت آقا اقتصاد مقاومتی را از باب مصداق انقلابی» حداکثري و دفع حداقلی.
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شود به دینداري و خودسازي اشاره کرد. گري، مینظرم از مجموعه بیانات ایشان درباره انقلابیبه اند. مودهفر
خواهی، استکبارستیزي و داشتن روحیه مقاومت و ولی خودسازي براي چه؟ براي حمایت از مظلومان، عدالت

ه هم بعد معرفتی داشت و هم جهاد و تلاش حداکثري و خسته نشدن، یعنی این خودسازي که ما گفتیم ک
که آقا بسیار به محوریت مردم در نظام اسلامی تأکید - گرایی با محوریت مردمسلوکی، اگر براي عدالت

کاري باشد این محافظهو روحیه استکبارستیزي و مقاومت و جهاد و دوري از تنبلی و ناامیدي و  -دارند
نامند، رکن اول را خودسازي می ،این نظریه نظام انقلابی در ؛ لذا وقتی مقام معظم رهبريگري استانقلابی

قطعا مقصود ایشان هم خودسازي معرفتی است؛ یعنی هم اعتقادات و باورهایمان را نسبت به مبدأ و معاد و 
توحید اجتماعی محکم کنیم و هم خودسازي سلوکی باشد؛ یعنی تقوا و تهذیب نفس و اخلاق و معنویت. که 

  فتی و سلوکی باید با رویکرد انقلابی باشد.این خودسازي معر
پردازي یک فرآیند دانند که جامعهپردازي است. دوستان میپردازم جامعهرکن دومی که امشب به آن می   

و پروسه است. دو رکن مهم دارد که یکی خانواده اسلامی است و دیگري جامعه اسلامی. حضرت آقا به هر دو 
رود و جوان زن، مرد و فرزندان هستند. مخصوصا که جامعه رو به پیري می انواده،. منظور از خپرداخته است

خواهیم جامعه اسلامی یک نیاز اساسی براي جامعه است. زن هم عنصري محوري است. حال اگر ما می
زندان رکن مهمی است که داشته باشیم باید از خانواده اسلامی شروع کنیم. در خانواده اسلامی تربیت فر

شد که زن هم مثل مرد یک کارمند اي نبانهفرزندان در آغوش مادر تربیت شوند و ساختارهاي جامعه به گو
شود و تمام وقت در خدمت امور اداري باشد و پرورش فرزند حذف شود این بسیار خطرناك است. پس یکی 

ت؛ چون طبیعتا جامعه پردازي اسپردازي، حرکت از خانواده اسلامی به سمت جامعهاز فرآیندهاي جامعه
  هاي متعدد است.اسلامی متشکل از خانواده

ی در میان این بحث ترین عنصر، یعنی فرهنگ است.شروع آن از کلیدي ،پردازيفرآیند دیگر جامعه   
ها اصالت را به تساصالت با اقتصاد است یا سیاست یا امنیت؟ مثلا خیلی از لیبرالی شناسان است که آیاجامعه

ها دیدند. بعضی هم مانند مارکسیستها، اصالت را در امنیت میها و نازیستدانند یا فاشیستمی سیاست
فرهنگ  پردازي اسلامی را از؛ ولی مقام معظم رهبري آغاز جامعهکردندوجو میاصالت را در اقتصاد جست

ت، روحیات و خلقیات انسانی ي از باورها، اعتقادااگ را هم توضیح دادند که مجموعهدانند. فرهناسلامی می
یابد؛ یعنی باورها، اعتقادات، روحیات و خلقیات یک جامعه، فرهنگ آن جامعه در جامعه سریان می است که

کند. حضرت آقا فرهنگ را ها اعم از سیاست، اقتصاد، ادارات و... ظهور میدهد که در همه عرصهرا شکل می
دانند. این فرهنگ هم باید استقلال داشته باشد. البته نفس میمثل روحی در کالبد جامعه و هوایی براي ت

هاي دیگر مشکلی ندارد. دستاوردهاي این فرهنگ در هنر و معماري و سایر تعامل و ارتباط با فرهنگ
یابد؛ لذا حضرت آقا بر هنر اسلامی تأکید دارند. هنر اسلامی یعنی سینماي هاي تمدنی ظهور میعرصه

  ، معماري اسلامی و...سلامی، خوشنویسی اسلامی، نقاشی اسلامیاسلامی، موسیقی ا
تهاجمات فراوانی وجود دارد که بارها آقا  تهدیدات و براي فرهنگ پردازي اسلامی،در فرآیند جامعه   

تعلیم و تربیت نهاد و نظامی است رسد. ه تعلیم و تربیت اسلامی میاند. بعد از فرهنگ اسلامی نوبت بفرموده
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اسلامی باشد خود به خود  ،شود، اگر فرهنگ عمومی جامعهز مهد کودك و آموزش و پرورش شروع میکه ا
گذارد. در تعلیم و تربیت اسلامی هم انسان از قبل از ولادت تا آخر عمر با روي تعلیم و تربیت هم اثر می

  تعلیم و تربیت اسلامی، مأنوس است.
سالاري دینی رکنیت دارد. این هم سیاست اسلامی و به تعبیري مردم اما بعد از تعلیم و تربیت، به نظر من   

پردازي اسلامی باید به آن پرداخت. ولایت سیاسی حاکم که به مردم اعمال گام سومی است که در جامعه
که اگر  سالارانه باشدار نظام باید مردمثانیا ساخت ؛شود اولا باید ولایت از طرف خداوند به مردم باشدمی
سازي برسد خواهد به تمدنپردازي که میامعهبه جتواند ما را است بر مبناي مردم سالاري نباشد نمیسی

رهنمون باشد. نقش و وظیفه مردم و حاکمان در قبال هم در متون دینی آمده است اما متأسفانه گاهی 
 -نقش پررنگی نداشتدولت که -در همین کمک مواسات که انجام شد اوقات تأثیر مردم را باور نداریم. 

د. اما در اثر کمک مردم امام و... جمعا کمتر از پنج میلیون بسته بوکمک سپاه و بسیج و ستاد اجرایی فرمان 
میلیون بسته کمک به محرومین هستیم. این نشان از نقش 25هاي جهادي صورت گرفته، شاهد و حرکت

ا حرکت عمومی مردمی صورت بگیرد. در درجه اول هم ها بحیاتی مردم دارد. باید مردم را باور کرد و فعالیت
 هاي مدیریت جهاديسیاست و ساختارهاي نظام بر این اساس شکل یابد. بعد از سیاست نوبت به عرصه

یگر از . امنیت هم یکی دگیردبعد از آن قرار میو نظام سلامت  رکن بعدي است ، اقتصاد مقاومتیرسدمی
عرض کنم که امنیت و سیاست و اقتصاد مانند یک پازل به هم هاست که در رتبه آخر است. این عرصه

اینکه امنیت در آخر ذکر شد به معناي عدم نیاز و ضرورت آن نیست چرا که در سیاست و  مرتبط هستند.
بر فرهنگ  آقاایم. حضرت ه از فرهنگ آغاز کردهاقتصاد هم امنیت لازم است. منتها به لحاظ اهمیت مسئل

توان گفت قائل به اصالت آن هستند. البته مقصود ایشان فرهنگ عمومی جامعه است تأکید جدي دارند و می
که باورها و اعتقادات و خلقیات افراد جامعه است و حوزه فرهنگ خاص که شامل آموزش و پرورش، آموزش 

  هاي علمیه است مدنظرشان نیست.عالی و حوزه
جامعه ا اینجا به رکن دوم نظریه نظام انقلابی پرداختیم که یک فرآیند است و از دو رکن خانواده و ت   

پردازي هم باید از فرهنگ ؛ یعنی باید از خانواده شروع کرد تا به جامعه رسید. در جامعهشودتشکیل می
کنیم نوع انقلابی صحبت می پردازيشروع کرد تا به امنیت رسید. نکته کلیدي این است که وقتی از جامعه

پردازي باید آن مقصود ماست آن چنان که در خودسازي این گونه است. پس در همه اجزاء فرآیند جامعه
بعضی از ما باور خواهی و مبارزه با فساد و جهادي بودن از عرصه علم تا عمل رعایت شود.  متأسفانه عدالت
ود. کار فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و حتی جنگ مبتنی بر علم شاره جامعه با علم ممکن میایم که ادنکرده

ساختند و هم ادوات می ؛اندیشیدندو اندیشه است. در همین جنگ هشت ساله ما نخبگانی داشتیم که می
کردند؛ پس باید با روحیه جهادي از علم تا عمل پیش رفت. ممکن است بگویید برداري علمی میهم نقشه

پردازي به فرهنگ و اقتصاد و مدیریت و... نیاز دارند پس چه تفاوتی بین ما و ند جامعههمه جوامع در فرآی
پردازي بررسی گري را در جامعهها وجود دارد؟ تفاوت ما در همین رویکرد انقلابی ماست. اما وقتی انقلابیآن
سازي نقش بیشتري دنتر است؛ مثلا استکبارستیزي براي تمگري پررنگهاي انقلابیکنیم بعضی مولفهمی
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بعد تقواي فردي و  ،یا در خودسازي تر هستندپردازي مهمهاي جهادي و مقاومتی در جامعهحرکت دارد.
پردازي و تواند به جامعهچون اگر این اعتقاد در انسان نباشد نمی ؛عدالت درونی خیلی مهم استاجتماعی و 

ها در ین مولفه دارد که بعضی از آنم معظم رهبري چندي در بیانات مقاگرسازي بپردازد. پس انقلابیتمدن
  سازي.پردازي و برخی در تمدنتر است، بعضی در جامعهخودسازي مهم

پردازي به حرکتی عمومی و مردمی نیاز دارد اي که عرض کنم این است که از آنجا که جامعهآخرین نکته   
تبلیغ دم باید مشارکت کنند نقش فضاي مجازي و و کار حاکمان و کارگزاران نظام نیست؛ چون توده مر

هاي سنتی تبلیغ هنوز هم تبلیغ اسلامی مخصوصا در فضاي مجازي. البته قالب ؛اسلامی بسیار پررنگ است
  هاي جدید هم باید بهره برد.موثرند اما از قالب

نان که عرض شد سازي است. آن چسازي و جبههپردازي موثر است شبکهعنصر دیگري که در جامعه   
پردازي لازم است که باید تبدیل به شبکه و جبهه شود. اینکه چگونه این حرکت عمومی مردم براي جامعه

هاي فرهنگی ورزي بشود، فعالان و گروهام که باید اندیشهنظام انقلابی توضیح دادهامر میسر است را در کتاب 
سازي انجام شود و در نهایت بیابد، آنگاه شبکه ها شکلسازي در آننو اجتماعی تقویت شوند، گفتما

هار الاوصیاء مانند چهاي اوج و سراج و افق و خاتماي واحد شکل گیرد؛ به این معنا که تمام فعالیتجبهه
مثلا اگر مجموعه خاتم براي ماه محرم شعاري را انتخاب کرده است اوج  شبکه درهم تنیده قرار بگیرند؛

فیلمش را بسازد، سراج در فضاي مجازي آن را برجسته کند و افق برایش برنامه تولید کند و نمایش دهد. 
سازي سازي صورت گیرد و شبکهگفتماني فرهنگی گروههادر  ها تبدیل شوند،نگی باید به گروهفعالان فره

که رهبري  دانید که در حکمیمی د.نها هم به هم مرتبط شوند و جبهه را تشکیل دهام شود. شبکهانج
سازي به شبکه حتماو حتما  ها بایدند به این مسأله تأکید داشتند و همه فعالیتسردار جعفري را نصب کرد

مثلا  لی کم اثر است؛و الا کارهاي پراکنده و متفرق نه اینکه اثرگذار نیستوسازي ختم شود. و جبهه
ر اثرگذار و مفید و ارزشمند است اما اگر تبدیل به شبکه و جبهه بشود اثرش هزا هاي جهادي حتماحرکت

پردازي یک پردازي است جامعهجامعه رکن دوم نظریه نظام انقلابی :پس عرضم را تمام کنمشود. برابر می
شود ه جامعه اسلامی برسد از اصالت فرهنگ باید شروع فرایند است از خانواده اسلامی باید شروع بشود تا ب

تا به امنیت برسد و باید انقلابی هم باشد یعنی رویکرد استکبارستیزي، عدالت، جهاد و مقاومت و... در آن 
توان آن را تحقق سازي میسازي و جبهههاي جدید تبلیغ و فضاي مجازي و شبکهشکل بگیرد و با روش

 بخشید.
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ها و آزار  صبر و مقاومت این عزیزان در مقابل زجرها و شکنجه دارم که ن به وطن را گرامی میسالروز ورود آزادگا

پیشرفت جامعه اسالمی بوده است؛ یعنی اگر در جامعه خود  ساز اشتند عوامل زمینهو اذیتی که رژیم بعث عراق د

  عزیزان است.ایم نتیجه صبر و مقاومت آن  رشد و بالندگی داشته

نظریه نظام انقالبی را متشکل از سه  ،بحث ما درباره نظریه نظام انقالبی بود و عرض شد که مقام معظم رهبری   

ای کلیدی که در جلسه گذشته عرض کردم این  . نکتهمعرفی کردسازی  پردازی و تمدن خودسازی، جامعهرکن 

 گریست. خودسازی همان خودسازی معهود در ذهن استبود که هریک از این سه رکن را باید با نگاه انقالبی ن

 ای اسالمی است اما انقالبی باید باشد. یافتن به جامعه ستپردازی هم به معنای د . جامعهاما خودسازی انقالبی

  .مشخص است؛ اما با رویکرد انقالبی سازی هم تمدن

 .شویم سازی است متمرکز می که تمدنم رکن سوبر شاءاهلل با نظر سروران عزیز  دو رکن اول را گفتیم و ان   

سازی یک حرکت فرآیندی و  نکته مهمی که الزم است در آغاز سخن به آن توجه کنیم این است که تمدن

های دیگری هم برای  البته زمینهپردازی ذکر کردیم هم نیاز است.  هایی که برای جامعه تکاملی است قطعا زمینه

سازی وجود دارد. در واقع حرکت عظیم نظام اسالمی، عزیمت به  ای تمدنسازی الزم است و یک فرآیند بر تمدن

رزی  ایجاد تمدن نوین اسالمی است. تمدن اسالمی هم یک خم رنگ همانا سمت یک آینده آرمانی است که

ها در همه جوامع یک فرآیند  نیست که بگوییم این کشور را در آن بگذاریم و تمدن محقق شود. اصوال تمدن

تحوالت  اند؛ مثال رنسانس از اواخر قرن پانزدهم شروع شد و تا اوایل قرن هفدهم طول کشید. ی داشتهچند قرن

بیش از یک  ا این حساب دوره رنسانس و زایش جدیدشود. ب یمه اول قرن هفدهم آغاز میعلمی و فلسفی در ن

در نیمه اول قرن هفدهم که  ود ندارد.تحول فلسفی و علمی وج ،است؛ اما در این مدتبه طول انجامیده  قرن

که نیوتون، در قرن هجدهم که الپالس و انقالب صنعتی و در قرن نوزدهم که داروین آن، نیمه دوم در گالیله و 

رن که نقش بسیار مهمی در ست بدانید که علوم انسانی مددند این تحوالت شکل گرفت. جالب ابه میدان آم

 .اند ه این شکلی که االن هست نبودهب قبل از این قرن،هم پدید آمدند و تا اند در قرن نوزد داشته استقرار مدرنیته

  کند. دیلتای این تمدن در حوزه علوم انسانی شکل پیدا می و کونت و دورکیم و در زمان آگوست

تمدن نوین اسالمی هم به مادیات توجه دارد و هم به معنویات. فرآیندی هم دارد که طبق فرمایش مقام  اما   

مردم غیور ایران، پرچم مبارزه اسالمی را اسالمی این نهضت »رهبری از نهضت اسالمی شروع شده است. معظم 

علیه اختناق و رژیم منحوس پهلوی صورت گرفت و آغاز تمدن بود.  ،این نهضت یعنی مبارزه و قیام« برافراشت

وردند. پس اولین گام، نهضت اسالمی مردم هم با اسالم، ایمان و اعتقادی که داشتند این آتشفشان را به وجود آ
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هایش از زمان مشروطه و نهضت ملی شدن نفت بود. بعد از  شروع شد و البته زمینه 24بود. این نهضت از سال

نهضت، انقالب اسالمی پدید آمد. منظور از انقالب اسالمی در اینجا، حرکت انقالبی است. یعنی جنبشی انقالبی 

ای برای ایجاد نظام جدید فراهم کرد. انقالب یعنی  فاسد را سرنگون کرد و زمینهکه رژیم مرتجع قدیمی وابسته 

بینیم نهضت و انقالب شکل  گاهی می یک دگرگونی و تغییر و تبدیل بنیادین. آنگاه نظام اسالمی پدید آمد.

ان راه انداختند، گیرد اما نظام، اسالمی نیست؛ مثال مشروطه یک نهضت و انقالب اسالمی بود که مسلمانان ایر می

ولی نظامی که شکل گرفت نظام غیر اسالمی و سکوالر بود، پس الزاما هر نهضت و انقالب اسالمی، نظام اسالمی 

زنند نظیر الجزایر؛ که نهضتی اسالمی داشت و پایگاه و رهبر نهضت،  هایی می آورد. آقا مثال را به دنبال نمی

مبانی اسالمی کنار رفت و قدرت دست دیگران قرار گرفت. نظام مسلمانان بودند؛ اما وقتی به نتیجه رسید 

 و موروثی ،فردی ،استبدادی ،اسالمی، طرح مهندسی و شکل کلی ساختار اسالمی است. قبال نظامی سلطنتی

و به بود. این نظام تغییر کرد و به یک نظام اسالمی تبدیل شد. در واقع هندسه ساختاری نظام تغییر کرد  اشرافی

در نظام اسالمی،  شکل گرفت.و به تعبیر مقام معظم رهبری، مردم ساالری دینی جمهوری اسالمی تعبیر امام، 

ی، جمهوریت و اسالمیت و مردم ساالری دینی است. یعنی قوه سقانون اساسی تنظیم شد. محوریت قانون اسا

تنها یک شود. نظام اسالمی  تعیین می مجریه و مقننه و رهبری که تعیین کننده قوه قضائیه است توسط مردم

  نیست؛ بلکه محتوا هم دارد. محتوای آن در قانون اساسی تعیین شده است.شکل 

یابد که  . دولت اسالمی وقتی نمود میگیرد ه بعد از نظام اسالمی شکل میدولت اسالمی است ک ،مرحله چهارم   

اسالمی باشند. کارگزاران نظام اسالمی مومن به  کشور، های مختلف و ساختارهای گوناگون تگاهتمام مدیران دس

قاضی فاسدی هم به  باید اگر شود و قوه مقننه و قضائیه را هم شامل میمعنای دقیق کلمه باشند. دولت اسالمی، 

و کارگزاران مومن و متعهدی در همه  ی اسالمیبنابراین اگر ساختارها حذف و طرد شود. ،وجود آمد، از ساختار

د. اما بنا به فرمایش رهبری، هنوز دولت اسالمی نداریم. به هر کن آمدند، دولت اسالمی ظهور می رقوا روی کا

گیرد ولو اینکه مردان مومن و مخلصی هم هستند اما هنوز  فساد و اختالس صورت می ،حال در همین دولتمردان

  دولت اسالمی محقق نشده است.

و این باید حرکت کنیم  که مرحله پنجم است میوقتی دولت اسالمی شکل گرفت، به سمت جامعه اسال   

اسالمی شد کشور هم اسالمی  ،مسئولیت و تعهد دولت اسالمی است. اصال وقتی دولت به معنای واقعی کلمه

بخش  مند، نشاط د کشوری حیاتشو کل کشور میکشور اسالمی. اینجاست که  شود. جامعه اسالمی یعنی می

گیرد که  اسالمی در جامعه شکل می ،بخش. خالصه گر به سمت علم و دانش و شجاعت هدایت ،آفرین تحرک

انحراف و التقاط است. این جامعه اسالمی در مسیر تکامل و پیشرفت است اما نه با بدون کج اندیشی، تحجر، 

  محوری است نه خدامحوری! الگوی توسعه غربی. چون این الگو، سکوالر است و مبنایش انسان

محوری انحطاط پیدا  ز نظر اخالقی و عدالتدرست است که تمدن غربی در جهات علمی رشد داشته ولی ا   

داری غرب به نحوی است که سرمایه عده قلیلی برایش  کرده و فاصله طبقاتی روز افزون دارد. اصال نظام سرمایه

ونیت دیگری شکل گرفت. ما وقتی ها آمدند و شعار عدالت دادند اما فرع در این فضا کمونیست دارد.اهمیت 

پیشرفت است؛ یعنی پیشرفتی که  ه اسالمی دغدغه پیشرفت دارد منظور ما الگوی اسالمی ایرانیعگوییم جام می
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و عقالنیت اسالمی در این پیشرفت حاکم باشد؛  یرد، مبتنی بر مقاصد شریعت باشدباید با مبانی اسالمی شکل بگ

و چه سیاسی. لذا پیشرفت در نگاه اسالم هم بعد مادی دارد و هم بعد فرهنگی چه چه در حوزه اقتصادی، 

مدلی معنوی. هم ناظر به سعادت دنیاست و هم آخرت. الگوی اسالم پیشرفت کامال با مدل غربی در تغایر است. 

  ها. ای خاص نه همه انسان ن هم برای عدهکه فقط دغدغه دنیا را دارد آ

تفاوت تمدن و پیشرفت در این است که اصوال  آید. تمدن اسالمی پدید میگیری جامعه اسالمی،  بعد از شکل   

وقتی از  کند. هم درگیر میشود و سایر کشورها را  جهانی می ،یابد اما تمدن پیشرفت در یک جامعه شکل می

بلکه نگر دنیوی و اخروی برخوردار است  امعپیشرفت ج زنیم یعنی نه تنها ایران ما از یک تمدن اسالمی حرف می

آموز است؛ هم جوامع اسالمی و هم جوامع غیر اسالمی. لذا تمدن اسالمی که در یک  برای جوامع دیگر هم درس

دوره از قرن سوم تا قرن ششم شکل گرفت و در مرحله دیگر از قرن نهم پدید آمد غالب عالمان آن، ایرانی بودند 

این ب دکتر والیتی به آن پرداخته شده است. که در کتاب خدمات متقابل ایران و اسالم شهید مطهری و کت

در بستر تاریخی در ایران شکل گرفت و کم کم کشورهای دیگر هم مشارکت کردند. ما اگر به تمدن تمدن 

تمدن نوین »با تمدن اسالمی گذشته خواهیم داشت لذا آقا فرمودند:  هایی دست یابیم اشتراکات و تفاوت اسالمی

با رویکرد تمدن  فقط در بیانیه نیامده بلکه حتی تفسیر آقا در مشهدنوین اسالمی، . این ترکیب تمدن «اسالمی

د. پس تمدن شود که دیگر گرفتار انحطاط نخواهد بو نوین اسالمی بود. طبیعتا ملتی اسالمی در جهان ایجاد می

  یابد. ای مییک گستره وسیع جغرافی

عواملی را ذکر  ها و پردازی زمینه بحث جامعه سازی چیست؟ در های تمدن سوال بعدی این است که زمینه   

و گروهی تالش کنند اما  سازی. یعنی اگر نیروهای انقالبی به صورت فردی سازی و شبکه کردیم؛ مثال جبهه

کند.  المللی شکل پیدا نمی سازی داخلی و بین ها، جبهه نشوند گفتمان ها به شبکه تبدیل نشوند و شبکه گروه

افتد.  های دیگر ترجمه شود؛ آنچنان که هم اکنون هم این اتفاق می ران کشور به زبانممکن است مباحث متفک

هایی که  سازی دارد. بنابراین زمینه سازی که بتواند در مقابل گفتمان تمدن مدرن بایستد نیاز به جبهه اما گفتمان

در میان نیروهای انقالبی نباشد  سازی هم نیاز داریم یا اگر اخوت و برادری ر شد در تمدنپردازی ذک برای جامعه

  توانیم جامعه اسالمی و بعد تمدن اسالمی را شکل دهیم. نمی

تواند تمدن ایجاد کند.  گرایی نباشد نمی ای که اهل تحول گرایی است. جامعه تحول ،ها یکی دیگر از زمینه   

اینکه در عمل اهل  د داشتند؛خواهی تأکی رایی و تحولگ حضرت آقا در سالگرد امسال رحلت امام، بر مسئله تحول

گرایی باید در تمام بستر فرآیندی تمدن وجود داشته  تحول باشیم و به وضع خودمان راضی نشویم. این تحول

  باشد.

د. وگو شون سازی، آزاداندیشی است. این یعنی محققین و متفکرین آزادانه وارد بحث و گفت زمینه دیگر تمدن   

اخالق و منطق هم باید بشود. چون بعضی آزاداندیشی را با فحاشی یکی قا رعایت البته به تعبیر حضرت آ

 گویند اینجا آزاداندیشی نیست. گویند و اگر کسی نقدشان کند می گیرند. بعضی هم یکسره کفریات می می

 ساز شود. تواند تمدن اگر جامعه، مأیوس و ناامید باشد نمی سازی، امید و امیدسازی است. شرط دیگر تمدن   
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دار و صحنه گردان و بازیگر فعالیت پیشرفت و تمدن نباشند  گرایی است. اگر جوانان میدان جوان ،ه دیگرزمین   

  کند. جامعه رشد نمی

اند و هیچ کشور اسالمی  های تمدنی در ایران پا گرفته حفظ هویت ملی است. همه این عرصه ،زمینه دیگر   

گرایی به فرموده آقا،  همت جوانان شکل گرفت. البته جوانها هم با  دیگر این چنین پیشتاز نبوده است. همه این

به معنای پیرزدایی نیست؛ اما میدان دادن و اعتماد کردن به نسل جوان هست. همانطور که جوان ممکن است 

نشاط، انگیزه و توان دارد. ما باید هویت ملی خود را هم حفظ کنیم،  ،شود که بلغزد. جوان بلغزد پیرمرد هم می

  گرایی است که مذموم است. ر از ملیاین غی

ساز شویم.  توانیم تمدن سبک زندگی است. اگر جامعه ما سبک زندگی غربی داشته باشد هم نمی ،زمینه دیگر   

  سبک زندگی اسالمی باید حاکم شود.

ها  غربیاستکبارگرایی است.  ،های تمدن مدرن استکبارستیزی است. عزیزان! از مولفه ،سازی عامل دیگر تمدن   

از قرن نوزدهم که علوم طبیعی و انسانی مدرن شکل گرفته بود شروع به استعمارگری کردند. آفریقا، هندوستان، 

ها شدند. آنقدر قوی هم وارد شدند که در اوایل قرن بیستم  ایران و عمده کشورهای دیگر قربانی استعمار آن

ستکبار دست برداشته باشند. بنابراین جامعه اسالمی باید زمانی از اکه بینید  دولت عثمانی فروپاشید. اصال نمی

  شود. استکبارستیز باشد که اگر استکبارپذیر باشد تمدن تشکیل نمی

وحدت و بیداری اسالمی است. اگر ایران در رشد و توسعه باشد اما کشورهای اسالمی دیگر در  ،زمینه دیگر   

ها هم در  آید؛ چون تمدن باید کشورهای دیگر را هم درگیر بکند و آن خواب خرگوشی باشند تمدن به وجود نمی

هستند چه بدانند و خودشان مشارکت کنند؛ لذا شیعیان و اهل سنتی که ضد وحدت و تقریب پیشرفت جامعه 

  چه ندانند مخالف تمدن نوین اسالمی هستند.

ساز تمدن است جهاد و مقاومت است. جهاد هشت سال دفاع مقدس و جهاد علمی  آخرین عنصری که زمینه   

کنم که در علم و فناوری، هرجا  بر استقراء تام و تحقیق کامل عرض می ساز تمدن است. من بنا فعلی زمینه

اند  گویم همه انقالبیون در این دستاوردها نقش داشته ه دستاورد جوانان انقالبی بوده است. نمیپیشرفتی رخ داد

  اند. اما همه دستاوردآفرینان، انقالبی بوده

سازی  پردازی انقالبی و تمدن شد که نظریه نظام انقالبی دارای خودسازی انقالبی، جامعهخالصه کالم من این    

ی و اجتماعی انقالب اسالمی باید تالش کنند این جبهه شکل بگیرد. عزیزان! ما انقالبی است و دوستان فرهنگ

میلیون بسته غذایی از سوی همین مردم بود؛ ولی 42های فرهنگی و اجتماعی فراوانی داریم که تهیه  فعالیت

را به جبهه تبدیل ها  ها را به شبکه و شبکه ایم. اگر مجموعه قرب بقیه اهلل بتواند گروه هنوز جبهه تشکیل نداده

کند. تمدن نوین  نظریه نظام انقالبی تا رسیدن به تمدن نوین اسالمی حرکت میتوانیم ادعا کنیم  بکند می

کند عقالنیت و  چون وقتی حضرت ظهور می ؛ساز ظهور حضرت ولی عصر )عج( خواهد بود اسالمی هم زمینه

 یابد. ای باورنکردنی گسترش می عدالت به اندازه
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  سازیجلسه سوم: تمدن

 بخش دوم: هم اندیشی و  پرسش و پاسخ

 

 پرسش اول:

:االسالمبهادر؛جانشینمجمعتخصصیفعاالنگروهیتبلیغحجت

که از فاصله ید به انقالب مهدوی تبدیل شود گوییم انقالب نبوی و علوی و عاشورایی با در تمدن اسالمی می

عاشورایی تا انقالب مهدوی، انقالب اسالمی رقم خورده است. ما انقالب خود را یک انقالب فرهنگی انقالب 

سیاست تاکنون آمیختگی با فرهنگ اسالمی باشد. اما ت و روابط اجتماعی آن در دانیم که باید اقتصاد، سیاس می

ایم ابعاد داخلی و خارجی این  ذا نتوانستهاند؛ ل این مهم نبوده و بیشتر، سالیق تأثیر گذاشته هو راهبردها ناظر ب

که به  شناسی است استعدادهاست و بعد خارجی آن دشمنانقالب را ببینیم. بعد داخلی آن، کشف و پرورش 

آنگاه توقع  ؛شناسانه با راهبرد فرهنگی، انقالب اسالمی را رصد کنیم شناسی ماست. باید آسیب خاطر عدم آسیب

ناظر به سابقه انقالب است و چند بند بعدی الحقه  یم. در بیانیه گام دوم چند بند،تمدن اسالمی را داشته باش

توان انتظار خودسازی و  و فرهنگ سازی رخ نداده؛ لذا نمی ایم را لحاظ نکردهآن. اما ارتباط بین اینها 

  سازی داشت. ما هنوز در جنگ فرهنگی مدافعیم نه مهاجم. پردازی و تمدن جامعه

ایم.خودسازینداریموسیفرهنگیراجعبهساختارهاوافرادتأثیرگذارانقالبینکردهشناماآسیب

 شناسانهوثبوتیچهبایدکرد؟هنوزمشرکدروالیتهستیم.بفرماییدازنگاهآسیب

هایی که در جامعه وجود دارد قطعا اصالح ساختاری  ها و چالش سیببرای اصالح بسیاری از آ :خسروپناهاستاد

های علوم انسانی  اصوال ساختارها زاییده نظریه گیرد. الزم است و آن هم با تولید علوم انسانی اسالمی صورت می

و البته  های اجتماعی تمرکز داریم بر روی فرهنگ عمومی و فعالیتصرفا  تند. ما متأسفانه در جبهه انقالبهس

رسیم  های اسالمی محتاجیم. اگر بررسی بکنیم به تعداد بسیار اندکی می توجه نداریم که به نظریه لیو بجاست؛

فقط به ساختارها البته ما ساختارگرا نیستیم که  پردازی در حوزه علوم انسانی اسالمی هستند. که مشغول نظریه

لذا اگر  سازند؛ ا هم کارگزاران میچون ساختارها ر توجه کنیم. بلکه ساختارها و کارگزاران هر دو موثرند؛

 تواند نظریه اسالمی و ساختار اسالمی بیافریند. رده باشد نمیکارگزاری مشرک در والیت باشد و خودسازی نک
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 پرسش دوم:

  : )مسئولهدایتراهبردیمجمععالیاقتصادمقاومتی(جعفریدکترمهدی

 دارد؟سازیاسالمیوغربیوجودهاییبینتمدنچهشباهت

استکبارستیز نیست. تالش دارند اما جهاد و مقاومت به معنایی که ما داریم  ،تمدن غرب :خسروپناه استاد

ما توحید،  انی؛ اما مبعل شناسای انسانی و اصالت دنیاستندارند. اصال مبانی تمدن غرب، اصالت انسان، اصالت فا

 و والیت است.اعتقاد به آخرت 

 

 وم:پرسش س

باقری:برادر

ماازاولانقالبدچارشکافیدرمقامنظروعرصهعملبوده چهراهکاریبرایازبینایم.بهنظر،

فرمایید؟بردناینشکافپیشنهادمی

ظری هم هستیم. : نکته دقیقی است؛ اما قبل از شکاف نظر و عمل، ما گرفتار فقر تئوریک و نخسروپناهاستاد

ما را حل شها چطور مشکل عملی  پرسد این نظری رداریم؛ آنگاه کسی میاز غنای نظری برخویک وقت هست ما 

عمل بحث دیگری است. اما نکته اصلی  های غیر عملیاتی زدن. البته عالم و مدعی بی کند؟ به تعبیری حرف می

پردازی  نظریهاین است که گرفتار فقر تئوریک هستیم؛ مثال در حوزه اربعین یا همین مبارزه با کرونا و مواسات، 

ها کار  بینم غربی کنم می وجو می ای مثل انقالب مشروطه جست سوزد وقتی درباره نظریه ایم. من دلم می نکرده

خب  ی کدی، آقای فوکو، خانم اسکاش پل نظریه دارند.هایی مثل خانم نیک اند. درباره همین انقالب ما غربی کرده

م بودند و به ندرت لیسانس ن با زمان جنگ که غالب مبارزین زیر دیپلاند؟! اال پردازی کرده چند نفر از ما نظریه

پرداز  پی. اچ. دی و فوق لیسانس دارند اما نظریهبسیاری از نیروهای انقالب اسالمی داشتند، تفاوت دارد. حاال 

ها  ز اینتعداد ا ؛ اما چهساتید حوزه و دانشگاه عضو هستندنیستند. در همین بسیج اساتید، عده بسیاری از ا

ها تا عرصه عمل چقدر است! اینکه چطور در علوم  های این ند؟! تا بعد برسیم به اینکه فاصله حرفپرداز نظریه

 شود. به اینها پرداخته نمی شناسی کنیم؟ مان چیست؟ چطور روش پردازی کنیم؟ پارادایم انسانی اسالمی نظریه
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 م:پرسش چهار

   قم(:جبههفرهنگیاجتماعیاستانهبردیستادمسئولهدایترامموسوی؛االسالحجت

اند یا نه؟ حضرت آقا این خأل را نه تنها در  پا به عرصه عمل گذاشته ها، آیا همین مقدار از نظریه استاد عزیز!

ها که حلقه  دانند. جایگاه و رسالت اندیشکده عرصه علوم انسانی بلکه در فاصله دانشگاه و صنعت هم وارد می

. ماندیشکده داری 0681واسط میان نظر و عمل هستند در ایران هنوز مشخص نشده، در صورتی که در آمریکا، 

 ها در کشور ما هم فعال شوند. سازی صورت بگیرد تا این اندیشکده کنم که جریان پیشنهاد می

جبهه قمنوعیاز در کهدوستانما آنجا از مطرحکرسوالمنایناستکه نامدهسازیرا اندبه

نیمدراینتوابیانیهگامدوماست؛ماچهکاریمیکهگفتمانیتمدنیبراساسسازیگفتمانی؛جبهه

سازیبکنیم؟نوعجبهه

افزاری را مطرح کردند، هیئتی در شورای عالی انقالب فرهنگی  از وقتی که آقا جنبش نرم :خسروپناهاستاد

. حقیر از ابتدا عضو این هیئت «پردازی، نقد و مناظره های نظریه هیئت حمایت از کرسی»شکل گرفت به نام 

نه -گذرد. در این هجده سال شاید حدود چهار هزار کرسی علمی  بودم و االن هجده سال از عمر این هیئت می

نظریه و نوآوری 54برگزار شده است؛ اما از این تعداد تنها  -کنند یشی که دانشجویان برگزار میفقط آزاداند

های بنیادین و توسعه هستند. بیش از  هم کاربردی نیستند و فقط نظریه ها بیرون آمده! بعضی از این نظریه

های ما آموزشکده هستند و  ها داریم! اما دانشگاه هشتاد هزار هیئت علمی داریم. چقدر هم استاد در حوزه

اشد؛ ها کتاب داشته ب ت کسی دهسپردازی است. ممکن ا های ما هم تألیف کتاب دارند که غیر از نظریه پژوهشکده

  چند جلد کتاب نوشت؟ اما صاحب نظریه بود. ولی یک نظریه نداشته باشد! مگر شهید صدر

هایی که فرمودید  پردازی رونق گرفت. چه کنیم به عرصه عمل برسد؟ همین اندیشکده حاال فرض کنید نظریه

تا کنون در  حکمرانی است. های اندازی دانشکده ورزی. یک تجربه دیگری هم دنیا دارد و ان راه الزم است؛ اندیشه

اندازی دانشکده حکمرانی در اصفهان هستیم که رویکرد  ایران نبوده و حقیر با کمک دوستان مشغول راه

ای هم در  با رویکرد فضای مجازی و رسانه و رویکرد هستهاندازی آن،  راهشاءاهلل  کند. ان اقتصادی را دنبال می

  دستور کار است. 

ما باید سازی، حت فرمایند که برای جبهه تمانی هم ایده خوبی است و آقا هم میسازی گف در بحث جبهه

 توانیم به جبهه تبدیل شویم. سازی بکنند می ها گفتمان که اگر شبکه سازی داشته باشیم، گفتمان
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 :، ششم و هفتممپنج هایپرسش

اسکندریازشیراز:برادر

انسانمعیارهایاسالمیشدنحکومتچیست؟چوندر هایصالحرویکارمقطعیدریکیازقوا

ایموسازیرسیدهرود.ازکجابفهمیمکهبهدولتآیندودرمقطعدیگر،کامالآنفضاازبینمیمی

پردازیاست؟نوبتبهجامعه

ایناستکهآنگونهکهدرتحققانقالباسالمیبایکجهشمواجهبودیمآیادرمنسوالبعدی

اگروجودداردچهعواملیایجاددو لتاسالمیوجامعهاسالمیهمامکاناینجهشوجوددارد؟

توانندآنرابهوجودآورند؟می

توانیم؛فرمودیدکهتمدنیعنیجهانیشدنجامعهاسالمی.اگراینرابپذیریممیسوالدیگراینکه

آیامانعیوسعدیراهمهمراهکنیم؟برهویتملیوایرانیبودنتأکیدکنیموانسانعراقی،سوری

نیست؟

 اینکه بهتر است تحول در ابتدا از حوزه آغاز شود و حوزه از حالت جمود خود خارج گردد. هم دارم؛نکته دو 

نکته آخر اینکه اگر بتوانیم از تمدن اسالمی تصویرسازی کنیم شاید به تحقق زودتر آن کمک کند خصوصا در 

 تکنولوژی و علم.های ارتباطات،  حوزه

. به کنند تا به تمدن برسند در مورد سوال اول اینکه حضرت آقا از جنبش و نهضت شروع می خسروپناه:استاد

در یک پروسه پدید وقتی دولت اسالمی ست. مقصود این است که نی رسیدن به تمدن اسالمی خطینظر من 

گذار است. البته تقدمی زمانی دارد؛ اما به این معنا آید دقیقا در همان فرایند بر روی جامعه اسالمی هم اثر می

نیست که باید دولت اسالمی به نقطه صد برسد تا جامعه اسالمی از نقطه صفر شروع شود. دولت اسالمی وقتی 

اما نه اینکه بخشی از دولت  جامعه هم کامال اسالمی بشود.امید داریم توان ادعا کرد که حاال  کامال پدید آمد می

  تأثیر بوده است. ی که محقق شده بر اسالمی شدن جامعه بیاسالم

دانید که  بعدی این بود که از کجا بدانیم دولت اسالمی به وجود آمده؟ این بحثی در علوم سیاسی است. می سوال

دهد: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان  کار انجام می هعلوم انسانی س

و بگوییم دولت اسالمی چیست و چه  دولت اسالمیای داشته باشیم به نام نظریه  ب. در اینجا باید نظریهمطلو

یکی از دانشجویان ما که دکترای خود را از موسسه امام  هایی دارد؟ انسان سیاسی اسالمی چیست؟ مولفه

خب این بحث مفصلی ست؟ چی خمینی گرفتند همین تز را داشتند که انسان سیاسی مطلوب در نهج البالغه
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  توانیم ارزیابی کنیم که دولت اسالمی پدید آمده یا نه! ها می هایی دارد که با آن است و شاخص

ر جهش د باعث شده سوال بعدی این بود که آیا جهش ممکن است روی دهد؟ بله؛ گاهی در طول تاریخ، اتفاقی

هش در تمدن، عقالنیت انقالبی است که ایجاد ج ترین عامل برای به نظرم مهم انحطاط یا تمدن ایجاد شود.

با همان  -اند. اگر این عقالنیت تحقق یابد و نوع نگاه ما به عالم و آدم، انقالبی بشود حضرت آقا بر آن تأکید داشته

 دهد؛ اما اگر مسیر طبیعی طی شود زمان، طوالنی خواهد بود. جهش روی می -اوصافی که از انقالبی بودن گفتم

ایرانی بودن الگو، الزم است؛ چون این تمدن از  :مورد سوال بعدی که هویت ملی را مطرح کردند، باید گفتدر    

سازی خوبی  ایران آغاز شده است و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای الگوی اسالمی عراقی پیشرفت هم نمونه

هویت شوند  وت است. اگر جوامع بیمتفا ت ملی و جغرافیایی و...یاست. مشترکات ما فراوان است اما وضع

  توانند تمدن شکل دهند. نمی

خواهی باید از حوزه شروع بشود هم حرف درستی است؛ ولی من معتقدم هیچ کدام از  در مورد اینکه تحول   

م و لخواهی را از ع اگر بگوییم تحول حوزه یا دانشگاه بر دیگری مقدم نیست چون رسالت این دو متفاوت است.

آیند.  است؛ چون به هر حال سیکلی یا دیپلمی به حوزه می تری علیم و تربیت شروع کنیم حرف درستو تدانش 

ها کم است؟ به خاطر اینکه آموزش و پرورش ما براساس تفکر و عقالنیت و خالقیت  پردازی در حوزه چرا نظریه

 درست و صحیحی است.نیست بلکه براساس حافظه محوری است. بحث تصویرسازی هم که فرمودند مطلب 

 

 م:تشپرسش ه

 ؛مسئولهدایتراهبردیستادجبههفرهنگیاجتماعیاستانسمنانملکیانحاجآقای

خواستممعنایدرستیازآزاداندیشیوآزادیبیانمطرحبفرمایید.آنطورکهازمعنایلغویاین

طرفهمطرفدردنیانداریمآنچنانکهرسانهبیاساساآزادیاندیشهوبیانبیآیددوعبارتبرمی

 نداریم.

شناسی اسالمی داشتم و در کانالم هم وجود دارد درباره  مفصال در بحثی که درباره انسان :خسروپناهاستاد

آزادی بیان داشته باشیم باید دو مقوله آزاداندیشی و درک درستی از ام. اساسا اگر بخواهیم از  آزادی سخن گفته

. بحثی تحت عنوان آزادی در شناسی است لقی درستی از آزادی ارائه دهیم، که آن هم مبتنی بر انسانت

ها آزادند که  شود به اینکه انسان ایم که در دسترس است. اما آزاداندیشی تعریف می شناسی اسالمی داشته انسان

آزاد  ،طق و اخالق داشته باشند. به تعبیر دیگر اندیشه مبتنی بر منطقدر جامعه اسالمی، اندیشه مبتنی بر من

ای دارد بتواند بگوید منطقش  است و اندیشه مبتنی بر اخالق برای بیان، آزاد است. یعنی وقتی انسان اندیشه
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چیست؟ روشش چیست؟ استدالل و دلیلش چیست؟ با اخالق هم بیان بکند. ولو ممکن است با عقیده ما 

زنم و  ت باشد. وقتی هم حرفی میزند انتظار نقد از سوی دیگران را هم داشته باشد و نگوید من حرفم را میمتفاو

ره هم تأکید کنند بر نقد و مناظ شی را مطرح میبه همین خاطر وقتی آقا مسئله آزاداندی نباید کسی نقدم کند!

 دارند.

نظام انقالبی را در همین سه رکن به بحث بگذارند تا ای که هستند نظریه  کالم آخر اینکه دوستان در هر منطقه

 شاءاهلل در ذهن و جان ما مستقر شود. ان
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