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در راهبرد تحقق بيانية گام دوم انقالب اسالمي
مرتضي

شيرودي

چکيده
بيانية گام دوم انقالب بيش از آنکه منشوري جهت ارتقاي آگاهي مردم ايران باشد،
راهبردي است که به نهادينهسازي انقالب بر پاية بهرهگيري از گذشتة تاريخي ايران،
دستاوردهاي بشري و تجربة چهل سال اول انقالب ميانديشد .بهطور قطع ،تحقق
مفاد اين بيانيه ،به راهبردهايي نيازمند است که با شناخت واقعي از عناصر قدرت نرم
انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ،به دنبال راه دستيابي به تمدن نوين اسالمي است.
از اين رو ،يکي از سؤالهاي پيش رو آن است که چه رابطة معناداري بين سه مقولة
قدرت نرم ،تمدن نوين اسالمي براي تحقق بيانية گام دوم انقالب اسالمي وجود دارد.
مقالة حاضر براي يافتن پاسخ يا پاسخهايي به سؤال پيش گفته با انتخاب يک مدل
مفهومي از مهمترين عناصر مشترک آن سه ،درصدد نشان دادن رابطة معنادار و
تکاملي قدرت نرم ،تمدن نوين اسالمي و بيانية گام دوم انقالب است که در يافتههايي
چون رابطة سلسلهاي و در عين تکاملي آن سه است که درصدد عرضة طرحي نو در
پيوند بين گذشته تا امروز و فرداي جمهوري اسالمي است.
کليدواژهها :اسالم ،ايران ،مقام معظم رهبري ،قدرت نرم ،تمدن نوين اسالمي و بيانية گام دوم.

 دانشيار گروه علوم سياسی ،مرکز پژوهشی تمدن اسالمی پيامبر اعظم.)dshirody@yahoo.com( 
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مقدمه؛ مدل مفهومي
اول) قدرت نرم:

اگر قدرت نرم را به معناي دولتی بدانيم که میتواند خواسته و عقيدة خود را به ديگر کشورها
بقبوالند و آنها را به پذيرش نظر خويش وادار کند .میتوانيم آنچه در آثار چهارگانة زير آمده را
به مثابة عناصر سازندة قدرت نرم بپذيريم:
 محمدرحيم عيوضی و مونا پارسا در مقالة «مؤلفههاي مؤثر بر ارتقاء قدرت نرم جمهورياسالمی ايران در برابر جنبشهاي اسالمی از منظر مقام معظم رهبري» عناصر سازندة قدرت نرم
را در پنج بخش سياسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي و مديريتی به اين شرح برشمردهاند :مردم
ساالري ،عدالتخواهی ،ديپلماسی فرهنگی ،استکبار ستيزي ،ظلمستيزي ،ايجاد وحدت ،اعتماد به
نفس ،حوزههاي علميه ،منطق و عقالنيت ،رسانهها ،استفاده از هنر ،بصيرت اجتماعی ،بسيج،
جنبش نرمافزاري ،الگوي اسالمی -ايرانی ،منابع انرژي و نيروي انسانی؛
 سميه قنبري ،محمدتقی آذرشب و محمدرضا موسوي در مقالة «استحکام درونی قدرتملی جمهوري اسالمی ايران در انديشة مقام معظم رهبري با تأکيد بر مؤلفههاي دفاعی-
امنيتی» ،بر عناصر زير به مثابة مقوم قدرت نرم تأکيد ورزيدهاند :وفاق و همگرايی،
واليتمداري ،مشارکت عمومی (دفاع ،جهاد ،سازندگی و حفظ آرمانها) ،سازماندهی اقتصادي،
گسترش و تعميق معارف اسالمی ،قانونگذاري و قانونمداري ،جنبش نرمافزاري و توليد علم،
اقتدار نظامی و دفاعی؛
 مهدي بيگدلو در مقالة «نقش قدرت نرم جمهوري اسالمی ايران در مقابلة با جنگ نرم»دين اسالم و آموزههاي مکتب تشيع ،فرهنگ و روحية دشمن (بيگانه) ستيزي ،روحية مشارکت
مردمی و واليت فقيه را عوامل توانايی جمهوري اسالمی در مقابله با جنگ نرم دانسته است؛
 محمدرحيم عيوضی ،علی نوازنی و فريبا علیمحمدي در مقالة «قدرت نرم جمهورياسالمی ايران و جريانهاي سياسی شيعه غرب آسيا» ،در سه بخش ،فرهنگی ،اجتماعی و
ديپلماسی عناصر قدرت نرم را در فرهنگ اسالمی ،فرهنگ ايرانی ،فرهنگ منتج از انقالب
اسالمی ،فرهنگ عزتمداري ،فرهنگ شهادت و انتظار ،توحيد و يکتاپرستی ،اخالقمحوري،
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فرهنگ دفاع مقدس ،مردمساالري دينی ،علم و فناوري ،وحدت و ارادة ملی ،بسيج ،عدالت و
برابري ،مرجعيت واليت فقيه ،فعاليتهاي آموزشی و رسانه دانستهاند.
دوم) تمدن نوين اسالمي:
رهبر انقالب راه برافراشتن پرچم تمدن نوين اسالمی را تربيت نسلی میداند که داراي اين
خصوصياتاند« :شجاع ،باسواد ،متدين ،داراي ابتکار ،پيشگام ،خودباور ،غيور و  ...بايستی ايمان
داشته باشد ،سواد داشته باشد ،غيرت داشته باشد ،شجاعت داشته باشد ،خودباوري داشته باشد،
انگيزة کافی براي حرکت داشته باشد ،توان جسمی و فکري حرکت داشته باشد ،هدف را در
نظر بگيرد ،چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبير اميرالمؤمنين «اَعِرِ اهللَ جُمجُمَتَک»،
زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد ،در راه اين هدف و با ج ّديت حرکت کند؛ در يک کلمه
يعنی يک موجود انقالبی؛ معناي انقالبی اين است  ...انقالبی يعنی داراي سواد ،داراي انضباط،
ق کشورهايی که میتوانند سرنوشت خود
داراي تدين ،داراي حرکت ،داراي عقل ،خردمند»« ،فر ِ
و بلکه بخشی از دنيا را به دست بگيرند ،با آن کشورهايی که مثل پر کاهی در امواج
سياستهاي جهانی به اين طرف و آن طرف میروند ،در [علم] است»« .براي ايجاد يک تمدّن
اسالمی  -مانند هر تمدّن ديگر -دو عنصر اساسی الزم است :يکی توليد فکر ،يکی پرورش
انسان»« ،راه واقعی ...اين است که جوان ايرانی تصميم بگيرد در زمين خود ،بذر خود را بپاشد؛
از اندوخته و ثروت فرهنگی خود استفاده کند؛ ارادة خودش را بهکارگيرد؛ براي شخصيت و
استقاللِ خود ارزش قائل شود؛ جامة عاريت نخواهد و دنبال تقليد و عاريهگيري الگوهاي بيگانه
نباشد»« ،در  ...جامعه بايد عدالت اجتماعی باشد .عدالت به معناي يکسان بودنِ همه
برخورداريها نيست؛ به معناي يکسان بودن فرصتهاست ...در  ...جامعه  ...معنويت و اخالق هم
بايد به قدرِ حرکت پيشروندة مادي پيشرفت کند .دلهاي مردم با خدا و معنويات آشنا بشود...
تمدن مادي غرب در علم و تکنولوژي پيشرفت کرد .در روشهاي پيچيدة مادي ،توفيقات
بزرگی به دست آورد؛ اما در کفة معنوي روزبهروز بيشتر خسارت کرد ...تمدن و فکر اسالمی،
پيشرفت مادي را میخواهد؛ اما براي امنيت مردم ،آسايش مردم ،رفاه مردم و همزيستی
مهربانانة مردم با يکديگر».
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سوم) بيانية گام دوم
حاج علی اکبري در يادداشتی بيانية دوم انقالب اسالمی را حاوي نکات کليدي زير دانسته است:
 اميد و خوشبينی شامل خودآگاهی ،خودباوري ،ايمان به خداي متعال ،شناختسنتهاي الهی ،انقالبی ماندن؛
 عقالنيت و حکمت در دارندة نگاه ژرف ،عميق و مبتنی بر منطق ،نظم منطقی در صورتو سيرت ،فکر برانگيز و باورپذير ،مستدل و مستند به سنتهاي الهی و تجربههاي روشن
تاريخی؛
 جامعيت در ابعاد فقاهتی و الهی ،تاريخی و تمدنی ،جامعهشناختی ،تربيتی و عاطفی،ظرفيتشناسی ،آسيبشناسانه ،جهادي و حماسی؛
 صداقت و انصاف انقالبی در پذيرش کاستیها و نقصها به صورت متواضعانه و صادقانه،ارائة دستاوردها و خونآوردها در کنار بازگويی خطاها ،غفلتها و کنديها ،معرفی انعطاف
انقالبی بهعنوان يک روش نقد ،بررسی و اصالح ،معرفی علت چالشها و غفلتهاي پيشرو
مبتنی بر فاصله گرفتن از روح و حقيقت انقالب ،همچنين عمل و مديريت انقالبی؛
 وظيفهساز و مسئوليتآفرين در بخشهاي علم و پژوهش ،معنويت و اخالق ،اقتصاد مقاومتی،استقالل و آزادي ،عدالت و مبارزه با فساد ،عزتملی و مرزبندي با دشمن و سبک زندگی؛
 بازکردن حلقة مديريتی براي حضور نسلِ جوان ،مؤمن ،آگاه و انقالبی؛ دستيابی به سطح تراز در مؤلفههاي پاکدستی ،سادهزيستی ،عدالتخواهی ،فساد ستيزي،زيستمردمی و انقالبی و اقدام جهادي.
پايگاه اطالعرسانی  Khamenei.irتوصيههاي بيانية گام دوم انقالب را براي ايجاد تمدن نوين
اسالمی به اين صورت دستهبندي کرده است :نيروي انسانی مستعد و کارآمد (رتبة دوم جهان در
دانشآموختگان علوم و مهندسی و  )...فرصتهاي مادّي کشور ( ۷درصد ذخاير معدنی جهان با
وجود يک درصد جمعيت جهان و  )...علم و پژوهش (هنوز از قلههاي دانش جهان بسيار عقبيم،
بايد به قلهها دست يابيم )...معنويت و اخالق (برجسته کردن ارزشهاي معنوي از قبيل :اخالص،
ايثار ،توکّل ،ايمان در خود و جامعه و  )...اقتصاد (سپردن کار به دست يکيک مجموعة جوان و
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دانا و مؤمن و مسلط بر دانستههاي اقتصادي و  )...عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادي ،عزت
ملی و مرزبندي با دشمن و ترويج سبک زندگی اسالمی.
واکاوي تعريف و تعريفهايی ارائه شده از قدرت يا برشمردن مؤلفههاي آن و نيز ،بازخوانی
تعريف عرضه شده از تمدن نوين اسالمی و يا بازگويی ويژگیهاي آن در بيانات مقام معظم
رهبري و همچنين ،بازبينی عناصر سازندة بيانية گام دوم ما را به وجوه مشترکی در آن سه ،که
به صورت زنجيرهايی معناداري به مرتبطاند ،میرساند که نگارنده از آن به مثابة يک مدل
مفهومی جهت تنوير معنايی قدرت نرم ،تمدن نوين اسالمی و بيانية گام دوم انقالب اسالمی به
کار گرفته است:

 .1عدالتخواهي
 .1 .1تعريف از عدالت
عدالت به حسب ظاهر ،مفهوم سادهاي به نظر میرسد تا حدي که همگان تصور يا ادعا میکنند
آن را میفهمند؛ اما عدالت همانند همة واژههاي علوم انسانی ،داراي مفاهيم متعددي است؛ زيرا
هر کس آن را بر پاية جهانبينی و ايدئولوژي بهنوعی و بهشکلی خاص تعريف میکند؛ لذا
دستيابی به مفهومی يا قريب به آن ،از عدالت کار سختی است و اين امر ،دشواريهاي جدياي
را در نيل به آن فراهم میکند .با اين وصف ،تعاريفی از عدالت میتوان ارائه کرد:
 اميرالمؤمنين دربارة حق فرمودهاند« :الحق اوسع االشياء في التواصف و اضيقها في التناصف»در مورد عدل هم همينطور است چون که عدل هم حق است و اين دو از هم جدا نيستند ،لذا
عدل ،به معناي حق است.
 برخی عدل و عدالت را تقسيم عادالنه امکانات دانستهاند .گاه از طريق مصاديق به عدالت بهتعريف از عدالت میرسانند .برخی عدالت را در صورتی که با معنويت و عقالنيت باشد میشناسند.
عدهاي بر آناند که به معناي توزيع ثروت است تا فقر ريشهکن گردد.
 کمکردن فاصلهها ،دادن فرصتهاي برابر ،تشويق درستکار و مهار متجاوزان به ثروتملی ،مناطق دوردست کشور و مناطق فقير را مثل مرکز کشور زير نظر آوردن ،منابع مالی
کشور را به همه رساندن ،همه را صاحب و مالک اين منابع دانستن ،از قدرِ مسلّمهاي تعريف
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عدالت است .سادهزيستی و مردمیبودن از پيش شرطهاي تعريف از عدالت است .بیشک
نمیتوان مانع از ارائة تعريف از عدالت شد و نيز ،نمیتوان مانع از دفاع از يک يا چند تعريف
گرديد ،لذا عاقالنهتر است تا تالش کنيم بر سر يک تعريف از عدالت به اجماع دست يابيم .به
نظر میرسد توافق بر سر يک تعريف از عدالت ،نتايج رضايتبخش بيشتري را در مردم فراهم
میکند تا چالش دائمی بر سر درستی يا نادرستی از اين يا آن تعريف از عدالت

(شيرودي و

عزيزخانی.)52 :1392 ،
 .2 .1عدالت در قدرت نرم
عدالت از جهات مختلف ،با قدرت نرم يک کشور گره میخورد .مهمترين وجه ارتباط قدرت نرم
و عدالت اجتماعی آن است که اگر مردم هر کشوري عملکرد کارگزارانشان را عادالنه بدانند،
پشتيبان دولتشان خواهند بود و اين پشتيبانی ،به افزايش مشروعيت آن میانجامد و آن،
پايداري و توانمندي دولت را در صحنههاي داخلی و خارجی ارتقا میدهد و به همان نسبت از
قدرت بيشتر براي تأثيرگذاري بر ديگران اعم از دولتها و ملتها و  ...برخوردار میشود.
بخش ديگري از رابطة قدرت و عدالت را بايد در حسن شهرتی ديد که کشوري به واسطة
عمل صادقانه به عدالت به دست میآورد .چنين کشوري از معروفيت جهانی در عمل به عدالت
براي بسط اقتدار خويش بهره میبرد .بهعالوه ،عملکرد عادالنة يک کشور آن را الگويی براي
تبعيت در نزد ملل و دول جهان مبدل میکند .پيروي ديگران از يک کشور در اصول ،مبانی يا
فروعات ديگري چون سبک زندگی ،اخالق اجتماعی و  ...خواه و ناخواه قدرت يک کشور را براي
نفوذ بهبود میبخشد.
طبيعی است کشوري که نشان داده است به عدالت در امور داخلی و خارجی عمل میکند ،به
ملجأ ديگران براي حل و فصل دعواها و اختالفات تبديل میگردد .اگر عدالت را توزيع ثروت بدانيم،
آن ،به افزايش قدرت نرم يک کشور کمک میکند؛ زيرا کشوري که از درآمد سرانة واقعی و در عين
حال مساوي برخوردار است ،مردمی سرزنده و حاضر در دفاع از خود دارد و اگر عدالت را توزيع
امکانات يا فرصتها بدانيم با کشوري ثروتمند مواجهايم که به مدد ثروتش ،تحميل عقايد و نظرات
خود بر ديگران تواناست .عــدالت بهتنهايی به دست نمیآيد؛ بلکه بدون عقالنيت ،برنامهريزي،
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آيندهنگري ،مجاهدت و  ...نمیتوان به عدالت دست يافت ،پس ملتی يا کشوري که به عدالت دست
میيابد يا به مرزهاي آن نزديک میشود ،واجد صفات برجسته زيادي است که هر يک در ارتقاي
قدرت تأثيريگذاري آنان بر محيط پيرامونی مؤثر خواهد بود (عليخانی :1388 ،ج.)210 :2
 .3 .1عدالت در تمدن نوين اسالمي
از دالهاي قدرت نرم ،عدالت است و اگر عدالت را دال مرکزي قدرت نرم بدانيم ،قدرت نرم،
تأثيرگذارتر است ،از اين رو ،میتوانيم قدرت نرم را بستري براي زادن تمدن بناميم و اگر عدالت
وجه دينی بيابد ،تمدن هم رنگ دينی میگيرد .درواقع ،در پرتو قدرتنرم ،امکانات بسيج
میشوند و به خدمت درمیآيند و عدالت را محقق میسازد .قدرت نرم متکی به عدالت ،راه،
مینماياند و دسترسی بدان را تعجيل میبخشد و آن دو ،رفاه متعالی که نگارنده آن را بر
برجستهترين ويژگی تمدن اسالمی مینهد ،ظاهر میشود .تمدن چه مادي و چه الهی ،در پرتو
مديريتی که قدرت نرم را رقم زده ،سريعتر متولد میشود و ديرتر از پاي در میآيد و اگر چنين
تمدنی دينی (اسالمی) باشد ،بر عدالت مبتنی بر آموزههاي دينی مبتنی است.
تمدن اسالمی بدون عدالت دينی ،معنا نمیيابد يا مفهومی بسيار لرزان خواهد بود ،به آن
جهت که عدالت موجب پايداري و ماندگاري جامعه اسالمی است و تمدن اسالمی از خصيصه
ماندن بهرهمند است .اصوالً از کارويژههاي هر تمدنی پايداري و ماندگاري در عرصة زمان است.
تمدنها نه در زمان کوتاه شکل میگيرند و نه پيشرفت کوتاهمدت را تمدن مینامند .از سوي
ديگر تمدن اسالمی از ماندگاري بهره دارد؛ بدانجهت که اسالم دين همة زمانهاست .تمدن،
بدون بسيج امکانات شکل نمیگيرد و بسيج امکانات يا به زور فراهم میآيد که نتايجی زودگذر
دارد و يا بر اثر رغبت گرد میآيد که از قوام بيشتري برخوردار است و اسالم با تأکيدي که بر
حاکميت بر قلبها دارد ،بسيج امکاناتی را که در پرتو رغبت و ايمان برمیخيزد ،بها میدهد.
خالصه اينکه رابطة بين قدرت ،عدالت و تمدن ،رابطة معناداري است که هريک مقدمة ديگري
و از سويی مقوم همديگرند (فتحانی.)55 :1388 ،
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 .4 .1عدالت در بيانيه
در قدرت نرم و در تمدن اسالمی ،عدالت از سوي همراه آزادي ،اخالق و معنويت معنا میشود و
از سويی ،به نسلی خاص ،اختصاص ندارد .از اينرو ،هيچگاه هيچکس از عدالت مرکب و
درآميخته ،دلزده نمیشود و اگر کسی نسبت به عدالت بدبين شود ،بهدليل خود عدالت نيست؛
بلکه ناشی از عملکرد دولتهاست ،لذا بیدليل نيست که حتی در بدترين وضعيتهاي سياسی،
دولتها با محک عدالت سنجيده میشوند و اين ،نشان از نهادينگی عدالت در همة مقوالت
انسانی در همة زمان و در همة مکانهاست که ويژگی قدرت نرم و بيشتر تمدن اسالمی است.
در واقع ،اگر ملتی يا کشوري به عدالت اسالمی دست يابد ،هم قدرت دينی میيابد و هم در
پرتو آن ،تمدن اسالمی میسازد .حفظ عدالت که سختتر از به دست آوردن آن است ،نيازمند
تالش مداوم و مستمر همة کسانیاند که وعدة اسالم به نصرت مسلمانان را باور دارند .جمهوري
اسالمی چهل سال را با تالش براي عدالت به سربرده است .انتقال ثروت و خدمت از مرکز به
پيرامون که در راه ،برق و آب خودنمايی میکند ،غرور آفرين است؛ اما عدالت مورد انتظار
جمهوري اسالمی در گام دوم عميقتر است .قدرت نرم ايران بر پاية عدالت بدان علت است که
مردم ايران يک ذره از عدالت بهره بردهاند و اگر ميزان استقرار عدالت افزايش يابد ،شيب دسترسی
به تمدن در گام دوم انقالب تشديد میشود و آن وقت ،عدالت به واکسنی میماند که با ترزيق آن
انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی که به تمدن عدالتمحور دست يافته را حريفی نخواهد بود .از
خصايص عدالت خواهی ،فساد و تبعيض زدايی است .در حقيقت ،هرکجا عدالت باشد ،فساد و
تبعيض نيست و تنها در جامعة بدون فساد و تبعيض میتوان قدرتی و تمدنی را بنا نهاد که
رويينتنِ شکستناپذير است (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41853

 .2اخالق مداري
 .1 .2تعريف اخالق
اخالق ،ملکات روحی و صفات باطنی انسان است و البته نيز اعمال و رفتاري را که از اين
خلقيات و سکنات برمیخيزد ،اخالق نام گذارند و گاهی هم تنها رفتار پسنديده و اعمال ستوده
را اخالق نام مینهند ،از اينرو ،اخالق ،صفات نفسانی پايداري است که افعال انسانی بدون نياز
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به تأمل صادر میشود ،ولی برخی اخالق را به هرگونه صفات نفسانی انسان اطالق میکنند که
موجب پيدايش کار خوب يا بد میشود؛ چه پايدار باشد و چه غيرپايدار؛ در حالی که برخی
ديگر ،اخالق را شامل صفات پايداري میدانند که در نفس رسوخ کرده است ،لذا اخالق
دربردارندة فضليتها و فضائل و نه رذيلتها و رذائل اخالقی میگردد.
به بيان ديگر ،اخالق يعنی« :حلم و بردباري ،صبر و مقاومت ،صدق و صفا ،شجاعت و
فداکاري ،طهارت و پاکدامنی و دوري از تکبّر و تَفَرعُن» .از اين رو ،اهميت اخالق در اسالم به
مثابة فضائل ،در آن حد است که پيامبر اکرم فرمود« :إنّما بعثت ألتمّم مكارم األخالق»« :من از
آن جهت برانگيخته شدم که مکارم (شرافتها) اخالقى را کامل و تمام کنم» اما مراد ما از
اخالق ،همة صفات انسانی است که چون انسان را به کمال و بر اثر آن ،جامعه رشد می کند و
متعالی می شود ،پسنديده است (درخشه.)39 :1391 ،
 .2 .2اخالق و قدرت نرم
آمريکايیها با کاربست ريسکپذيري ،رشد کردهاند .ژاپنیها با کار و تالش مستمر و بیوقفه،
شناخته شدهاند .آلمانیها ،نظم را سرلوحة زندگی خود قرار دادهاند .يهوديها به فعاليت در
علم ،ثروت و سالح ،ايرانیها به مقاومت در برابر استکبار و سوئيسیها به حلم و بردباري و ...
شهرت يافتهاند .شجاعت ،تالش ،نظم ،علم ،صبر و  ...اخالقياتی است که کشور و ملتی را
قدرتمند و تأثيرگذار میسازد .صفات برجسته در دولت ،جامعه ،فرد و يا سازمانی باشد ،به آنها
هژمونی میبخشد؛ به آن علت که اعتبار آنها را افزايش میدهد ،در اينصورت ،حرف ،نگاه و
عقيدهشان بروز پيدا میکند.
توسعه در غرب به دليل اخالقياتی است که آن را باال کشيده ،مانند احترامی که به کرامت
انسانی قائل است و داراي اخالقياتی است که آن را ذليل کرده است ،مانند تهی ديدن انسان از
معنويت و عدم پاسخگويی به اين بُعد از نياز مسلم انسانی ،اين همانی است که به اخالق توسعه
مشهور است .در واقع ،اخالقِ توسعه ،به مجموعهاي از گرايشها ،باورها و ارزشهاي اطالق
میشود که امکان توسعه را فراهم میکند .اخالق توسعه با مجهز شدن يک ملت به ويژگیهاي
فرهنگی آغاز میشود و با ويژگیهاي سياسی به پيش میرود و در سطح اقتصادي متبلور
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میشود و در نهايت جامعهاي را میسازد که براي آينده و تکتک اعضايش برنامهاي خاص دارد.
اخالق توسعه در اين صورت به اخالق حرفهاي تبديل میشود.
اخالق حرفهاي ،مجموعهايی از باورها و استانداردهاي رفتاري در زندگی انسانی است که
گفتار ،رفتار و کردار آدمی را شکل میدهد .بنابراين ،اگر اخالق را بهعنوان اساسیترين اصل در
توسعة همه جانبه يا پايدار بشناسيم ،تنها اخالقی که میتواند انسان را به سعادت رهنمون
سازد ،اخالق مبتنی بر دينی است که مردم از آن بهرهمندند (اکبري و امين.)83 :1389 ،
 .3 .2اخالق و تمدن نوين اسالمي
خداوند در قرآن کريم ايمان و تقوا را موجب گشودن برکات آسمان و زمين بر مؤمنان و متقيان و
طلب آمرزش را باعث فرستادن پی در پی بارانهاي پربرکت (نعمت پايدار) آسمانی و نزاع را موجب
سستی و از بين رفتن قدرت دانسته است .هرگاه ايمان ،تقوا ،آمرزش و صلح بهمثابة اصول اخالقی
فراهم باشد ،عمران ،آبادي ،رفاه ،آسايش ،سعادت و شکوت به دست میآيد و اين ويژگیها در
تمدن نبوي و علوي بيشتر و در تمدن عباسی و صفوي کمتر ظهور يافت که تمدنی اصيل و بديل
را ساخت.
علمدوستی و علمگرايی بهمثابة يکی از چندين صفت اخالقی برجستهاي است که اين
تمدنها را ساخته است .در تمدن نوين اسالمی نيز همة صفات پسنديدة اخالقی ،نقش سازنده
دارند؛ مشروط به اينکه باورهاي مردم مانند باور به اسالم ،انقالب و ايران عوض شود؛ لذا وظيفة
مردم ،غير از برگزاري جشن براي پيامبر اکرم چون پيامبر روح تازهاي به محيط و پيرامون
بدمد تا فضا و راه جديدي براي تحقق تمدنی نو فراهم شود.
به هر روي ،ايرانيان و مسلمانان ديگر ،در تحققبخشی به تمدن نوين ،به يک تالش
مجاهدانه و مجدّانه نياز دارند .دستيابی به تمدن نوين اسالمی نيازمند اخالق علمی است که
طی آن بتون به قلّههاي رفيع يا مرجعيت علمی رسيد .در واقع ،به جهاد علمی نياز است .در
پرتو جهاد علمی پيشرفت حاصل میشود؛ زيرا جهاد علمی ،نشاطآفرين است و کسالت را
میزدايد .روحية طراحی و برنامهريزي ،ميل و گرايش به هدفگذاري ،پرهيز از شتابزدگی و
تعجيل ،دوري جستن از تقليد غربی و  ...بخش ديگري از اخالق تمدنی است.
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اختراع ،صنعت ،سياست ،اقتصاد ،اقتدار ،اعتبار ،تبليغ و  ...بخش ابزاري تمدنسازي
اسالمی را تشکيل میدهد که تنها با گنجاندن اين ابزارهاي بهمثابة اخالقيات تمدنی قابل
حصول است .بايد توجه داشته باشيم که:
ما از علم ترويج ميکنيم ،از صنعت ترويج ميکنيم ،از اختراع و نوآوري ترويج ميکنيم ،هر
مبتکري و هر ابتکاري را با احترامِ تمام بر روي چشم مينشانيم ،اين بهجاي خود محفوظ ...
اصل قضيه ،درست کردن سبک زندگي است (امام خمينی.)59 :13۷2 ،

 .4 .2اخالق در بيانيه
اخالق يکی از دالهاي بيانيه است بهگونهايی که از يک سو ،از رابطة آن با قدرت نرم جمهوري
اسالمی و از سوي ديگر ،از تحقق تمدن نوين اسالمی سخن به ميان آورده است .اخالق به
مفهوم کلی در کنار آزادي ،معنويت ،عقالنيت ،استقالل و  ...از شعارها و ارزشهاي جهانی
انقالب اسالمی است که با گذشت زمان کهنه نشده و هرگز نمیتوان براي نيل به آيندهاي
درخشان از آن چشم پوشيد.
در حقيقت ،رويکرد اخالقی جمهوري اسالمی ،دلهاي مستعد و نورانی بهويژه جوانان را
مجذوب میکند و فضا را به سود دين دگرگون میسازد ،مجاهدتها را در ميدانهاي سخت،
شديدتر میکند و همه را با احساس وظيفه به دين و کشور ،تا آخر در صحنههاي اصلی انقالب
اسالمی نگاه میدارد و حوادث بینظيري چون دفاع مقدس ،اعتکاف جوانان ،اردوهاي جهادي و
پيادهروي اربعين میآفريند و چنانچه اخالق با دين و معنويت بياميزد ،نگاه انقالبی ،روحيه
انقالبی و عمل جهادي خلق میکند .به ديگر بيان ،اخالق به معنی رعايت فضيلتهايی چون
خيرخواهی ،گذشت ،کمک به نيازمند ،راستگويی ،شجاعت ،تواضع ،اعتماد بهنفس و  ...در کنار
ارزشهاي دينی از قبيل :اخالص ،ايثار ،توکّل و ايمان  ...قادر است تا قلههاي رفيع سربلندي را
فتح کند؛ زيرا اخالق ،جهتدهندة حرکتها و فعّاليتهاي فردي و اجتماعی در نيل به هدفهاي
وااليی چون تمدن نوين اسالمی است.
به برکت انقالب اسالمی ،اخالق در جامعه ايران رشد کرده و برکات زيادي را به ارمغان
آورده و بي شتر از آن را به ارمغان خواهد آورد .کمرنگی اخالق در جامعة پيشروي انقالب
اسالمی ،سرعت آن را در درانداختن جامعه تمدنی کند میکند و طوفانی ويرانگر از فساد عليه
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مشروعيت نظام رقم میزند ،لذا الزم است در کنار دستگاهی کارآمد با نگاهی تيزبين براي
نظارت مستمر بر افراد و دستگاهها اخالق را بهمثابة بيدار کردن وجدانها خفته به کار گرفت تا
اخالق چونان صدر اسالم و پس از آن به عامل باالبرندة قدرت نرم و تمدنسازي به کار آيد
(.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .3مشارکت عمومي
 .1 .3تعريف مشارکت عمومي
مشارکت عمومی دربردارندة حضور داوطلبانه ،رفتار آگاهانه و خواست جمعی براي انتخاب يا
اقدام مشترک است که بر پاية احساس نياز ،شناخت الزم و يک ضرورت براي حل يک يا چند
مشکل دارد .مشارکت با حساس شدن و بعد آگاه شدن و مشورت کردن آغاز و با اولويتسنجی
ادامه میيابد.
خالصه اينکه بعضی مشارکت را فقط عبارت از اقدامات قانونی (مشروع) شهروندان از
قبيل رأي دادن ،تظاهرات ،دادخواهی و  ...دانسته و اعمال غير قانونی آنها را جزء مشارکت
بهحساب نمیآورند؛ اما در مقابل ،کسانی که طرفدار اصالحات سياسی بنيادي هستند
(راديکالها) اقدامات غيرقانونی شهروندان را از قبيل عصيانهاي اجتماعی و ديگر اشکال
رويارويی تودهاي بهعنوان مصاديق خاص مشارکت در يک نظام دموکراسی مطرح میکنند.
بهعالوه ،وقتی از مشارکت عمومی سخن به ميان میآوريم ،گاهی منظورمان افراد فعالی
است که براي دستيابی به مناصب دولت ،مجلس و نظاير آن تالش میکنند ،در همايشهاي
عمومی حضور میيابند ،به احزاب سياسی میپيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور
عمومی صرف میکنند.
افزون بر اين گاهی نيز ما شکلهاي محدودتر مشارکت عمومی که بخش مهم آن مشارکت
ال کسانی را که رأي نمیدهند؛ اما دربارة
سياسی است را جزء مشارکت محسوب میکنيم .مث ً
مسائل سياسی با همسايگان خود گفتوگو میکنند؛ نقطه نظرات سياسی خود را ابراز میدارند
و از طريق رسانههاي گروهی در اطالعرسانی سياسی شرکت میکنند ،جزء مشارکتکنندگان
به حساب میآورند.
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مشارکت عمومی عبارت است از :هر نوع اقدام سياسی داوطلبانه ،موفق يا ناموفق،
سازمانيافته يا بیسازمان ،مقطعی يا مستمر که براي تأثيرگذاري بر انتخاب سياستهاي
عمومی ،ادارة امور عمومی يا گزينش رهبران سياسی در سطوح مختلف حکومتی ،اعم از محلی
و يا ملی ،روشهاي قانونی يا غير قانونی است (فيرحی.)8۷ :13۷۷ ،
 .2 .3مشارکت و قدرت نرم
مشارکت عمومی که از مظاهر آن ،مشارکت سياسی است ،بهخودي خود ،به هر ميزانی که باال
رود ،به باالروندگی قدرت نرم کمک میکند .در واقع ،اين نوع از مشارکت که با حضور آحاد
مردم قرين است ،نشان از درجة باالي مشروعيت نظام سياسی حاکم دارد .با افزايش مشارکت و
مشروعيت ،قدرت چانهزنی ،امتيازگيري و تأثيرگذاري آن دولت و ملت ارتقا میيابد.
طی فرايند مشارکت عمومی ،مردم نشان میدهند که از سياستهاي نظام سياسی خويش
حمايت میکند و به ديگران میفهمانند که مدافع نظام خود خواهند بود .بهعالوه ،مشارکت
عمومی موجب انتخاب کارگزاران و نظارت حسن انجام وظايف آنان را فراهم میکند .بیدليل
نيست که حتی ديکتاتورترين نظامهاي سياسی ناچار میشوند که نشان دهند به مشارکت عمومی
باور دارند و بدان پايبندند.
در واقع ،به جهت حاکميت مردم ساالري در بخشهاي وسيعی از جهان ،مشارکت عمومی به
نمادي از درجة مردمساالري دولتها و کشورها تبديل شده و کشورها به ميزانی که از مشارکت
عمومی برخوردارند ،احساس قدرت بيشتري براي تأمين حداکثر منافع ملی خود پيدا میکنند.
شيوههاي مختلفی براي نشان دادن مشارکت عمومی حداکثري از سوي کشورهاي مختلف اتخاذ
میشود که بخش مهمی از آن به تبليغات سياسی بازمیگردد و يا با نشان دادن نمايشی از
مشارکت عمومی میکوشند که از معيارهاي دموکراتيک بااليی بهرهمندند.
از سوي ديگر تعداد دفعاتی که مشارکت عمومی صورت میگيرد ،نيز از عوامل افزايش قدرت
تأثيرگذاري است .تنوع مشارکت عمومی مانند مشارکت در انتخابات استانی يا ملی يا مشارکت در
انتخابات مجلس يا شوراها هريک سهمی به اندازة خود در قدرت نرم يک کشور بازي میکند؛
چنانچه مشارکت در زمان و در شرايط بحرانی انجام گيرد ،نسبت به شرايطی که صلح و صفا

46

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،8پاييز و زمستان 1397

برقرار است ،متفاوت است .جنسيت و سن شرکتکنندگان نيز از ديگر مؤلفههاي قدرت نرم به
شمار میروند (عليخانی.)129 :13۷۷ ،
 .3 .3مشارکت و تمدن نوين اسالمي
تخت جمشيد را گروهی از مردم ساختند؛ همانگونه که اهرام مصر ،ساختة گروه ديگري از
انسانهاست .پلها ،کاروانسراها ،بناها که مظاهر تمدناند ،تداعی کنندة کار و تالش عدهاي
هستند که به ساخت آنها دست زدهاند .اين افراد ،داوطلبانه و اغلب اجباري چنين آثاري را
خلق کردهاند؛ اما آنچه در اينجا مهم است ،آنکه اين آثار ،جمعی سامان يافته است .مشارکت
تنها يا هميشه به کار يدي و فيزيکی نبوده؛ بلکه افکار بلند زمينی و آسمانی هم در کنار
دستها و بدنها ،به کار خلق مظاهر تمدنی کوشيدهاند.
بیشک همة پيامبران و البته برخی از آنان بيشتر ،نقش هدايتگرايانهاي در توليد تمدن
داشتهاند .کم نيست آثاري که نتيجة کار فردي است مانند کتابها ،تابلوها ،رسالهها و مقالهها و
نيز ،تاجها ،تختها ،منبرها و خطها؛ اما اگر اينها جمعی صورت میگرفت ،معجزههاي
ماندگارتري خلق میشد.
در اسالم ،سهم مشارکت همگانی در ابعاد مادي و معنوي در ساخت و ساز تمدنی ،بسيار
است؛ زيرا اسالم به کار جمعی در نظر و عمل اهميت فراوان داده است .انجام نماز ،جهاد ،دفاع،
خمس ،زکات ،صدقه و  ...به جماعت توصيه و پاداش اخروي و دنيوي انجام جمعی آن ،بيشتر
است .در ساختن تمدن نوين اسالمی ،عنصر مردم جاي فرد مینشيند و بسيج امکانات بهمثابة
شرط تحقق آن ،از طريق جماعت نتيجهبخش است .بهعالوه ،انقالبی که جانها و مالهاي مردم
به ثمر نشسته در محقق کردن تمدنی که فردا میزند ،چارهاي جز بهرهمندي همگانی ندارد.
اين تمدن رو بهرشد به دليل نوپايی و مواجه با تمدن ضحاک غرب ،بايد همة توانها و جسمها
را به حرکت درآورد .خصيصة همافزايی تمدن نوين اسالمی بر دو عنصر انسانيت و اسالميت
تکيه دارد ،لذا طيف وسيعی از انسانها را بايد در سراسر جهان بر محور عقالنيت ،عدالت،
اخالقيت و معنويت گرد هم آورد (واينر و هانتينگتون.)219 :13۷9 ،
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 .4 .3مشارکت و بيانيه
مشارکت مردمی از جنس مشارکت در ساخت قدرت و تمدن بهويژه در مسائلی چون انتخابات
راهبردي در تحقق بيانية گام دوم انقالب اسالمی است .انتخابات ،مظهر مشارکت مردم در دسترسی
انقالب اسالمی به آرمانهاي مانند استقالل ،آزادي و جمهوري اسالمی بوده ،نقشی وسيعتر در گام
دوم انقالب اسالمی برعهده دارد .حضور ميليونی مردم ،در مبارزهاي تنبهتن و هميشگی ،به مقابلة
موفقيتآميز با فتنههاي داخلی گوناگون پرداخته است .کودتاها ،شورشها ،ترورها و  ...تنها بخش
اندکی از فتنهها و سرکوب همة آنها نشانة قدرتمندي تودهها در صحنه عمل است.
نبايد فراموش کرد که از ارکان نظام سياسی جمهوريت است و آن به معناي مردمی است
که در همة صحنههاي تعيين سرنوشت همچون گذشتة  40ساله حضور دارند .در اينصورت،
اميد به آيندة روش که با تمدن نوين اسالمی شکل میگيرد و تداوم میيابد ،زنده میماند.
بیشک فاصلة بين بايدها و واقعيتها ،وجدانهاي آرمانخواه را عذاب داده و میدهد؛ اما اين،
چون گذشته طیشدنی است و بیشک در آينده ،با حضور نسل جوانِ مؤمن ،دانا و پُرانگيزه ،با
قدرت بيشتر طی خواهد شد.
همانگونهکه موفقيتهاي دهههاي گذشته چون برجستگی محسوس در رشتههاي گوناگون
مهندسی از جمله در صنايع دفاعی ،درخشش در رشتههاي مهم و حسّاس پزشکی و جايگاه
مرجعيت در آن و دهها نمونة ديگر از پيشرفت ،محصول آن روحيه و آن حضور و آن احساس
ش
ش فردا در ساية کار و تال ِ
جمعی است که انقالب براي کشور به ارمغان آورد ،آيندة اميدبخ ِ
جمعیِ مشارکتجويانه تحقق میيابد .مردمیتر کردن اقتصاد ،سياست ،فرهنگ و  ...استفاده از
ظرفيتهايی را به همراه میآورد که حاصل آن در گسترة ملی ،توسعة پايدار است .بیگمان يک
مجموعة جوان ،دانا ،مؤمن و مسلّط بر دانستههاي مختلف میتوانند دوران پيشِروي انقالب
اسالمی را ميدان فعّاليت مؤثر تبديل کنند (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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.4توليد علم (فناوري)
 .1 .4تعريف علم
از توليد و علم ،تعاريف مختلفی وجود دارد .اين تعاريف ،تنها در سطح نظري باقی نماندهاند؛
بلکه با ورود به عرصة عملی ،بر پيچيدگی حرکت انسان و جوامع انسانی بر مدار و توليد علم
افزودهاند .تعدد تعاريف نظري و عملياتی از توليد علم ،آن را به مفهومی کشدار تبديل کرده
است و آن ،دستيابی به تعريف واحدتر از توليد علم را دشوار کرده است.
آيا توليد به معنی تهية کاال و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امکانات موجود است؟
در اين صورت از توليد اقتصادي سخن گفتهايم؛ اما اگر توليد را بهمثابة استخراج ،فرآورده،
محصول ،عمل ،نتيجه و ارائه به کار بگيريم ،به مفهوم توليد در توليد علم نزديک شدهايم و نيز،
چنانچه توليد را به هرگونه فعاليت پژوهشی که به کشف قوانين و رابطة حاکم بين پديدههاي
پيرامونی تعريف کنيم ،به تعريف از توليد در جايگاه خلق اثري جديد ،دست زدهايم.
دشواري در تعريف علم بيش از توليد است .علم در يک دستهبندي کلی به علم تجربی و
علم دينی تقسيم میشود که در اولی ،هرآنچه را که از راه حواس چندگانة انسانی و در
آزمايشگاه و تست به دست میآيد ،اطالق میشود؛ اما علم دينی مجموعه دادههايی است که
چندان تجربه را بدان راهی نيست و بيش از آنکه تجربة محکِ درستی و نادرستی آن باشد،
دل ،قلب ،ايمان و شهود به تأييد آن برمیخيزد.
شايد مسئلة مهم آن باشد که بيش از آنکه بر سر تعريف از اين يا آن ،اصرار بورزيم
تعاريف مختلف از توليد ،علم ،توليد علم را به هم نزديک کنيم و در نزديکسازي آن ،بر ترکيب
عناصر درست آن تأکيد نکنيم؛ بلکه به هر ميزان به وحدت در تعاريف نزديکتر شويم ،دستاورد
آن در جامعه بيشتر خواهد بود .اين امر نافی تالش براي دستيابی به بهترين تعاريف نيست.
بديهی است هرچه بهترين تعاريف در دسترستر باشد ،حاصل تمدنی آن افزونتر است؛ اما
اصرار بر ارائة تعريف درست يا اصرار بر درستتر بودن تعريف ارائه شده مانع پذيرش عمومیتر
از آن و توقف راه دراز توسعه میگردد (نصر )252 :13۷۷ ،اما منظور نوشتار حاضر از علم و توليد
علمی همان فناوري است؛ زيرا علم در صورتی قدرت میآفريند که از خام بودن خارج شود و به
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فناوري تبديل شود ،يعنی علم به مهارتی تبديل گردد يا مهارتی را بيافريند که قادر است ابزار
بسازد و با آن ابزار ،بر محيط چيره شود و آنرا به خدمت تحقق اهداف خود درآورد.
 .2 .4علم در قدرت نرم
علم ،مؤثرترين عامل قدرت نرم است ،از آنرو که علم ،پاية پيشرفت همهجانبة يک کشور است.
«العلم سلطان» ،علم ،اقتدار میآفريند .هرکس اين اقتدار را داشته باشد ،میتواند به همة مقاصد
خود دست پيدا کنند و بر همه تأثير بگذارند يا زور بگويند .مستکبران جهانی به واسطة
پيشرفت علمی توانستهاند بر همة دنيا زور بگويند .بنابراين ،ارتقاء کمّی (علم) و کيفی (فناوري)
مراکز علم و فناوري چه دانشگاه و چه حوزه میتواند به ارتقاي قدرت نرم جمهوري اسالمی
کمک کند .ايجاد فضا ،حرکت ،مبارزه و جهاد علمی مقدمات دستيابی به توليد علمی (فناوري)
است که افزايش قدرت نرم هر کشوري مدد میرساند .خودآگاهیِ علمی و فناورانه ،تأثير زيادي
در پيشرفت علمی و آن ،در قدرت نرم دارد.
طبيعی است هر علمی ماية قوام و دوام قدرت نرم نيست؛ بلکه علمی موجب تقويت قدرت
نرم میگردد که نه تأليف؛ بلکه توليد علمی و فناوري داشته باشد ،در اينصورت علم پيشبرنده
(= فناوري) خواهد بود و پاية پيشرفتهاي ديگر خواهد بود .رمز سعادت ملت در اين است
که در گسترة وسيعی از نيازهاي اجتماعی ،همگان هم دولت و هم ملت ،بر توليد بهويژه توليد
علم همت بگمارند؛ چنانچه توليد علم بهمثابة يک جهاد در نظر آيد ،قدرت می آفريند.
آنگونه که مقام معظم رهبري گفتهاند :علم مساوي است با قدرت؛ هر کسی که علم را
پيدا کند ،میتواند فرمانروايی کند؛ هر ملتی که عالم باشد ،میتواند فرمانروايی کند؛ هر ملتی
که دستش از علم تهی باشد ،بايد خود را آماده کند که ديگران بر او فرمانروايی کنند .عل ِم
مجرد کافی نيست؛ بلکه علم زمانی قدرت خلق میکند که با فناوري ،صنعت و توسعة کشور
پيوند بخورد ،در واقع ،علمی که به فناوري پيوند نخورد ،مفيد نيست .کسی که علم دارد ،از
دست برتر برخوردار است و در مقدرات ديگران میتواند تأثير بگذارد و اگر صاحب علم دشمن
باشد ،در سرنوشت ما دخالت میکند (آرام.)165 :1366 ،
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 .3 .4علم در تمدن نوين اسالمي
اسالم با خواندن آغاز شد و قرآن بسيار بر آموختن تأکيد کرد و پيامبر ،علم را فريضه دانست
و کسب آن را حتی در چين ،دستور فرمود .بنياد تمدن پيامبر ،علم قرار گرفت و پس از آن،
البته با خلوص کمتر در بين بنیعباس و امويان اسپانيا ادامه يافت و تمدنهايی را در
بينالنهرين و اندلس و سپس در شمال آفريقا و ايران و  ...پديد آورد .اگر تمدن را آبادانی
بدانيم ،هيچ آبادانی بدون علوم و دانش به دست نمیآيد و باقی نمیماند؛ گرچه تمدن اسالمی
از تمدنهاي پيشينی چون يونان بهره جست؛ اما آن را با ارزشهاي الهی درآميخت ،در واقع،
جوهر تمدّن اسالمی ،از درون خودش بود ،البته هر تمدّن زنده ،از ديگران هم استفاده میکند.
اين تمدن به هيچ علمی پشت نکرد و همه را در راستاي خط مسير آبادانی ،به کار بست.
اکنون که آرمان بزرگ انقالب اسالمی در ظاهر و اندازة جمهوري اسالمی ،دسترسی به
تمدن نوين اسالمی است ،بيش از هر زمان ديگر بايد دانست که موتور پيشران آن ،علم و
فنّاوري است .تمدن نوين اسالمی تنها در پرتو کشف حقايق جهانی جلو میرود .تمدن نوين
اسالمی با بهکارگيري انديشهها ،فکرها ،ذهنها و فعّاليتهاي عظيم علمی بهوجود میآيد و آن
فقط با مجاهدتِ خالصانه و مخلصانه به دست میآيد .در تمدن نوين اسالمی علم با ارزش
است و آنچه ارزش علم را بيشتر میکند ،آن است که علم با غايت و هدفهاي اسالمی جامعه
اسالمی ايران گره بخورد ،بدينسان ،يک دستگاه مولد علم مفيد ،براي ساختن جامعة نو تشکيل
میشود .در حقيقت ،زمانی علم به مدد ساخت تمدن نوين اسالمی میآيد که علم به يک
مسئله تبديل شود که همگان را وادار کند به آن بينديشند و براي حلش بکوشند ،تبديل گردد.
در اين صورت با جنبش توليد علم مواجه میشويم که توليد علم راههايی میداند که به نظر،
راههاي نارفتهاي است (نصر.)89 :1350 ،
 .4 .4علم در بيانيه
علم و فناوري بهخوديخود شريف و ارزشمند است؛ اما چنانچه با ارزشهاي انسانی و الهی
پيوند بخورد ،ارزشمندتر میشود .چنين علمی ماية قدرت در دو جبهة مادي و معنوي است و
انسان و جامعه را در تمدن اسالمی پيشين باال برد و اينک نيز ،بيش از هر زمانی به علم و توليد
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آن براي ساختن جامعة برين نيازمنديم ،از اينرو ،بهدفعات ،به علم در بيانية گام دوم در پيوند
بين گذشته به آينده تأکيد شده است .بيانية گام دوم ضمن تأکيد بر عقبافتادگی شرمآورِ
ايرانيانِ دورة پهلوي دوم در علم و فنّاوري در حد صفر و پرداختن به صنعت مونتاژ و علم
ترجمه ،بر لزوم تشديد جهش علمی براي عبور از چهل سال گذشته اصرار میورزد.
در چهل سال گذشته پيشرفتهاي علمی شگرفی در فنّاوريهاي مهم از قبيل هستهاي،
سلّولهاي بنيادي ،نانو و هوافضا صورت گرفته است؛ اما در گام دوم بايد با عبور از گذشتة
باشکوه ،به آفرينشهاي تازهاي در علوم مختلف در يک زنجيرة هم ارزي دست يابيم ،در اين
صورت ،ثروتهاي عظيم توليد ناشی از آن ،ايرانيان و جهانيان را به سمت تمدنی پيش میبرد
که انسانی و الهی است.
به هر روي ،دانش ،آشکارترين وسيلة قدرت و عزت ايرانِ فردا خواهد بود؛ به آن دليل که
دانايی ،آن روي توانايی است و اين ،دست يافتنیتر از هر زمان ديگر است ،چون استعدادِ علم و
تحقيقِ ملّت ايران از متوسّط جهانی باالتر است .بايد بدانيم راه طیشده ،با همة اهمّيتش فقط
يک آغاز است .در واقع ،ما هنوز از قلّههاي دانش عقبيم ،بايد از مرزهاي کنونی دانش در
مهمترين رشتههاي علمی عبور کنيم .بدون فتح اين قلهها ،تمدن نوين اسالمی دست
نايافتنیتر است .اين راه بايد با احساس مسئوليت بيشتر و همچون يک جهاد ،در پيش گرفته
شود ،بايد سنگ بناي يک انقالب علمی در کشور گذاشته شود ،لذا بايد به پا خاست تا دشمنِ
بدخواه و کينهتوز را که از جهاد علمی ايرانيان بهشدّت بيمناک است ،ناکام ساخت .رمز و راز
دستيابی به علم و تبديلش به فناوري ،تنها در گرو پيوند خوردن آن با خواست و تالش دولت
است و مراد از دولت ،دولتی است که مقام معظم رهبري بر آن است که پس از طی دو مرحله
(پيروزي انقالب اسالمی  +تأسيس نظام اسالمی) در آن مرحله (سوم) قرار داريم
(.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

نتيجهگيري
 تبيي ن چهار موضوع اخالق ،علم ،مشارکت و عدالت تنها به منظور تنوير ،راهی است که
رابطة معنادار سه عنصر قدرت نرم ،تمدن نوين اسالمی و بيانية گام دوم را نشان میدهد ،به
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عالوه ،اين انتخاب برپاية اهميت آنها ،صورت گرفته ،اما ترتيب آنها به صورت پيشگفته،
اتفاقی است؛ زيرا تعيين اولويت هر يک بر ديگري در بيانات مقام معظم رهبري و  ...دشوار است
و نيازمند پژوهشهاي ميدانی است؛
 تالشی که در اي ن مقاله صورت گرفته به منظور تحقق چند هدف است .نخست اينکه از
سر و صداهاي ژورناليستی دربارة بيانية گام دوم فاصله گرفته و جامعة علمی کشور را به تعمق
عالمانهتر در اين زمينه وادارد؛ اما هدف دوم مهمتر است ،به آن دليل که به دنبال شفافسازي
برخی از واژههاي کليدي در پيشرفت کشور در افقهاي کوتاه و بلند ذيل تمدن نوين اسالمی
است .نگارنده بر آن است که اگر چنين راهی با دقت طی نشود ،عبور از مراحل بعدي جهت نيل
هدفهاي واالتر غيرممکن است؛
 مقالة حاضر در پی تأکيد بر کلمة نوين در تمدن نوين اسالمی است که داراي بار معنايی
ويژهاي است و آن ،تنها با مراجعه به ذات و کنه آن ،بيشتر فهميده میشود .نوين در تمدن
نوين اسالمی حکايت از آن دارد که بايد با واکاوي مجدد واژهها و مفاهيم گذشته و معاصر،
تعريف جديدي از تمدن پيشرو ارائه داد تا راه پيش رو ،همواره روشن بماند .در اين راستا می-
توان گفت تمدنی که درصدد ساختن آن است همان تمدنی نيست که در دورة عباسی و امويان
اندلس و  ...ساخته شده است؛ بلکه تمدنی است که بر اساس آموزههاي شيعی است .اين آموزه-
ها از هرگونه تعصب مذهبی مبرا است؛
 اخالق ،علم (فناوري) ،مشارکت و عدالت مورد اشاره با آنچه در غرب جريان دارد و عدهاي
تنها آنها را ماية توسعه میدانند ،ارتباطی ندارد .استفاده از دستاوردهاي غربی فقط از باب اکل
ميته است؛ زيرا با فضلة موشی که در ديگ توسعة غرب افتاده ،نمیتوان به عقالنيت يا معنويتی
دست يافت که عزتآفرين باشد؛ اما دلکندن يا جداشدن سريع از اين فضلگی ،ميسر نيست ،لذا
بايد بهآرامی و البته مستمر و رو با باال در ميسر تمدنی برآمده از انقالب اسالمی گام برداشت.
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