


برخی از نظریات رایج علوم سیاسی غربی وقتی به مقوله انقاب می رسند آن را 
حرکتی سریع و انفجاری می نامند که منجر به تغییر نظام سیاسی و ارزش های 
رهبری  معظم  مقام  عملی  و  اندیشگی  نظام  در  اما  می گردد.  جامعه   بر  حاکم 
مفهوم انقاب عاوه بر تعریف فوق، اجزا و مراحل دیگری را نیز شامل می شود. به 
نظر می رسد »حرکت به سمت تحقق اهداف انقاب و عملی شدن آن ها« محوری 
ترین گزاره در فهم معنای انقاب  از نظر معظم له محسوب می شود و بنا براین 
نگاه، »انقاب« به مفاهیم دینی همچون »قیام« و »نهضت« نزدیک می گردد. 
وقوع و پیروزی انقاب اسامی، برپایی نظام اسامی، تحقق دولت اسامی، جامعه 
اسامی و در نهایت  امت اسامی پنج گامی هستند که انقاب را به سرمنزل 
مقصود رسانده و آرمان هایش را جامه عمل می پوشاند. بدیهی است بدون درک 
صحیح از روند مراحل انقاب اسامی و فقدان نگاه جامع و همه جانبه به آن، 
این مسیر پرپیچ و خم  انگیزه در حرکت و استواری در  افق تحلیل سطحی و 
سست می شود. متن حاضر مروری است گذرا بر این زنجیره در بیانات مقام معظم 

رهبری به همراه گفتاری از دکتر فرزاد جهان بین در توضیح این زنجیره.

مراحل پنج گانه انقاب اسامی
بازخوانی بیانات امام خامنه ای به همراه گفتاری از دکتر جهان بین



2

مراحل پنج گانه انقاب اسامی

زنجیره منطقی
یک زنجیره ی منطقی وجود دارد؛ پیش ها این را گفتیم، بحث شده. حلقه ی اول، 
انقاب اسامی است، بعد تشکیل نظام اسامی است، بعد تشکیل دولت اسامی 
است، بعد تشکیل جامعه ی اسامی است، بعد تشکیل امت اسامی است؛ این یک 
زنجیره ی مستمری است که به هم مرتبط است. منظور از انقاب اسامی - که حلقه ی 
اول است - حرکت انقابی است؛ واّل به یک معنا انقاب شامل همه ی این مراحل میشود. 
اینجا منظور ما از انقاب اسامی، یعنی همان حرکت انقابی و جنبش انقابی که نظام مرتجع 
را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون میکند و زمینه را برای ایجاد نظام جدید 
آماده میکند. حلقه ی بعد، نظام اسامی است. منظور من در اینجا از نظام اسامی، یعنی آن 
هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقاب - که مردم هستند 
- آن را انتخاب میکنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند: جمهوری اسامی. جمهوری 
اسامی یعنی نظامی که در آن، مردم سالری از اسام گرفته شده است و با ارزشهای اسامی 
همراه است. ما از این حلقه هم عبور کردیم. منظور از دولت اسامی این است که بر اساس 
آنچه که در دوره ی تعیین نظام اسامی به وجود آمد، یک قانون اساسی درست شد؛ نهادها و 
بنیانهای اداره ی کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعه ی نهادهای مدیریتی، دولت 
اسامی است. در اینجا منظور از دولت، فقط قوه ی مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاه های 
مدیریتی کشور که اداره ی یک کشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره کننده ی کشور. 
بخش بعد از آن، جامعه ی اسامی است؛ که این، آن بخش بسیار مهم و اساسی است. بعد از 
آنکه دولت اسامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسامی این است که جامعه ی 
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اسامی را تحقق ببخشد. جامعه ی اسامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای که در آن، آرمانهای 
اسامی، اهداف اسامی، آرزوهای بزرگی که اسام برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا 
کند. جامعه ی عادل، برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی 
کشور، در آینده ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت 
ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای 
پیشرفتهای همه جانبه - پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی - و بالخره 
جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعه ای 
است که ما دنبالش هستیم. البته این جامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که 

این جامعه تحقق پیدا کند. پس این شد هدف اصلی و مهِم میانه ی ما.
 چرا میگوئیم میانه؟ به خاطر اینکه این جامعه وقتی تشکیل شد، مهمترین مسئولیت این 
اجتماعی، چنین حکومتی، چنین  سایه سار چنین  در  بتوانند  انسانها  که  است  این  جامعه 
فضائی، به کمال معنوی و کمال الهی برسند؛ که: »ما خلقت الجّن و النس اّل لیعبدون«؛ 
انسانها به عبودیت برسند. »لیعبدون« را معنا کردند به »لیعرفون«. این معنایش این نیست 
که »َعَبَد« به معنای »َعَرَف« است - عبادت به معنای معرفت است - نه؛ بلکه به معنای این 
است که عبادت بدون معرفت معنی ندارد، امکان ندارد، عبادت نیست. بنابراین جامعه ای که 
به عبودیت خدا میرسد، یعنی به معرفت کامل خدا میرسد، تخلق به اخاق اه پیدا میکند؛ 
این، آن نهایت کمال انسانی است. بنابراین هدف نهائی، آن است؛ و هدف قبل از آن، ایجاد 
جامعه ی اسامی است، که هدف بسیار بزرگ و بسیار والئی است. خب، وقتی یک چنین 
جامعه ای به وجود آمد، زمینه برای ایجاد امت اسامی، یعنی گسترش این جامعه هم به وجود 
خواهد آمد؛ که حال آن مقوله ی دیگری و بحث دیگری است.این چیزی که به عنوان هدف 

ذکر شد، یک امر بسیار والست .

 انقاب اسامی

معنای انقاب چیست؟
ما می خواهیم آن نظامی، آن تشکیاتی و آن حکومتی را که بتوان این هدفها را در آن محّقق 
کرد، به وجود آوریم. این یک فرآیند طولنی و دشواری دارد و شروعش از انقاب اسامی 
اینها  امثال  و  به معنای زد و خورد و شلوغ کاری  انقاب که می گوییم، حتماً  البته  است. 
نیست؛ برخاف آن برداشتهایی است که می بینیم در بعضی از نوشته ها خوششان می آید با 
کلمه ی انقاب بازی کنند! گاهی می خواهند انقاب را به معنای شورش، اغتشاش، بی نظمی 
و بی سامانی وانمود کنند و بگویند ما انقاب نمی خواهیم؛ یعنی انقاب چیز بدی است! این 
برداشتهای غلط از انقاب است. انقاب یعنی دگرگونی بنیادی. البته این دگرگونی بنیادی در 
اغلب موارد بدون چالشهای دشوار و بدون زورآزمایی، امکانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست 
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که در انقاب حتماً بایستی اغتشاش و شورش و امثال اینها باشد؛ نه، ولی هر شورش و هر 
اغتشاش و هر تهّیج عام و توده ای هم معنایش انقاب نیست؛ هر تحولی هم معنایش انقاب 
نیست؛ انقاب آن جایی است که پایه های غلطی برچیده می شود و پایه های درستی به جای 
آن گذاشته می شود. این قدِم اّول است. انقاب که تحّقق پیدا کرد، بافاصله بعد از آن، تحّقق 
نظام اسامی است. نظام اسامی، یعنی طرح مهندسی و شکل کلّی اسامی را در جایی پیاده 
کردن. مثل این که وقتی در کشور ما نظام سلطنتِی استبدادِی فردِی موروثِی اشرافِی وابسته 
برداشته شد، به جای آن، نظام دینِی تقوایِی مردمِی گزینشی جایگزین می شود؛ با همین شکل 

کلّی که قانون اساسی برایش معّین کرده، تحقق پیدا می کند؛ یعنی نظام اسامی . 
این رایط، آسان به دست می آید

وضع کنونی - یعنی وضع وجود یک قدرت اسامی - شاید هزار مرتبه از بهترین حالتی که 
در حکومت طاغوت ممکن است یک فرد برای ترویج و پیگیری و تحّقق آرمانهای الهی داشته 

باشد، بهتر باشد. پس بایستی این را قدر دانست.
ایجاد این قدرت الهی و اسامی، امر بسیار دشواری است. این چیزی که اان پیش 
آمده و شما می توانید از طریق آن، این هدفها را تحّقق ببخشید، آسان به دست 
نیامده است. صدها شرط و صدها موقعیت باید ردیف شوند و کنار هم قرار گیرند 
تا حادثه ای مثل انقاب اسامی بتواند رخ دهد. این طور نبود که در هر زمانی، در هر 
شرایطی، در هر کشوری، چنین حادثه ای بتواند پیش بیاید؛ نه. در تاریخ ما، در وضع زندگی 
ما، در وضع  ما، در وضع حکومت  اعتقادات  ما، در  اجتماعی  ارتباطات  ما، در  ما، در مردم 
جغرافیایی ما، در ارتباطات سیاسی و اقتصادی عالم، آن قدر حوادِث فراوان کنار هم قرار گرفت 
تا شرایط آماده شد برای این که انقاب اسامی به وجود آید و پیروز شود. این شرایط، آسان 
به دست نمی آید. این همه شرایط با همدیگر مجتمع شوند تا چنین چیزی پیش آید؛ چیز 
بسیار مستبعدی است. البته نه این که ممکن نیست - قطعاً اگر شرایط را پیش بیاورند، در 
همه جا ممکن است - لیکن در کشور ما به هرحال این شرایط پیش آمد و شد؛ و این پدیده 

بسیار مغتنم و دیریاب و عجیبی است، باید قدر این را دانست .

 نظام اسامی

نظام اسامی یعنی چه؟
 یعنی منبع تقنین و معیار و ماک اجرا و ارکان تصمیم گیری در کشور معلوم شد چیست؛ 
ارکان حکومت - قوه ی مجریه، قوه ی مقننه، رهبری، قوه ی قضاییه و دیگر ارکان - چیده شد و 
قانون اساسی آمد همه ی اینها را تثبیت کرد؛ لذا پایه گذاری های اصولی انجام گرفت. این نظام 
باید در واقعیت زندگی  اسامی فقط شکل نیست؛ محتوایی دارد؛ یعنی کارهایی 
مؤمن  عناصر  و  مردان  مردم،  زندگی  در  واقعیت ها  این  تحقق  بگیرد.  انجام  مردم 
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و معتقد به خودش را - که دارای صفات و خصوصیات ازم هم باشند - می طلبد؛ 
نه  نظام اسامی است؛  این می شود دولت اسامی. دولت اسامی شامل همه ی کارگزاران 
فقط قوه ی مجریه؛ یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی. اینها باید جهتگیری ها و رفتار 
اجتماعی و رفتار فردِی خود و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسامی تطبیق دهند تا بتوانند 
به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیری ها را در مّد نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت 

به سمت آن جهتگیری ها حرکت کنند؛ این می شود دولت اسامی .
اول راهیم

رویش ما  ما پیشرفت داشته ایم و در این ریزش و رویشی که نظام اسامی دارد، مجموعاً 
از ریزشمان بیشتر بوده است و پیش رفته ایم؛ عاوه بر اینکه در میدانهای گوناگون دیگر - 
میدانهای علمی و غیره که شماها گفتید و میدانید و بیان شد - پیشرفتهای زیادی داشته ایم. 
ولی همچنان کار در ابتدای خود قرار دارد؛ ما اوِل راهیم؛ ما ابتدای راهیم. اواً باید نظام 
را از لحاظ مبانی معرفتی اش کامل کنیم. ثانیاً بنای نظام را باید بر اساس آن مبانی 
معرفتی کامل کنیم؛ یعنی نظام اسامی، دولت اسامی و کشور اسامی، هر کدام 
مترتب بر همدیگر است؛ اینها همه یکسان و یک چیز نیستند. تا کشور، اسامی 

بشود، ما خیلی کار داریم . 
بازگرداندن معنویت؛ خصوصیت این نظام

جوانان عزیز! آنچه که امروز اتفاق افتاده است، این نیست که یک دولتی در کشوری با مواضع 
خاصی بر سر کار آمده، مثل اینکه هر دولتی یا هر کشوری یک مواضع خاص سیاسی دارد؛ 
مسئله ی ما و مسئله ی جمهوری اسامی این نیست، مسئله ی یک پدیده ی عظیم و بتدریج 
توسعه یابنده و ریشه دواننده ی در یک بخش مهمی از دنیاست؛ تشکیل یک نظامی که معنویت، 
جزو بافت اصلی آن محسوب میشود. این یک پدیده ی بسیار مهم و مورد نیاز بشریت هم 
هست، که مورد استقبال قرار گرفته است و بیشتر هم خواهد شد. نظامی که بر اساس تفکر 
و معرفت اسامی بر سر کار بیاید، نظامی است که مسائل معنوی انسان، جزو عناصر اصلی 
آن خواهد بود. خصوصیت این نظام، این نیست که به مسائل مادی توجه نخواهد کرد 
و هدفش را فقط معنویات قرار خواهد داد، نه؛ این یک مغالطه و نشانه ی غلط دادن 
است؛ که در تبلیغات جهانی علیه ما، این نشانه داده میشود. به هیچ وجه این گونه 
از میان  نیست؛ بلکه معنای تشکیل چنین نظامی، این است که عنصر گمشده ی 
تأثیر پنجه ی قدرتمنِد قدرتمندان عالم  بشر، یعنی عنصر »معنویت« - که تحت 
است - به زندگی بشریت برمیگردد. همچنانی که انسان به نان و هوا و غذا و صنعت 
و علم و پیشرفت و لذایذ زندگی نیازمند است، به ایمان و تقوا و پاکی و پاکدامنی و 
طهارت دل و نورانیت دل و مجذوب معارف الهی شدن هم نیازمند است؛ به اخاق حسنه و 



مراحل پنج گانه انقاب اسامی

6

مکارم اخاقی هم نیازمند است. این بخش دوم را پنجه ی مؤثر قدرتمندان مادی دنیا، بتدریج 
از میان بشریت دور کردند؛ صد سال پیش مثل امروز نبوده؛ دویست سال پیش باز بهتر بوده 
است. این خاصیت یک نظام ویژه در وضع کنونی جهان است. این نظم موجود جهان - که 
از صد سال، صدوپنجاه سال، دویست سال قبل قّوت گرفته - اقتضائش همین بوده که دامن 
معنویت بتدریج از فضای زندگی انسان جمع بشود و این به ضرر بشریت تمام شده است. 
بشر به پیشرفت علمی نیازمند است، به اکتشافات پی درپی - همچنان که امروز بشر سرگرم 
اما در کنار معنویت.  نیازمند است؛  این اکتشافات است و پیشرفتهای شگفت آوری دارد - 
خوب، نظام اسامی هم، آن نظامی است که میخواهد این عنصر گمشده ی از تمدن 
و حیات بشری را به محیط زندگی بشر برگرداند. این در بیان، کاِر آسانی است؛ اما 
در عمل، هم کار مشکلی است، هم معارضاِن خیلی گردن کلفتی دارد. همه ی کسانی 
که منفعتشان در دنیا با ایجاد جنگ همراه است، با این مخالفند؛ همه ی کسانی که 
کار و بارشان در دنیا با ترویج سکس سکه میشود، با این مخالفند؛ همه ی کسانی 
که میخواهند سررشته ی ثروتهای حیاتی ملتها را به دست گیرند، با این مخالفند؛ 
همه ی کسانی که قدرت طلبی برایشان هدف اصلی است - در حکومتهای کوچک و 

بزرگ دنیا - با این مخالفند. یعنی معارضاِن گردن کلفتی دارد.
 دولت اسامی

اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسامی شد
بعد از آن که نظام اسامی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسامی به معنای حقیقی می رسد؛ 
یا به تعبیر روشن تر، تشکیل منش و روش دولتمردان - یعنی ماها - به گونه اسامی؛ چون این 
در وهله ی اول فراهم نیست؛ بتدریج و با تاش باید به وجود آید. مسؤولن و دولتمردان باید 
خودشان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسؤول دولت اسامی است، تطبیق کنند. 
یا چنان افرادی - اگر هستند - سر کار بیایند؛ یا اگر ناقصند، خودشان را به سمت کمال در 
آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند. این مرحله سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت 
اسامی می کنیم. نظام اسامی قبًا آمده، اکنون دولت باید اسامی شود. دولت به معنای عام، 
نه به معنای هیأت وزرا؛ یعنی قوای سه گانه، مسؤولن کشور، رهبری و همه. مرحله ی چهارم 
- که بعد از این است - کشوِر اسامی است. اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسامی 
شد، آن گاه کشور به معنای واقعی کلمه اسامی خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد 
شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشه کن می شود؛ عّزت حقیقی برای 
مردم به وجود می آید؛ جایگاهش در روابط بین الملل ارتقاء پیدا می کند؛ این می شود 
کشور اسامی. از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن، دنیای اسامی است. از کشور اسامی 

می شود دنیای اسامی درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می آید .
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اسم ماکه دولت اسامی باشد،کافی نیست
اسم ما که دولت اسامی باشد، کافی نیست؛ واّل قبل از ما چند دولت جمهوری اسامِی 
دیگر در منطقه ی ما و آفریقا و جاهای دیگر وجود داشته و الن هم هست. قبل از انقاب، 
در جایی دولتی تشکیل شد که ما شوخی می کردیم و می گفتیم جمهوری اسامی امریکایِی 
باشد،  ما دولت اسامی  اسم  بنابراین  بود.  نام جمهوری اسامی هم  با  فان جا! آن دولت 
کافی نیست؛ باید عمل و جهتگیری ما اسامی باشد. اگر در اینها اختال پیدا شد، حرکت 
مستمر و مداوم و پوینده یی که لزم است تا دولت اسامی به صورت کامل شکل بگیرد، دچار 
نُکث می شود و طبعاً کار عقب می افتد. البته دولت اسامِی کامل به معنای واقعی کلمه، در 
زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد؛ ان شاءاَه. خوشا به حال کسانی که آن روز را درک 
می کنند. همه ی ما انسانهای ناقصی هستیم. ما به قدر توان و تاِش خود می خواهیم 
مجموعه ی کارگزاران حکومت را -که خودمان هم جزو آنها هستیم - به نقطه یی 
به حد  را  ما می خواهیم خود  تطبیق کند.  نصاب جمهوری اسامی  با  که  برسانیم 
نصاب نزدیک کنیم. اگر دولتی می آید و می گوید هدفم این است که این را تحقق ببخشم، 

خیلی چیز مبارک و خوبی است .
می توانیم اّدعا کنیم که ما یک دولت اسامی هستیم

ما در کدام مرحله ایم؟ ما در مرحله ی سومیم؛ ما هنوز به کشور اسامی نرسیده ایم. 
هیچ کس نمی تواند اّدعا کند که کشور ما اسامی است. ما یک نظام اسامی را طّراحی 
و پایه ریزی کردیم - »ما«، یعنی همانهایی که کردند - و اان یک نظام اسامی داریم 
که اصولش هم مشّخص و مبنای حکومت در آن جا معلوم است. مشّخص است که 
مسؤوان چگونه باید باشند. قوای سه گانه وظایفشان معّین است. وظایفی که دولتها 
ما یک دولت اسامی  اّدعا کنیم که  نمی توانیم  اما  و معلوم است؛  دارند، مشّخص 
هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را 
تربیت کنیم. البته اگر در رأس کار یک امام معصوم مثل امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسام 
باشد که قولش، فعلش و منشش الگوست، کار برای کارگزاران نظام آسانتر است؛ چون نسخه 
کامل را در اختیار دارند و در همه چیزش هدایت هست. وقتی آدمی مثل من در رأس کار 
باشد، البته کاِر کارگزاران مشکلتر است؛ ولی ثوابشان هم بیشتر است. اگر توانستند در این 
راه حرکت کنند، اجر الهی شان بیشتر خواهد شد. هر کدام از شما تاش کنید که برای این 
مسؤولیتها خودتان را با الگوی اسامی منطبق سازید؛ یعنی دینتان، تقوایتان، رعایتتان نسبت 
به حال مردم، رعایتتان نسبت به شرع، رعایتتان نسبت به بیت المال، اجتنابتان از خودخواهیها 
و خودپرستیها و رفیق بازیها و قوم وخویش پرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بی عملی 
و هوی  و هوس و این چیزها مطابق با الگوی اسام باشد. هر کدام از شما بتوانید در این 
زمینه ها کار خودتان را بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید، البته ثواب شما از آن کسی 
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که در زمان امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسام این کار را می کرد، یقیناً بیشتر است؛ چون او به 
امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسام نگاه می کرد و آن حضرت الگوی کامل بود؛ اما شما چنین 
کسی را ندارید که آن طور به او نگاه کنید و برایتان الگو باشد؛ لیکن ضوابط در دست همه ما 

هست و امروز همه مان وظیفه داریم . 
تاش ها از روز اول روع شد

از همان اوان کار، تاش برای تشکیل دولت اسامی شروع شد. بعضی ها می گویند 
شما بعد از ۲۷ سال می خواهید دولت اسامی تشکیل دهید؟ نه، تاش و اقدام برای 
تشکیل دولت اسامی از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و 
عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه یی موفق نبودیم. بعضی از ماها 
ماها  از  بعضی  مردد شدیم؛  اصل هدف  در  ماها  از  بعضی  لغزید؛  پایمان  راه  وسط 

نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته ی به رفتارهای طاغوتی شدیم .
لوموا انفسکم

من چهار پنج سال پیش همین جا در حسینیه این مطلب را با مجموعه ی کارگزاران مطرح 
کردم؛ گفتم انقاب اسامی، نظام اسامی، دولت اسامی و بعد کشور اسامی. اگر دولت ما 
اسامی شد، آن وقت کشورمان اسامی خواهد شد. اگر من و شما در معاشرتمان، در 
رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم، 
از آن  پایین دولتی،  رده های  از آن عنصر در  بازاری،  از آن جوان  دانشجو،  از آن 
کارگر، از آن روستایی، از آن شهری چه توقعی می توانیم داشته باشیم که اسامی 
عمل کنند؟ چرا مردم را بیخود مامت می کنیم؟ نباید مامت کنیم. اگر کمبودی 
هست، خودمان را باید مامت کنیم؛ »لوموا انفسکم«.اول، ما اسامی می شویم؛ وقتی 
اسامی شدیم، »کونوا دعاة الّناس بغیر السنتکم«؛آن وقت عمِل ما مردم را مسلمان واقعی 
خواهد کرد و کشور، اسامی خواهد شد؛ هم احکام و مقررات اسامی است، هم اجرا اسامی 
است، هم دولتمردان اسامی اند، هم مردم به تبع حال و به تبع دولتمردان از لحاظ اخاقی 
البته شیطان نمی میرد؛ شیطان زنده است. همیشه عده یی، جریانی،  اسامی خواهند شد. 

مجموعه هایی هستند که تسلیم شیطان بشوند؛ اما شکل کلی، اسامی خواهد شد . 
ما مسؤولن باید خود را بسازیم؛ مرتّب با خود کلنجار برویم؛ یکدیگر را به حق وصیت کنیم؛ 
یکدیگر را ارشاد کنیم؛ مثل آینه ای در مقابل یکدیگر، عیوبمان را صادقانه به هم نشان دهیم؛ 
بنا را بر رفع عیب بگذاریم و خود را روزبه روز بهتر کنیم. هر کس هم که جدیداً مسؤولیت را بر 
عهده می گیرد، با این نّیت و با این هدف مسؤولیت را قبول کند که می خواهد برای خدمت به 
مردم، یک انسان صالح شود. آن وقت می شود تشکیل دولت اسامی. قوای مقّننه و قضایّیه 
و مجریّه و مسؤوان گوناگون ما باید بتوانند تا حّد قابل قبولی خود را با این قالبها 
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و معیارهای دینی و اخاقِی اسامی تطبیق دهند. این مرحله ی سوم است؛ ما اان 
در این مرحله قرار گرفته ایم و باید دائم تاش ما این باشد. اگر نماینده ی مجلسیم، اگر 
عضو دولتیم، اگر از مسؤولن قضایی هستیم، اگر روحانی هستیم، هر کجا قرار داریم، اّولین و 
مهمترین وظیفه را اصاح کار خود بدانیم؛ چون اصاح شخص ما، صرفاً اصاح شخص نیست؛ 
ما منشأ اثریم و یک کلمه حرف و یک امضاء و یک تصمیم گیری من و شما در جامعه تأثیر 

می گذارد. ما اگر خود را اصاح کردیم، جامعه را اصاح کرده ایم .

 جامعه اسامی

اگر کشور به معنای واقعی کلمه اسامی شود
ما ملت مسلمانی هستیم. این ملت، با اراده ی راسخ عمومی توانسته است یک نظام مطابق با 
ایمان و اعتقاد خود را در این کشور سر کار بیاورد. هدف این نظام چیست؟ هدف این ملت 
چه بود؟ هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از همه ی خوبی ها و پیشرفت ها و 
خیرات و برکاتی که خدای متعال به ملتهای مؤمن وعده داده است، برخوردار شود؛ یعنی 
یک کشوِر اسامی بشود. کشور اسامی یعنی کشوری که اساِم حیات بخش، اساِم 
انحراف، اساِم  و  بدون کج اندیشی و تحجر  نشاط آور، اساِم تحرک آفرین، اساِم 
بدون التقاط، اساِم شجاعت بخش به انسانها، و اساِم هدایت کننده ی انسانها به 
سوی علم و دانش بر آن حاکم است؛ اسامی که با همان شکلی که در قرن اوِل اسامی 
به آن عمل شد، توانست یک مجموعه ی پراکنده را به اوج تمدن تاریخی و جهانی برساند و 
تمدن و دانش او بر دنیا سیطره پیدا کند. سیطره و تسلط علمی به دنبال خود عزت سیاسی 
هم می آورد؛ رفاه اقتصادی هم می آورد؛ فضایل اخاقی هم می آورد؛ اگر کشور به معنای واقعی 

کلمه اسامی شود .
ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت باهم

کشور ما از لحاظ مادی باید در آن، علم و تجربه و فناوری در سطوح بال قرار بگیرد. از لحاظ 
ساخت و ارتباطات اجتماعی مردم در زمینه ی اقتصاد و بقیه ی موارد، ارتباط مردم با یکدیگر، 
باید ارتباطات سالم، قوی و نشان دهنده ی پیشرفت و شکوفایی باشد؛ باید استعدادها در آن 
جامعه بشکفد. همه ی انسانها بتوانند در آن با تواِن خداداده ی خود در پیشبرد اهداف زندگی، 
به یکدیگر کمک و باهم همکاری کنند. در آن جامعه باید عدالت اجتماعی باشد. عدالت به 
معنای یکسان بودِن همه ی برخورداریها نیست؛ به معنای یکسان بودن فرصت هاست؛ یکسان 
باید  شوند.  بهره مند  پیشرفت  و  حرکت  فرصتهای  از  بتوانند  باید  همه  است.  حقوق  بودن 
سرپنجه ی عدالت گریبان ستمگران و متجاوزاِن از حدود را بگیرد و مردم به این، اطمینان 

پیدا کنند.
در چنین جامعه ای، معنویت و اخاق هم باید به قدِر حرکت پیش رونده ی مادی پیشرفت کند. 
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دلهای مردم با خدا و معنویات آشنا بشود. انس با خدا، انس با عالم معنا، ذکر الهی و توجه به 
آخرت در یک چنین جامعه ای بایستی رایج شود. اینجاست که آن خصوصیت استثنایی جامعه 

و تمدن اسامی، خود را نشان می دهد؛ ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت باهم. 
چرا...؟!

بنابراین باید آسیب شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد 
و جستجو از علل این آسیب ها. البته ما اینجا نمیخواهیم مسئله را تمام شده فرض کنیم؛ 
فهرستی مطرح میکنیم: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ی ما ضعیف است؟ این یک آسیب 
است. با اینکه کار جمعی را غربیها به اسم خودشان ثبت کرده اند، اما اسام خیلی قبل از اینها 
گفته است: »تعاونوا علی البّر و الّتقوی«، یا: »و اعتصموا بحبل اّه جمیعا«. یعنی حّتی اعتصام 
به حبل اّه هم باید دسته جمعی باشد؛ »و ل تفّرقوا«.  چرا در برخی از بخشهای کشورمان 
طاق زیاد است؟ چرا در برخی از بخشهای کشورمان روی آوردن جوانها به مواد مخدر زیاد 
است؟ چرا در روابط همسایگی مان رعایتهای لزم را نمی کنیم؟ چرا صله ی رحم در بین ما 
ضعیف است؟ چرا در زمینه ی فرهنگ رانندگی در خیابان، ما مردمان منضبطی به طور کامل 
نیستیم؟ این آسیب است. رفت وآمد در خیابان، یکی از مسائل ماست؛ مسئله ی کوچکی هم 
نیست، مسئله ی اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست 
است؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت میکنیم؟ الگوی 
تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در جامعه ی ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع 
و فراگیِر همه ی بخشهای زندگی، داخل در این مقوله ی سبک زندگی است؛ در این بخش 
اصلی و حقیقی و واقعی تمدن، که رفتارهای ماست. چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با 
نیازهای ماست؟ چقدر عقانی و منطقی است؟ طراحی لباسمان چطور؟ مسئله ی آرایش در 
بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟ آیا ما در بازار، در ادارات، 
در معاشرت های روزانه، به همدیگر به طور کامل راست میگوئیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج 
دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟ بعضی ها با داشتن توان کار، از کار می گریزند؛ 
علت کارگریزی چیست؟ در محیط اجتماعی، برخیها پرخاشگری های بیمورد می کنند؛ علت 
افراد را چقدر  از ماها چیست؟ حقوق  نابردباری در میان بعضی  پرخاشگری و بی صبری و 
اینترنت چقدر مراعات می شود؟  مراعات می کنیم؟ در رسانه ها چقدر مراعات می شود؟ در 
چقدر به قانون احترام می کنیم؟ علت قانون گریزی - که یک بیماری خطرناکی است - در 
برخی از مردم چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعی در جامعه 
چقدر وجود دارد؟ محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخشهای مختلف، 
ایده های  چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخی از حرف های خوب، نظرهای خوب، 
خوب، در حد رؤیا و حرف باقی میماند؟ که دیدید اشاره کردند. چرا به ما می گویند که ساعات 
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مفید کار در دستگاه های اداری ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده 
داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟ چرا در بین 
بسیاری از مردم ما مصرف گرائی رواج دارد؟ آیا مصرف گرائی افتخار است؟ مصرف گرائی یعنی 
اینکه ما هرچه گیر می آوریم، صرف اموری کنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست. چه کنیم 
که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟ چه کنیم که حق همسر - حق زن، حق شوهر - حق 
فرزندان رعایت شود؟ چه کنیم که طاق و فروپاشی خانواده، آنچنان که در غرب رائج است، 
در بین ما رواج پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه ی ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت 
خانوادگی اش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعی اش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعی 
و خانوادگی اش محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد بین این چند تا، یکی اش را 
انتخاب کند؟ اینها جزو مسائل اساسی ماست. حد زاد و ولد در جامعه ی ما چیست؟ من اشاره 
کردم؛ یک تصمیِم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش 
یادمان رفت! مثًا فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما 
شیر را باز کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حال به ما گزارش 
می دهند که آقا جامعه ی ما در آینده ی نه چندان دوری، جامعه ی پیر خواهد شد؛ این چهره ی 
جوانی که امروز جامعه ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟ چرا در 
بعضی از شهرهای بزرگ، خانه های مجردی وجود دارد؟ این بیماری غربی چگونه در جامعه ی 
ما نفوذ کرده است؟ تجمل گرائی چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش 
اینها بخش های  نرسد؟  بد  به حد  نرود،  فراتر  از حد خوب  که  کنیم  کار  است؟ چه  خوب 
گوناگونی از مسائل سبک زندگی است، و دهها مسئله از این قبیل وجود دارد؛ که بعضی از 
اینهائی که من گفتم، مهمتر است. این یک فهرستی است از آن چیزهائی که متن تمدن را 

تشکیل میدهد. قضاوت دربارهی یک تمدن، مبتنی بر اینهاست .

 مدن اسامی

ایجاد مّدن اسامی، آرمان نظام جمهوری اسامی
را میشود در جمله ی کوتاِه »ایجاد تمّدن اسامی«  نظام جمهوری اسامی  آرمان 
خاصه کرد. تمّدن اسامی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و 
از لحاظ ماّدی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن 
غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عّزتمندی داشته 
باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگِی 
جهان طبیعت؛ تمّدن اسامی یعنی این؛ هدف نظام جمهوری اسامی و آرمان نظام 

جمهوری اسامی این است .
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مدن نوین اسامی، نقطه  ی رهائی از جهان  بینی مادی و ظامانه

امت اسامی با همه  ی ابعاد خود در قالب ملتها و کشورها، باید به جایگاه تمّدنِی مطلوب 
قرآن دست یابد. شاخصه  ی اصلی و عمومی این تمدن، بهره  مندی انسانها از همه  ی ظرفیتهای 
و  عالم طبیعت  آنان، در  تعالی  و  تأمین سعادت  برای  است که خداوند  و معنوی  ای  مادی 
در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در 
قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگوئی به نیازهای نوبه  نوی بشر، در پرهیز از تحجر 
و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خاص 
شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه  خواری و ربا و تکاثر، در گسترش اخاق انسانی، در دفاع از 
مظلومان عالم، و در تاش و کار و ابتکار، میتوان و باید مشاهده کرد. نگاه اجتهادی و عالمانه 
به عرصه  های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، و از اقتصاد و بانکداری 
تا تولید فنی و فناوری، و از رسانه  های مدرن تا هنر و سینما، و تا روابط بین  الملل و غیره و 

غیره، همه از لوازم این تمدن  سازی است.
تجربه نشان داده است که اینها همه، کارهای ممکن و در دسترس توانائیهای جوامع ما است. 
نباید با نگاه شتابزده یا بدبینانه به این چشم  انداز نگریست. بدبینی به توانائیهای  خود، کفران 
نعمت الهی است؛ و غفلت از امداد الهی و کمک سنتهای آفرینش، فرو لغزیدن به ورطه  ی: 
»الّظانّین باَه ظّن الّسوء« است. ما میتوانیم حلقه  ی انحصارات علمی و اقتصادی و سیاسِی 
قدرتهای سلطه  گر را بشکنیم و امت اسامی را پیشرِو احقاق حق اکثریت ملتهای جهان که 

اینک مقهور اقلیت مستکبرند، باشیم.
مداوم،  مجاهدت  و  اخاق  و  علم  و  ایمان  شاخصه  های  با  میتواند  اسامی  تمدن 
اندیشه  ی پیشرفته و اخاق واا را به امت اسامی و به همه  ی بشریت هدیه دهد 
و نقطه  ی رهائی از جهان  بینی مادی و ظالمانه و اخاِق به لجن کشیده  ای که ارکان 

تمدن امروزِی غربند، باشد .
سبك زندگی، بخش متنی و اصلی و اساسی مدن

ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسامی بگیریم - بالخره یک مصداق 
عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسامی وجود دارد؛ اینجور بگوئیم که هدف ملت 
ایران و هدف انقاب اسامی، ایجاد یک تمدن نوین اسامی است؛ این محاسبه ی درستی 
است - این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش 

متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو بخش باید رسید.
آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان 
پیشرفت کشور مطرح میکنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، 
اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است. 
البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشته ایم. کارهای زیاد و خوبی شده است؛ 
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هم در زمینه ی سیاست، هم در زمینه ی مسائل علمی، هم در زمینه ی مسائل اجتماعی، هم 
در زمینه ی اختراعات - که شما حال اینجا نمونه اش را ماحظه کردید و این جوان عزیز برای 
ما شرح دادند - و از این قبیل، الی ماشاءاّه در سرتاسر کشور انجام گرفته است. در بخش 
ابزاری، علی رغم فشارها و تهدیدها و تحریمها و این چیزها، پیشرفت کشور خوب بوده است.

اما بخش حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک 
زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده، 
تفریحات،  آشپزی،  نوع  نوع خوراک،  الگوی مصرف،  لباس،  نوع  نوع مسکن،  ازدواج،  سبک 
مسئله ی خط، مسئله ی زبان، مسئله ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، 
رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه ای که 
در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، 
رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، 
رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، 

که متن زندگی انسان است.
تمدن نوین اسامی - آن چیزی که ما میخواهیم عرضه کنیم- در بخش اصلی، از این چیزها 
تشکیل می شود؛ اینها متن زندگی است؛ این همان چیزی است که در اصطاح اسامی به 
به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن  آن می گویند: عقل معاش. عقل معاش، فقط 
نیست، که چگونه پول در بیاوریم، چگونه پول خرج کنیم؛ نه، همه ی این عرصه ی وسیعی 
که گفته شد، جزو عقل معاش است. در کتب حدیثِی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام 
»کتاب العشرة«؛ آن کتاب العشرة درباره ی همین چیزهاست. در خود قرآن کریم آیات فراوانی 

وجود دارد که ناظر به این چیزهاست.
و  به حساب آورد؛  نرم افزاری تمدن  به منزله ی بخش  را  این بخش  خوب، میشود 
آن بخش اول را، بخشهای سخت افزاری به حساب آورد. اگر ما در این بخشی که 
اول کردیم،  نکنیم، همه ی پیشرفتهائی که در بخش  متن زندگی است، پیشرفت 
نمیتواند ما را رستگار کند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد؛ همچنان که 
می بینید در دنیای غرب نتوانسته. در آنجا افسردگی هست، ناامیدی هست، از درون 
به هم ریختن هست، عدم امنیت انسانها در اجتماع و در خانواده هست، بی هدفی 
و پوچی هست؛ با اینکه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشرفتهای گوناگون علمی 
هست، قدرت نظامی هم هست. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این 
بخش اصلی تمدن را اصاح کنیم. البته در انقاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ 
در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم. خب، باید آسیب شناسی 

کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟
بعد از آنکه علتها را پیدا کردیم، آن وقت بپردازیم به این که چگونه میتوانیم اینها را عاج 
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کنیم. اینها به عهده ی کیست؟
به عهده ی نخبگان - نخبگان فکری، نخبگان سیاسی - به عهده ی شما، به عهده ی جوانها. 
اگر در محیط اجتماعی ما گفتمانی به وجود بیاید که ناظر به رفع آسیبها در این زمینه باشد، 
میتوان مطمئن بود با نشاطی که نظام جمهوری اسامی و ملت ایران دارند، با استعدادی که 
وجود دارد، ما در این بخش پیشرفتهای خوبی خواهیم کرد؛ آن وقت درخشندگی ملت ایران 
در دنیا و گسترش اندیشه ی اسامِی ملت ایران و انقاب اسامی ایران در دنیا آسانتر خواهد 

شد. باید آسیب شناسی کنید و بعد عاج کنید . 
بدون دارا بودن یك فكر و یك ایدئولوژی و یك مكتب میتوان مدن سازی کرد

 یک نقطه ی اصلی وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم - هدف 
زندگی را - به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخشها امکان پذیر نیست؛ کاِر 
درست انجام نمیگیرد. حال آن چیزی که به آن ایمان داریم، میتواند لیبرالیسم باشد، میتواند 
کاپیتالیسم باشد، میتواند کمونیسم باشد، میتواند فاشیسم باشد، میتواند هم توحید ناب باشد؛ 
بالخره به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. 
مسئله ی ایمان، مهم است. ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛ یک چنین 

ایمانی باید وجود داشته باشد. بر اساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد.
در اینجا یک مغالطه ای وجود دارد، که من برای شما جوانها عرض بکنم: چند تا فیلسوف نمای 
مقالت  این  از  بعضی  در  گاهی  می بینید  کردند.  مطرح  را  »ایدئولوژی زدائی«  عنوان  غربی 
روشنفکری، عنوان »ایدئولوژی زدائی« مطرح میشود: آقا جامعه را با ایدئولوژی نمیشود اداره 
کرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف نمای غربی این را گفته اند؛ یک عده ای هم اینجا طوطی وار، 
بدون اینکه عمق این حرف را درک کنند، بدون اینکه ابعاد این حرف را بفهمند چیست، 
باز هم تکرار میکنند. هیچ ملتی که داعیه ی تمدن سازی دارد،  همان را تکرار کردند، 
ملتی  هیچ  است.  نکرده  امروز حرکت  تا  و  کند  نمیتواند حرکت  ایدئولوژی  بدون 
بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیتواند تمدن سازی کند. 
همینهائی که امروز شما ماحظه میکنید در دنیا تمدن مادی را به وجود آورده اند، 
ایدئولوژی وارد شدند؛ صریح هم گفتند؛ گفتند ما کمونیستیم، گفتند ما  با  اینها 
کاپیتالیستیم، گفتند ما به اقتصاد سرمایه داری اعتقاد داریم؛ مطرح کردند، به آن 
اعتقاد ورزیدند، دنبالش کار کردند؛ البته زحماتی هم متحمل شدند، هزینه ای هم بر 
دوش آنها گذاشته شد. بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، 

و بدون تاش برای آن و پرداختن هزینه های آن، تمدن سازی امکان ندارد.
البته بعضی از کشورها مقلدند؛ از غرب، از سازندگان تمدن مادی یک چیزی را گرفته اند، 
زندگی خودشان را بر اساس آن شکل داده اند. بله، اینها ممکن است به یک پیشرفتهائی هم 
برسند، به یک پیشرفتهای صوری و سطحی هم میرسند، اما مقلدند؛ اینها تمدن ساز نیستند، 
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اینها بی ریشه و آسیب پذیرند؛ اگر چنانچه یک طوفانی به وجود بیاید، اینها از بین خواهند 
رفت؛ چون ریشه دار نیستند. عاوه بر اینکه کار آنها تقلید است و تقلید پدرشان را در می آورد، 
برخی از منافع تمدن مادی غرب گیرشان می آید و بسیاری اش گیرشان نمی آید، اما همه ی 

زیانهای آنها گیرشان می آید.
من نمیخواهم از کشورها اسم بیاورم. بعضی از کشورها هستند که رشد اقتصادی آنها به عنوان 
یک الگو، در گفتار و نوشتار برخی از روشنفکران ما مطرح میشود. بله، ممکن است آنها به 
یک صنعتی هم دست پیدا کرده باشند، پیشرفتی هم در زمینه ی مادی یا در زمینه ی علم و 
صنعت کرده باشند، اما اولً مقلدند؛ ذلت تقلید و فرودستی تقلید، روی پیشانی آنها حک شده؛ 
عاوه ی بر این، همه ی آسیبهای تمدن کنونی مادی غرب را آنها دارند، ولی اکثر منافعش را 
ندارند. امروز این تمدن مادی غرب دارد نشان میدهد مشکاتی را که برای بشریت و برای 

پیروان خودش به وجود آورده.
پس بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود آورد؛ احتیاج به ایمان است. 
این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود؛ 
و این مکتب، هدایت کننده و اداره کننده ی همه ی اینها خواهد شد. آن که مکتب توحید را 
مبنای کار خودش قرار میدهد، آن جامعه ای که به دنبال توحید حرکت میکند، همه ی این 
خیراتی را که متوقف بر تمدن سازی است، به دست خواهد آورد؛ یک تمدن بزرگ و عمیق و 
ریشه دار خواهد ساخت و فکر و فرهنِگ خودش را در دنیا گسترش خواهد داد. بنابراین، این 
مطلب اول، که احتیاج به ایمان است. کشاندن جامعه به بی ایمانی، یکی از همان توطئه هائی 
است که دشمنان تمدن سازی اسامی دنبال آن بوده اند و الن هم با شدت این را دارند دنبال 

میکنند.
به  برسد،  ثروت  به  است  ممکن  ایمان،  بدون  مکتب،  بدون  آرمان،  بدون  جامعه ی 
قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه میشود یک حیوان 
سیر و قدرتمند - و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است - اسام این را 
نمیخواهد. اسام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، و 
هم شاکر و بنده ی خدا باشد؛ جبهه ی عبودیت بر خاک بساید. انسان بودن، قدرتمند 
میخواهد؛  اسام  که  است  چیزی  آن  این  بودن؛  خدا  عبد  و  خدا  بنده ی  و  بودن 

میخواهد انسان بسازد، الگوی انسان سازی است .
قضّیه  جّدی است

قضیه بنای یک نظام و تمّدن اسامی و یک تاریخ جدید، قضّیه ای جّدی است. آن را 
جّدی بگیرید. یک وقت در کشوری، یکی کودتا می کند و نظامی بر سِرکار می آید. 
آن نظام، چند صباحی هست؛ بعد هم می رود - یا یکی دیگر از او تحویل می گیرد 
- و همه چیز به حال اّول برمی گردد. یک وقت قضیه این گونه است و این همه نقل 
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ندارد. آنچه در ایران اتّفاق افتاد، مسأله یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است. 
ما البّته یک مّلتیم؛ مرزهایمان هم، مرزهای محدودی است. بیرون از این مرزها هم 
کاری نداریم. به این نکته توّجه داشته باشید. تاش و فعالیت ما در داخل مرزهای 
خودمان است. اما این انقاب، محدود به این مرزها نیست. این پیام یک پیام جهانی 
بود. دلیلش چیست؟ دلیل، این است که وقتی ملّت ایران و رهبر عظیم الّشأن ما - امام بزرگوار 
- این کار را انجام دادند، مسلمانان در هر جای دنیا که بودند، احساس کردند نوروز آنهاست. 
روز نِو آنها آغاز شد؛ با این که به آنها ربطی نداشت. در همه جای دنیا احساس کردند مقطع 
جدیدی در تاریخشان به وجود آمد. این را ما از نزدیک دیدیم. خوِد من این واقعّیت را در طول 
سالهای گذشته در کشورهای دیگر از نزدیک لمس کرده ام و از دهها زبان دیگر هم شنیده ام. 
اینها روایت و حدس و تحلیل نیست؛ واقعّیات است. هر کسی، هر مسلمانی، هر جای دنیا بود، 
وقتی این انقاب پیروز شد، وقتی امام در صحنه ظاهر شدند، وقتی پرچم اسام و لاله اّلاَه 
بال رفت، احساس کرد که پیروز شده است. از این خیل عظیم یک میلیاردی در سراسر دنیا، 
بعضی این احساس را تداوم دادند، دنبالش راه افتادند و مبارزه کردند؛ شد همین حوادثی که 
در کشورهای گوناگون به وسیله نهضتهای اسامی راه افتاد. بعضی هم رها کردند. اگرچه ما در 
مرزهای خودمان هستیم و به بیرون مرزها کاری نداریم، اما این پیام، پیام بین المللی و جهانی 

است. امروز هم این جا، باِر آن روی دوش شماست .
با اطمینان کامل میگویم؛ مدن نوین اسامی در راه است

با اطمینان کامل میگویم: این هنوز آغاز کار است، و تحقق کامل وعده ی الهی یعنی  من 
پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن و تمدن نوین اسامی در راه است: »َوَعَد اَهُ الَِذیَن 
آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الَصالِحاِت لََیْسَتْخلَِفَنُهْم فِی اأْْرِض َکَما اْسَتْخلََف الَِذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َو لَُیَمِکَنَن 
لَُهْم ِدیَنُهُم الَِذی اْرتَضی  لَُهْم َو لَُیَبِدلََنُهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً یَْعُبُدونَِنی ل یُْشِرُکوَن بِی َشْیئاً َو 

َمْن َکَفَر بَْعَد ذلَِک َفُأولِئَک ُهُم الْفاِسُقوَن«
نشانه ی این وعده ی تخلف ناپذیر در اولین و مهمترین مرحله، پیروزی انقاب اسامی در ایران 
و بنای بلندآوازه ی نظام اسامی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی برای اندیشه ی حاکمیت 
و تمدن اسامی تبدیل کرد. سر بر آوردن این پدیده ی معجز آسا، درست در اوج هیاهوی 
مادیگری و اسام ستیزِی چپ و راست فکری و سیاسی، و آنگاه مقاومت و استحکام آن در 
برابر ضربات سیاسی و نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی که از همه سو نواخته میشد، در دنیای 
اسام امیدی تازه برانگیخت و شوری در دلها پدید آورد. هر چه زمان گذشته، این استحکام 
ـ به حول و قوه ی الهی ـ بیشتر و آن امید ریشه دارتر شده است. در طول سه دهه ئی که 
بر این ماجرا میگذرد، خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیا و افریقا، صحنه ی این هماوردی 

پیروزمندانه است .
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گفتاری توضیحی از دکر فرزاد جهان بین پیرامون زنجیره تکامل 
انقاب اسامی در فرمایشات مقام معظم رهری

اساسا هر حرکتی، پدیده ای، سازمانی، فردی و جامعه ای بخواهد به توفیقاتی دست پیدا کند 
لزمه اش این است که یک تصویر روشنی از آن نقطه غایی که می خواهد به آن برسد، داشته 

باشد که در ادبیات مدیریت استراتژیک به آن می گویند؛ چشم انداز.
چشم انداز بعضا به نظر می رسد که قابل دسترسی نیست ولی به عنوان یک افق بلند به همه 
مناسبات در آن سطحی که عرض کردم اتفاق می افتد، جهت می دهد و همه توان ها را هم 

سو می کند و به نوعی هم افزایی می کند برای رسیدن به آن هدف.
انقاب اسامی هم جدای از این قضیه نیست. لذا اگر بخواهیم یک تحلیل درست از انقاب 
اسامی داشته باشیم، بایستی هم ماموریتی که انقاب اسامی داشته و چرایی این انقاب را 
مورد توجه قرار دهیم و هم چشم اندازی که این انقاب می خواست به آن برسد را بتوانیم 
تحلیل کنیم تا ببینیم بین نقطه مبدا یعنی ماموریت انقاب و مقصد و نقطه غایی آن یعنی 
چشم اندازی که قرار است به آن برسد، نقشه راه چطور باید باشد و چه راهبردهایی را باید 

داشته باشیم.
بهترین کسانی که می تواند در مورد چیستی و چرایی انقاب و ماموریت آن سخن بگوید، 
شخص حضرت امام رحمت اه علیه به عنوان بنیانگذار انقاب اسامی و کسی که معمار کبیر 

انقاب اسامی بوده است می باشد.
البته در مرحله بعد می توان تجربه قانون اساسی را هم مورد بررسی قرار داد، چون به عنوان 
یک متن و سند بالدستی که بر تمامی اسناد اشراف دارد، در برابر ما قرار دارد. در واقع این 
انقاب تبدیل به یک نظامی در قالب جمهوری اسامی شده است و مناسبات این نظام در 

قانون اساسی قرار دارد.
امام در تعابیر متعددی فرموده اند که هدف از انقاب اسامی این نبوده که یک رژیمی برود و 
رژیم دیگری جایگزین آن شود. بلکه مساله اصلی این بوده است که این انقاب به دنبال نشر 

توحید در عالم است. یعنی به اهتزاز در آوردن پرچم ل اله ال اه در جهان.
ایشان در تعبیر دیگری می فرمایند که این انقاب آماده است که ظهور حضرت حجت ارواحنا 
له الفداء را تمهید کند. لذا یک انقاب در یک جغرافیای خاص نیست، بلکه یک پدیده تاریخی 
و تاریخ ساز است. اینجوری نیست که یک واقعه ای در یک زمانی و در یک گوشه ای اتفاق 
افتاده و بعد تمام بشود. می فرمایند طبیعتا وقتی هدف طرح ریزی یک نظام و زندگی بر مبنای 
دین شد، این محرومیت می آورد، فشار به دنبال دارد، گرسنگی دارد و شهادت دارد و چون 
مردم ما این راه را خودشان با افتخار انتخاب کرده اند، تحمل هم می کنند. و به مسئولن هم 
توصیه می کنند که پرداختن به جنبه مادی و سخت افزاری نظام که ضروری هم هست، آن ها 

را از پرداختن به حقیقت و روح بازندارد.
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باز ایشان می فرمایند که ما در سیاست خارجی به دنبال گسترش نفوذ اسام در جهان و کم 
کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. و نوکران آمریکا اسم آن را هرچه می خواهند بگذارند، 

برای ما منعی ندارد.
بعضی رهیافت هایی که قبل از انقاب بودند؛ رهیافت های اقتصادی، سیاسی و..، بعد از وقوع 
انقاب این رهیافت ها در تحلیل انقاب ناکارآمد شدند و خیلی ها نظریات خود را با انقاب 
بازسازی کردند و اساسا برای تحلیل انقاب موج جدیدی از نظریه پردازی ها اتفاق افتاد که 
در این موج جدید نظریه پردازی ها وزن ویژه و خاصی برای حوزه فرهنگی و دین داده شد 

که قبل از آن نبود!
مقام معظم رهبری می فرمایند که انقاب اسامی یک روز نو بود برای مسلمانان و انقاب 

اسامی آغاز عصر جدیدی است.
یک بحث این است که انقاب اتفاق افتاد و تمام شد، بحث دیگر این است که بگوییم انقاب 
آغاز یک عصر جدیدی بوده که این نظام جمهوری اسامی رسالتش تحقق آرمانهای انقاب 
است و این یک دعوایی است که ما الن  در داخل کشور هم می بینیم، و می توانیم جریان 

هایی را حول این دو مبحث ببینیم.
مقام معظم رهبری در جای دیگری می فرمایند که این انقاب یک واقعه تاریخی بود نه یک 

واقعه جغرافیایی و زمانی.
باز تعبیر دیگری که دارند می فرمایند که اگر بخواهیم خط کلی نظام اسامی را بیان کنیم، 
آن خط کلی تحقق تمدن اسامی و به عبارتی آن تمدن نوین و بزرگ اسامی را محقق کردن.

در این انقاب مسائل اقتصادی و سیاسی موثر بوده اند ولی علت اصلی نبوده اند.
وقتی شعارهای زمان انقاب را تحلیل می کنیم، بوضوح نشان می دهد که بیشترین و محوری 
و  سیاسی  مسائل  و  است  بوده  اعتقادی  و  فرهنگی  مسائل  به  ناظر  مردم  درخواست  ترین 
اقتصادی در رده های بعد قرار دارند، هرچند اینها هم مهم هستند، نمی گوییم مهم نیستند!

ماموریت اصلی انقاب اسامی که در شعار محوری هم خود را نشان می دهد؛ »نه شرقی نه 
غربی جمهوری اسامی« است.

نفی به معنای عدم استفاده نیست بلکه به معنای عدم وابستگی است. در واقع مدل جدید 
زندگی که نه شرقی است و نه غربی، بلکه مبتنی است بر مختصات ایرانی و اسامی و هویت 

خود ما. این یک نکته مهمی است.
برخی تحلیلگران انقاب می گویند انقاب اسامی پاسخی بوده به هویت لگدمال شده ایرانی 
مسلمان. چون که رسالت رضاشاه و محمدرضاشاه آدم کردن ایرانی بوده است، حال آدم کردن 
چیه؛ غربی کردن! که در دوره رضاشاه این با زور انجام می شد. که تیمورتاش می گوید که 
نیت مقدس قائد ملی کوبیدن بر کله های پوک مخالفین است! علی اکبر داور هم می گوید 
راه آدم کردن ایرانی یک راه است و آن زور است که رضاشاه برای همین آمده است. غربی 
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کردن از دوره مشروطه شروع می شود و در دوره رضاشاه متجلی می شود و در دوره پهلوی 
دوم ادامه پیدا می کند.

رضاشاه و محمدرضاشاه نه تحلیل درستی از غرب داشتند و نه تحلیل درستی از ارزشهای 
اجتماعی خود ما، لذا جامعه را در یک حالت میانه نگه داشتند، هم تاش کردند از سنت و 
ارزشهای خود ما ببرند و هم به سمتی ببرند که برای خودشان هم روشن نبود، برای همین هم 

الگوی رضاشاه در غربی سازی می شود آتاتورک نه خود غرب!
فرمایشات  در  که  عالم هست  در  الگوی جدید  یک  ریزی  ماموریتش طرح  اسامی  انقاب 
حضرت امام رضوان اه علیه هست و در بندهای مختلف قانون اساسی به وفور دیده می شود. 

مثا همین اصل 4؛ حاکمیت دین بر سایر قوانین.
همچنین مردمسالری که جزو اصولی است که تغییر در آن یعنی انقاب دیگرو تغییر نظام. از 

یک طرف حاکمیت دین و از طرف دیگر حضور جدی مردم در عرصه تعیین سرنوشت خود.
وقتی جامعه ای و نظامی بر اساس الگوی بیان شده ساخته شد، این جامعه ای که لتکون 

شهداءعلی الناس. که این جامعه در معرض دیگران قرار می گیرد.
منظور امام از صدور انقاب صدور فرهنگ انقاب بود، یعنی شما الگویی تولید کنید و این الگو 
را در معرض قرار دهید و این الگو  و گفتمان بتواند برتری خود را نسبت به سایر گفتمان ها 
در عمل نشان دهد و از جهت نظری هم بتواند به سوالت پاسخ بدهد و از عهده نقدها بربیاید 

تا به مرور زمان تبدیل به گفتمان حاکم بشود.
آرام  آرام  بعد  قرار گرفت،  الگو  عنوان  به  این جامعه  و  نظام وجامعه ساخته شد  این  وقتی 

گسترش پیدا می کند. اگر این اتفاق افتاد زمینه ساز میشود برای تمدن اسامی.
تمدن اسامی چهار بعد دارد: بعد اول دین است، ما که دین می گوییم دین به معنای حداقلی 
نیست. منظورمان دین جامع است، یعنی همه دین. یعنی تئوری زندگی دنیوی و اخروی 

انسان ها.
امام فرمودند واه دین همه اش سیاست است.

اینطوری نیست که دین ناظر بر بعد معنوی و آن هم فقط از جهت فردی باشد. بلکه دین ناظر 
به اداره جامعه است. ناظر به اداره فرد است، ناظر به اداره زندگی دنیوی و اخروی است. بعضی 
افراد که دنبال محدود کردن دین هستند برمی گردد به تحولتی که در غرب رخ داده است. 
می خواهد آرام آرام انسان فربه بشود در مقابل خداوندی که نحیف شده است. روسو می گوید 
که خداوند مربوط به دوره اساطیری و فلسفی است، الن در دوره علمی هستیم! باید برای خدا 

جشن بازنشستگی بگیریم و تقدیر کنیم از زحماتش در تمامی این سالها!
انسان فربه می شود و از لحاظ معرفت شناسی تکیه می شود به تجربه و مشاهده وعقل. نتیجه 
این می شود که انسان حد تعیین می کند که خدا در کجا حضور پیدا کند و در کجا حضور 

پیدا نکند! و این انسان تعیین می کند که خدا فقط در امور معنوی حضور داشته باشد!
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)به خاطر آنچه که در غرب پیرامون دین رخ داده بود، قبل از انقاب تلقی غلط و نادرستی در 
مورد دین وجود داشت.(

ولی دین بعد از انقاب اسامی در وسط معرکه قرار می گیرد. و خدایی که تا قبل از این در 
حاشیه بود در متن قرار می گیرد و به هر دلیل و نیتی گرایش به دین رشد عجیبی در عالم 

پیدا می کند.
حضور دین در برخی حوزه ها به صورت مستقیم تر است، مثل حوزه علوم انسانی )سیاست، 

اقتصاد و..( و در برخی حوزه ها نقش جهت دهنده دارد، مثل علوم فنی و مهندسی و...
مقام معظم رهبری در دیدار علمای اهل سنت فرمودند: یک جمله ای از سید قطب که همیشه 
در ذهن من هست، این است که چقدر کتاب نوشتن و چقدر منبر رفتن به اندازه ای که انسان 

در جایی حکومت تشکیل بدهد از جهت تبلیغی اثر ندارد!
 در روایت دین بر پنج پایه استوار است: نماز، روزه، حج، خمس و ولیت که ولیت افضل 
آنهاست. و به اندازه ای که به ولیت فراخوانده شده به هیچ چیزی فراخوانده نشده است. و 
در جای دیگر می فرمایند که )ولیت( افضل آنهاست.دلیلش آن است که این ولیت است که 
ضامن حفظ آنهاست. المامة نظام المسلمین. یعنی اگر این رشته از هم بپاشد، همه چیز از 

بین می رود.
لذا قدرت به این معنا ارزش پیدا می کند، قدرت نه برای قدرت، سیاست نه برای سیاست، بلکه 
قدرت و سیاست برای تحقق آرمانهای دینی. لذا در قرآن هم حکمت را آورده؛ یعنی کتاب و 

میزان را گفته و هم حدید را به عنوان نماد قدرت بیان کرده است.
عقانیت به معنای اینکه ما باید حتما بین المللی بشویم، یعنی در واقع همان فرهنگ توسعه 
و آنچه را جامعه بین المللی پذیرفته ما نیز حتما باید بپذیریم نیست، ما عقانیت را به معنای 
تدبیر می دانیم. یعنی این سیاست ورزی مبتنی بر دین باشد و از دل دین بیرون بیاید. همین 
عقانیت هم به معنای العقل ما عبد به الرحمن است، یعنی نظام سیاسی به نحوی باید مدیریت 
کند که جامعه را به سمت توحید ببرد و زمینه سازی کند برای رشد فضائل، همانطوری که در 
قانون اساسی آمده است. وهم به معنای عقل ابزاری و عقل معاش یعنی که بتواند تاش کند 

رفاه مردم را تامین کند.
در تمدن غرب به جای آموزه های قرآنی و وحیانی عقل خود بنیاد قرار داده شده است.

در تمدن غرب وظیفه نظام سیاسی تامین رفاه و بهداشت و امنیت و از این قبیل موارد است. 
در تمدن اسامی ما می گوییم عاوه بر اینها -که وجود دارند- و مهم تر از اینها رشد معنوی 

مردم و زمینه سازی برای رشد فضائل اخاقی مردم است.
ویژگی سوم تمدن اسامی علم است. علم از آن جهت که قدرت و اقتدار می آورد. در آموزه 
های دینی تاکیدات بیشماری نسبت به علم شده است. و یکی از عللی که تمدن اسامی در 

قرون اولیه شکل گرفت و به اوج رسید، به خاطر توجه وافر به علم بود.



بیانات امام خامنه ای به همراه گفتاری از دکر جهان بین بازخوانی 

21

حوزه چهارم اخاق است. یعنی این علم باید با اخاق و معنویت همراه باشد. اگر با اخاق 
همراه نبود، بمب اتمی می شود که بر سر مردم ریخته می شود.

در این تمدن سیاست هست ولی سیاست برای تامین عدالت.
اوج تمدن اسامی در زمان ظهور خواهد بود. ولی به میزانی که ما بتوانیم موفق عمل کنیم 
دیگران احساس میکنند که )این الگوی موفقی است(. اگر ما بخواهیم الگو قرار بگیریم، باید 

بتوانیم چیزهایی را که در نظر می گوییم در عمل نشان بدهیم.
اگر جامعه اسامی شکل قرار گرفت دیگران الگو می گیرند، بعد امت اسامی آرام آرام الگو 
می گیرد و بعد این امت اسامی می تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند و جهانی بشود.

ما الن در مرحله دولت اسامی هستیم.
برای اینکه دولت اسامی و جامعه اسامی شکل بگیرد باید نقشه راه تهیه کنیم.

ما گفتیم که انقاب آمده است که الگوی جدیدی ارائه بدهد، سیاست، اقتصاد و... بر اساس 
دین. اینجا نیاز هست به تولید فکر و نظریه. اگر این صورت نگیرد انقاب نمی تواند به هدف 
خود برسد. درست است که انقاب اتفاق افتاده است منتها باید با همان نظریات غرب  که 
انقاب مدعی است آنها ناکارآمد هستند- جامعه را اداره کند. لذا مهم ترین مسئله تولید فکر و 
نظریه است. متولی این کار حوزه علمیه است. مهم ترین وظیفه حوزه علمیه تولید فکر و نظریه 
در حوزه های نرم افزاری )مثل فرهنگ، سبک زندگی و...( و سخت افزاری نظام )مثل اقتصاد، 
سیاست و...( است. مثا مدل تحزب اسامی چگونه است؟ اقتصاد اسامی چیست؟ مشخصه 
آن چیست؟مدل آن درباره ی تورم و رکود چیست؟ در واقع نظریه هایی که به مثابه ی زمین 
هستند که علوم مختلف در آن رشد می کند را ارائه بدهد. علم مبتنی بر فلسفه است. این را 
حوزه علمیه باید انجام دهد. بر اساس این نظریه هایی که انجام شد و تولید فکر صورت گرفت، 
باید تولید علم صورت بگیرد. علم هم دو بخش است؛ علوم پایه و فنی و علوم انسانی)مثل علم 
اقتصاد، روانشناسی و...(. وظیفه این بخش به عهده ی دانشگاه است. این علم مدون از دل آن 
نظریه های تولیدی از حوزه علمیه باید در بیاید. اینجا بحث ارتباط حوزه و دانشگاه مطرح 
می شود. که آقا می فرمایند ارتباط حوزه و دانشگاه از اساسی ترین و پیجیده ترین مسائل 
انقاب است. اما ما سطحی و پیش پا افتاده با آن برخورد می کنیم. پس حوزه باید تولید فکر 
و نظریه بکند و آن را در اختیار دانشگاه قرار دهد و دانشگاه نیز بر اساس آن، تولید علم کند. 
در واقع، حوزه در مباحث مبنایی و دینی به صورت عمیق و اجتهادی تخصص دارد و دانشگاه 
در مسائل تخصصی علوم و ادبیات آکادمیک. که با تلفیق این دو می توانیم به علم مبتنی بر 

اسام دست پیدا کنیم.
گام بعدی این است که این علمی که تولید شده است -و راه حل برای مسائل اساسی کشور 

ارائه می دهد- وارد دولت شود و دولت بر اساس آن، کشور را اداره کند.
اما یک نکته ای که در تعابیر رهبری دیده می شود، بحث حرکت های خودجوش است. این 
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حرکت ها جزء دولت نیستند، اما گفتمان سازند. ایشان مثال می زنند به بحث جهاد سازندگی که 
در ابتدا جوانان اقدامات خودجوشی کرده بودند که منجر به صدور فرمان تاسیس جهاد سازندگی 
از جانب امام شد. در واقع یک لیه ای می توان در این مراحل اضافه کرد به این طریق که نخبگان 
بر اساس آن نظریات، یک فعالیت هایی در سطح خرد در جامعه انجام دهند. بعد این حرکت به 
تدریج گسترش پیدا می کند و گفتمان ساز می شود. الن خیلی از اتفاقاتی که در جامعه می افتد 
از طریق دولت نیست. بلکه فعالیت های غیر رسمی هستند. این اگر قوی عمل کند در دولت هم 
تاثیر می گذارد. که رهبری هم با عنوان تاثیر جنبش دانشجویی بر دولت و بحث گفتمان سازی 

فرمایشاتی دارند. لذا آقا می فرمایند همین درسی که شما میخوانید، مهم است.
منظور از دولت هم کل دستگاه حاکمیت است. به عنوان مثال در حوزه تقنین، ما الن چهل هزار 
قانون داریم که نیاز به تنقیح دارد. خب دانشگاه در قبال اینها چه وظیفه ای دارد؟ این قوانین با 

یک پشتوانه علمی و فکری به یک پختگی برسد.
پس در این مراحل انقاب-نظام-دولت، بین دولت و نظام سه چیز را اضافه کردیم؛ تولید فکر و 

نظریه، تولید علم و کاربست خرد با هدف گفتمان سازی.
نهضت جنبش نرم افزاری هم که مطرح می شود به این معناست که در این حرکت تولید فکر 
و تولید علم یک تکاپوی جدی بشود. بشود گفتمان غالب جامعه. استاد برایش تولید علم مهم 
باشد، دانشجو برایش تولید علم مهم باشد. یعنی همه به پا خیزند و قیام کنند برای تولید علم. 
یک حرکت عمومی بشود. که این حرکت های خود جوش و فعالیت های دولت اگر درست انجام 
بشود، یک توفق گفتمانی حاصل می شود. توفق گفتمانی یعنی اینکه ریل جامعه به آن سمت 
باشد. گفتمان یعنی الگو و پارادیم که به شما جهت می دهد. گفتمان افق شما را تعیین می کند. 
مثل شابلون می ماند. مثا وقتی شما می خواهی علم را در فضای امروزی دانشگاه ها تعریف 
کنی حتما باید پوزیتیویستی باشد. یا وقتی مثا در علوم سیاسی در بحث قدرت حرف، حرف 
مورگنتاست. او گفته عوامل قدرت این چندتاست، پس دیگر همین چندتاست. اگر شما خاف 
آن تعریف کنی، می گویند خاف جریان و قاعده دارید حرکت می کنید. پس اگر تبدیل به ریل 
شد، همه آن راه را می روند. شما وقتی می خواهی قطاری را تغییر مسیر دهی، لزم نیست قطار 
را جا به جا کنی. سوزن بان فقط مسیر ریل را عوض می کند. قطار خودش می رود. مثا در 
بحث حجاب بعضی ها ریل جامعه را دارند عوض می کنند. وقتی در جامعه تبرج مهم شد، انواع 
و اقسام مختلفی پیدا می کند. ممکن است چادری بپوشی که مصداق تبرج باشد. نرم افزار هم 

به معنی مبانی است.
مرحله بعد، جامعه است. نکته ی مهم این است که جامعه اسامی گرچه در تقسیم بندی مراحل، 
در سطح بال قرار گرفته است، اما واقعا همین الن دارد شکل می گیرد. اگر بخواهیم تمثیل 
کنیم، مثل نسبت نیت انسان است با شخصیت برزخی او. همین الن، انسان مطابق عمل و نیتش 
شخصیت برزخی اش ساخته می شود. لذا رهبری می فرمایند هر صحبت و هر حرکت ما اثر دارد.

پس از انجام این مراحل، جامعه ی اسامی الگو خواهیم داشت که می تواند در معرض دید و 
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نظر دیگران قرار بگیرد.
با توجه به این نقشه راه ما باید ببینیم چه خأ هایی داریم. یکی از این خأها تولید علم و 
تولید فکر است. مثا در مساله سبک زندگی یک بخشش مدل پوشش است. ما فقط با مدل ها 
و کارهای اشتباه مقابله می کنیم. خب یک نیازی در جامعه وجود دارد که بر اساس آن تقاضا 
شکل می گیرد. شما باید این نیازها را پاسخ بدهید. اگر شما پاسخ ندادی دیگری پاسخ می دهد. 
با پوشاندن آن تقاضا که مشکل حل نمی شود. از این مسائل جزئی گرفته تا مسائل کلی تر مثل 
نظام بانکی.مدل بانکداری اسامی چگونه است؟ و این مسائل باید از طریق حوزه و دانشگاه پاسخ 
داده شود. مهم ترین کای که جنبش دانشجویی می تواند انجام دهد، تمرکز روی حلقه ی وصل 
حوزه و دانشگاه است. اگر دقت کنید، امام نفرمود بسیج دانشجویی، بسیج دانشجو و طلبه را با 

هم مطرح کردند. 
در خیلی موارد ما اصا متوجه نیستیم که انقاب اسامی شده است. اصا در تراز انقاب نیستیم. 
آقا یک جمله ای دارند که این مسجد که قبل از انقاب هم همینجوری بود، محرم ها مراسمی 
بود و سخنرانی ای  و... مسجد قبل از انقاب و مسجد بعد از انقاب نباید تفاوت داشته باشد؟ 
یا مثا موسیقی. خب یک زمانی آقا در دیدار با مرکز تولید دانش صدا و سیما فرمود ببینید چه 
موسیقی با برنامه علمی متناسب است و بومی هم هست، سفارش دهید به ارکست سمفونی 
تهران برایتان تولید کند... خب شما وقتی تولید نکنی، باید یک موسیقی دیگری بگذاری. جامعه 

را در خأ نمی شود اداره کرد.
مرحله بعدی تشکیل امت اسامی است. وقتی جامعه اسامی تشکیل شد، خودش مثل نور است. 
روشن است و روشن می کند. بقیه جوامع از آن الگو می گیرند. می فرماید لتکونوا شهداء علی 

الناس. 
نقش آزاد اندیشی در تولید فکر و تولید علم

اگر آزاد اندیشی نباشد، انسداد فکر ایجاد می شود. برای تولید علم باید زمینه فکر کردن را فراهم 
کنیم. خود قرآن با اینکه حقانیت خود را هم بیان می کند)انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون(. 
اما با این حال دعوت به تحدی می کند. می فرماید 10 سوره مثل قرآن بیاورید.بعد کار را آسان 
تر می کند می فرماید یک سوره بیاورید. به عبارت دیگر عرصه را برای حریف باز تر می کند تا او 
تکاپوی بیشتری بکند. یعنی نه تنها محدودیت در پرسش ایجاد نمی کند بلکه تشویق به پرسش 
گری می کند. یکی از دلیل گسترش اسام همین بود. بر خاف امثال بهاییت که حیاتشان در 
استبداد است-چون حرفی برای گفتن ندارند- اسام حیاتش در آزاداندیشی است. لذا سوال های 
جدید، مسائل جدید و پاسخ های جدید تولید می شود. چون اسام از جهت مبانی غنی است. 

السام یعلو و ل یعلی علیه. اما این باید استخراج شود.



امت اسامی با همه  ی ابعاد خود در قالب ملتها و کشورها، باید 
و  اصلی  شاخصه  ی  یابد.  دست  قرآن  مطلوب  مّدنِی  جایگاه  به 
از همه  ی ظرفیتهای مادی  انسانها  این مدن، بهره  مندی  عمومی 
و معنوی  ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، 
در عام طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرایش 
از  برگرفته  قوانین  را در حکومت مردمی، در  این مدن  ظاهری 
قرآن، در اجتهاد و پاسخگوئی به نیازهای نوبه  نوی بر، در پرهیز 
از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و ثروت 
عمومی، در استقرار عدالت، در خاص شدن از اقتصاد مبتنی بر 
ویژه   خواری و ربا و تکاثر، در گسرش اخاق انسانی، در دفاع از 
مظلومان عام، و در تاش و کار و ابتکار، میتوان و باید مشاهده 
علوم  از  گوناگون،  عرصه های  به  عامانه  و  اجتهادی  نگاه  کرد. 
انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، و از اقتصاد و بانکداری تا 
تولید فنی و فناوری، و از رسانه   های مدرن تا هر و سینا، و تا 
روابط بین  املل و غیره و غیره، همه از لوازم این مدن   سازی است.








