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چكيده
زمينه و هدف :کشور ایران به حرکتی همه جانبه براي رسیدن به هدف انقالب اسالمی که همانا تشکیل تمدن نوین اسالمی است نیاز دارد .در اینن
مقاله تالش شده است تا با بهره جستن از بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،مراحل و چگونگی دستیابی به این هدف تبیین شود .مرجعینت لممنی بنه
لنوان رویکردي کمیدي و ابزاري قدرتمند در پرتو قرآن و لترت اسالمی میتواند به خودسازي وجامعه پردازي منجر شود کنه اینن مهنه نهایتنا بنه
تمدنسازي خته خواهد شد .در این مقاله تعاممی به صورت بنیادین مورد بحث قرار میگیرد که بتواند دانشگاهها و حوزههاي لممیه را در چنارچوبی
ساختارمند براي رسیدن به هدف مرجعیت لممی قرار دهد.
روش كار :با روش مرور کتابخانهاي و ثبت تجربیات افراد خبره و استفاده از منابع لممی موجود مطالب جمعآوري شده است.
يافتهها :چرخه ساختار وجودي انسان به بررسی ادراکات (شامل حس ،خیال ،وهه و لقل) و لمل انسان می پردازد .لمه بهدست آمده میتواند انسان
را به سمت رشد و یا غی(سقوط) سوق دهد .تفکر ابزار اصمی پژوهشها ،کشفیات ،اخترالات و  ..است که اگر در پرتو ایمان قرار گیرد و برپایه فهنواي
دین مبین اسالم و اصول فطرتمان باشد ،آنوقت لمه و دانش محصول شده به سمت رشد خواهد بود و این لمه که نتیجه خودسازي لالمنان بنوده
است به لملهایی برپایه ساختار وجودي انسان تبدیل خواهد شد که جامعهپرداز است و در شکلگیري تمدن اسالمی حایز اهمیت خواهد بود.
نتيجهگيری :مرجعیت لممی بهلنوان رویکرد و ابزاري مهه در پیشبرد اهداف لالیه مشخص شده در بیانیه گام دوم محسنوب منیشنود .اینن مهنه
میتواند به خودسازي ،جامعهپردازي و تمدنسازي کمک بزرگی کند .اندیشکدههاي قرآنی و دینی و مراکز لممی و پژوهشنی کشنور بنا همکناري و
تعاممی تنگاتنگ بر پایه ساختار وجودي انسان میتوانند لالمانی تربیت کنند که به تحقق مرجعیت لممی رشدآور کمک کنند.
كليد واژهها :مرجعیت لممی ،دولت اسالمی ،خودسازي (اسالم) ،جامعهپردازي ،تمدن اسالمی ،ساختار وجودي انسان.

مقدمه

خود نزدیک میشود .امام (ره) فرمودند "بايد اين نضتن

 -نضتن

انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی پا به چمه دوم خود منینهند کنه

مستتعف در مقابل مستكبر  -در تمام عالم گسترده شود .ايران،

کشور لزیزمان ایران به اذلان آمارهاي منتشر شده ارگانها و سازمانهاي

مبدأ و نقطه اول و الگو برای همنه ملن هنای مستتنعف باشند.

تغذیه شده توسط مستکبران جهان ،در لرصههاي لممی و پژوهشی داراي

مل های مستتعف ببينند كه ايران با دس خالی و با قدرت ايمان

پیشرفتهاي قابلتوجهی نسبت به دوران ستهشاهی و حتنی کشنورهاي

و با وحدت كلمه تمسک به اسالم ،در مقابل قندرتهنای بنرر

پیشرفته جهان بوده است .اگرچه این پیشنرفتهنا در لرصنههناي لمنوم

ايستاد و قدرتهای برر

انسانی ،مهندسی و پزشکی قابلتوجه است اما نیاز به حرکتی سریعتر براي

نورانی قرآنکریه نیز این مطمب به نحوي مورد اشاره قرار گرفتنه اسنت و

رسیدن به تمدن اسالمی مورد نظر امامین انقالب اسالمی بنیش از پنیش

خداوند متعال ولده داده است که ما منت بر مستضعفان منیگنذاریه کنه

احساس میشود .حال که از نقطه لطف انقالب اسالمی لبور کردیه ،باید

آنها امام بشوند در دنیا ،و وارث باشند)2( .

را شكسن

در برداشتن گام دوم انقالب اسالمی لزم خودمان را جزم کننیه و تنالش

بیانیه گام دوم انقالب که چندي پیش توسط امام خامنهاي ابالغ شد

کنیه تا میوه این درخت آبیاري شده ،توسط خون شنهداي لظنیهالشنان

نقشه راهی است براي تحقق آرمان بزرگ انقالب که همانا ایجاد تمدن

انقالب اسالمی را بچینیه و به دنیا و خصوصا مستکبران لاله اثبات کننیه
که جمالت نورانی و گوهربار امام لزیزمان در شروع این حرکت به تأوینل
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داد" ( )1در آینهاي از آینات
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شکل  1ن چرخه ساختار وجودی انسان

نوین اسال می و آمادگی براي طموع خورشید ویایت امنام زمنان ارواحننا

در ادامه تالش خواهه کرد تا جواب این سؤایات را به کمک ینک واقعینت

فداه است .در این بیانیه مطالب و لناوین بسنیاري وجنود دارد کنه فصنل

برداشت شده از قرآن و ینک مانال لیننی و خنا

از کشنور لزیزمنان اینران

جدید انقالب اسالمی را براي خودسازي ،جامعنهپنردازي و تمندنسنازي

توضیح دهه و سپس به چگونگی محقق شدن این فرمان جهاد بپردازم.

رهنمون میکند .یکی از این لنوانها که در دهه گذشته نیز با تأکید بسیار
از زبان رهبرمان شنیده شده است بحث پیشرفت لممی کشورمان بهلنوان

روش مطالعه

مسأله اي کمیدي براي توسعه و تمدنسازي اسنت .مطمبنی کنه در قالنب

روش مطالعه کتابخانهاي و جمع آوري اطاللنات از مننابع معتبنر بنوده

توصیه با لنوان لمه و پژوهش در این بیانیه از آن یاد شده است .رهبرمان

است .از اطاللات موجود در منابع معتبر کتابخانهاي در کد واژه هاي مطالعه،

از دانش بهلنوان ابزار و وسیمهاي یاد کردهاند که براي یک کشنور لنزت و

درج تجارب شخصی ،بیانیه گام دوم ،سخنرانی هاي امام خمینی (ره) و امام

قدرت میآورد .ایشان همچنین میفرمایند "روی ديگر دانايی ،توانايی

خامنهاي براي تنظیه این مقاله استفاده شد.

اس " ( )3و در جایی دیگر میفرماینند "ما به سوءاستفاده از دانن
مانند آنچه غرب كرد ،توصيه نمیكنيم ،اما مؤكداً به نياز كشور به

يافتهها

نظر نویسنده بار دیگر لالوه بر سخنرانیهاي پیشین ایشان مبنی بر تبدیل

وجودي انسان نامیدهاند .در اینجا بهطور مختصر ارتباط این چرخه بنا بحنث

شدن به مرجعیت لممی ،اتمام حجت دیگري با ممت ایران و بهویژه جوانان

این مقاله را بیان میکنه .انسان از منظر قرآن براي انجام یک"لمل" نیاز به

این مرز و بوم شده است.

طی کردن مراحمی دارد که "تفکر" در پرتو "ایمنان" از آن جممنهانند .طنی

جوشاندن چشمه دان

قبل از پرداختن به فرمان جهاد لممی رهبرمان ،که مننت بنه مسنأله

کردن این مراحل با رلایت شنرایطی منیتوانند انسنان را بنه "لمنه" در آن

مرجعیت لممی میشود یازم است ببینیه چگونه لمنه ،داننش و پنژوهش

موضوع و سپس انجام "لمل" خته کند .این چرخه که با ادراک انسان آغناز

میتواند یک کشور و ممت را به "خودسازي" و سپس "تمدنسازي" سوق

میشود و به لمل او خته میشود چرخهاي اسنت کنه انسنان را بنه سنمت

دهد؟ چگونه جهت این حرکت میتواند در راستاي رشد و تعالی یک ممت

"رشد" و یا "غی(سقوط)" سوق میدهد .بهطورکمی مرحمه ادراک انسنان از

باشد و منت به "تمدن نوین اسالمی" شود؟ و چگونه در آنسوي مرزهاي

قسمتهایی تشکیل شده اسنت کنه شنامل "حنس"" ،خینال"" ،وهنه" و

مقدس کشورمان این حرکت منجر به تمدن ابتذال و طاغوت شده است؟

"لقل" است که در کل به آن "تفکر" منیگوینند و سنپس اینن تفکنر کنه
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شکل  2ن فرايند پنج مرحلهای متصور در منظومه فكری امامي انقالب اسالمی

زاییده لقل است به "لمه" منت میشود .در شکل  1تالش شنده اسنت تنا

اتکال به خداوند متعال شروع کردند که نتیجه آن حیرتآور بوده و هست.

این چرخه بهطور خالصه به تصویر کشیده شود.

مطمب مهه و کمیدي این است که چطور منیتنوان امنري سنخت و غینر

این چرخه میتواند به سمت نور و یا به سمت ظممت حرکت کند که

ممکن را ممکن کرد؟ و چطور حرکتی در راستاي رشد قرار میگیرد؟

آوردهاش رشد و یا سقوط میشود .این یک واقعیت خِمقتی انسان است که
باید در این مسیر از آن بهره بجوییه تا بتوانیه به هدف لالی خود برسنیه.

بحث و نتيجهگيری

لمیرغه مخالفتهاي صناحبنظران و لممناي غربنی در لمنوم سیاسنی و

تمدنسازي است ،فرآیندي پن مرحمهاي را ترسیه کردهاند که ابتداي آن

مممکتداري به خواست خدا و بر پایه قوانین الهی مسیر خود را با موفقیت

پیروزي انقالب اسالمی در  22بهمن پنجاه و هفت و انتهاي آن نیز تشکیل

طی کرده و خواهد کرد .وقتی امام (ره) حرکت خود را در راستاي انقنالب

همننان تمنندن نننوین اسننالمی و زمینننهسننازي بننراي ظهننور حضننرت

اسالمی ایران شروع کردند ،سیاستمداران دانشگاه رفتنه آن روزگنار ،ر

حجتبنالحسن (ل ) است .نمودار ترسیمی (شکل  )2این مراحل را همراه

دادن انقالبِ دیگري را در جهنان بسنیار دور از انتظنار و دسنت نینافتنی

با تعاریفش بیان میکند.

میدیدند .از سوي دیگر حتی در درون حوزههاي لممیه بزرگنان بسنیاري

نظر امام خامنهاي در رابطه با موقعیت فعمی ما در این سیر این اسنت

بودند که نظرشان در رابطه با تشکیل حکومتی اسالمی و چگنونگی آن بنا

که ما هنوز در مرحمه دولتسازي به سر میبریه و در حالِ گذار از دولنت

نظر حضرت امام (ره) متفاوت بود .حال آنکه حضرت امام (ره) بنا وجنود

پیشا اسالمی به دولت اسالمی هستیه .لذا از نظر نویسنده نیاز هست تا با

مخالفتها و لدم همراهیها حرکتی را بر پایه احساس تکمیف خنود و بنا

ساز و کاري بر پایه اصول اسالمی و دینیمان ابتدا بنه مسنهمه خودسنازي
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بگذارید تا ماالی از حرکتی بزنه که سمت و سنویش رشند بنوده اسنت و

امام خامنهاي براي رسیدن به هدف غایی که همان جامعنهپنردازي و

تحقق مرجعيت علمي رويكردي كليدي براي ...

شکل  3ن مراحل ادراک انسان

پرداخته و سپس بتوانیه به کمک انسانهاي فرهیختهاي که برپایه اصنول

"غی" نیاز هست به قرآن و لترت (ع) پناه ببریه .با این نحوه نگرش میتنوانیه

اسالمی و معرفتی تربیت شندهانند بنه سنمت و سنوي جامعنهپنردازي و

به مراحل ادراک انسان که در شکل  3ترسیه شده اسنت بپنردازیه کنه طبنق

تمدنسازي اسالمی برویه .لمه اگر توسط انسانهایی که تربینت شنده در

چرخه ساختار وجودي انسان زمینهساز اصمی براي رسیدن به لممی است کنه

مکتب اسالم و داراي معرفت اسالمی هستند ،بهدست بیاید میتواند ابزاري

انسان و جامعه را در مسیر رشد قرار میدهد.

قدرمند و لزتبخش باشد که در مسیر رشد و تعالی جامعه تأثیر شنگرفی
داشته و زمینهساز تمدن اسالمی شود.

بهطور کمی مراحل ادراک "تفکر" نامینده منیشنود کنه ابنزار اصنمی
پژوهشها ،کشفیات ،اخترالات و  ..است .حال اگر این مراحل ادراکی النه

براي فهمیدن هرچه بهتر این موضوع این نکته حنایز اهمینت اسنت کنه

از حواس ،تصویرسازيها ،رابطهها و سنجشهاي انسان بر پایه فهواي دین

چطور به کمک معارف اسالمی به لمنوم کناربردي دنینوي برسنیه و سنمت و

مبین اسالم و اصول فطرتمان باشد ،آنوقت لمه و دانش محصنول شنده

سوي لموم را مشخص کنیه .که این نیاز به "انسانشناسی" دارد .بحث نوپناي

در این راه به سمت رشد خواهد بود و این لمه که نتیجه خودسازي لالمان

"لموم شناختی" که به کمک دیگنر لمنوم از جممنه لمنوم الصناب و روان بنه

بوده است به لملهایی (ساختار وجودي انسان) تبندیل خواهند شند کنه

بررسی نحوه تفکر و ذهنشناسی انسان میپردازد ،تنالش دارد کنه بنا نگنرش

جامعهپرداز است و در شکلگیري تمدن اسالمی حایز اهمیت خواهد بود.

کامال مادي به این موضوع بپردازد .این روش یکی از راههناي شنناخت انسنان

بنابراین مرجعیت لممی میتواند بنهلننوان رویکنردي کمیندي و مهنه در

است که نمونههاي موفقی همچون اشتیاق انسانها به اسنتفاده از شنبکههناي

پیشبرد اهداف لالیه مشخص شده توسط رهبنر لزیزمنان در بیانینه گنام دوم

اجتمالی از نتای آن است .اما از آنجاکه داشتن نگرش صرفا مادي بنراي فهنه

محسوب شود .و به خودسازي ،جامعهپردازي و تمدنسازي کمک بزرگی کند.

انسان و خیر و شرش محکوم به شکست است .چارهاي جز قرآن و لتنرت (ع)

امید است تا اندیشکدههاي قرآنی و دینی و مراکز لممی و پژوهشنی کشنور بنا

براي شناخت موضوع انسانشناسی نمیماند .همچنین قرآن منیفرمایند" :قند

همکاري تنگاتنگ به تحقق مرجعیت لممی که رشدآور خواهد بود کمک کنند

تبین الرشد من الغی" بننابراین بنراي تفکینک دادن سنمت و سنو "رشند" از

و بتوانیه لبیک محکمی به فرمان جهاد لممی امام خامنهاي بدهیه .انشاءاهلل.

The Realization of Scientific Authority a Key Approach to Self-Development, Society
and Promoting Civilization

Abstract
Background: Iran needs a comprehensive movement to achieve the goal of the Islamic Revolution, which is the
formation of a new Islamic civilization. This study attempts to explain how to achieve this goal. Being a scientific
authority as a key approach and a powerful tool in the light of the Quran and Islamic traditions can lead to SelfDevelopment promolting society and building on Islamic civilization. This article discusses the fundamental
interplay that can place universities and seminaries in a structured framework to achieve the goal of scientific
authority.
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Methods: A literature review was undertaken through documenting, library review, recording experiences of experts,
and using available scientific resources.
Results: The cycle of human existential structure examines human perceptions (including sense, imagination,
illusion, and reason) and action. The gained knowledge can lead man to grow or fall. Thinking is the main tool of
research, discoveries, inventions, etc. If the thinking based on the understanding of Islam, the principles of our
nature, and the light of faith, then the gained knowledge can grow a man. This directly related to the self-knowledge
of scholars. Based on the human existential structure, the gained knowledge will transfer into the human actions,
which consequently socialized and will be important in the formation of the Islamic civilization.
Conclusion: Scientific authority is an important approach and tool that can pursuit high goals of the Islamic
revolution, which are set out in the second phase of the revolution statement. Achievement of scientific authority can
be a great help to self-development, society-processing, and civilization-building. Quranic/religious think-tanks and
scientific/research centers of Iran, through close cooperation and interaction based on the human existential structure,
can train scholars to help the realization of attaining scientific authority.
Keywords: Human Existential Structure, Islamic Civilization, Islamic Government, Scientific Authority, Selfactualization (Islam), Society-Processing
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