نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی
1

محمود پاکیزه

اولین همایش بین المللی گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز

یکی از مؤلفههای مهم تمدن اسالمی ،معنویت و اخالق است که حضرت امام خامنهای

(مدظله)

در بیانیۀ گام دوم انقالب به آن پرداخته است .برای بار یافتن به بارگاه معنویت و اخالق و نیز
تقویت روحیۀ معنوی و اخالقی جامعه،گریزی جز ارائۀ نقشۀ راه و کالک عملیاتی نیست.
با توجه به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت انقالب اسالمی ،میتوان استراتژی (راهبرد) نظام
اسالمی را به دو فاز اصلی و فرعی (دمدستی و دوردست) تقسیم کرد.
راهبرد کالن و اصلی نظام اسالمی برای ارتقاء معنویت و اخالق در جامعۀ اسالمی،
گفتمانسازی معنویت است که در پنج گام شناسایی و شناساندن ارزش ،تبدیل آگاهی
به معرفت عمومی ،تبدیل معرفت به باور عمومی و تبدیل باور به رفتار امکان اجرا دارد.
راهبردهای فرعی برای ارتقاء معنویت عبارتند از :تقویت بنیۀ دینی با خودسازی ،کادرسازی
و تقویت نظام آموزشی با ترسیم نقشۀ جامع آموزش و پرورش .برآمده از این راهبردها و برای
رسیدن به اهداف فرهنگی و معنوی انقالب اسالمی ،راهکارهایی چند ارائه میشود؛ نبرد
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چکیده

International Conference on the Second Step of the Revolution

نامتقارن فرهنگی ،مسیریابی چشمهای ،ارائۀ الگوی عملی معنویت اصیل ،انقالب مستمر،
حذف پارازیتها و شاخصسازی مفاهیم معنوی.
واژگان کلیدی

معنویت ،اخالق ،گام دوم انقالب ،گفتمانسازی ،شاخصسازی

 . 1اســتاد حوزه و دانشگاه
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 .1بیان مسئله

ً َ
َ َّ ْ ُ َ ٌ َ َّ
ُْ ْ
ْ
الل ْیل ساج ًدا َ
قائما َی ْحذ ُر ال ِْخ َرَه َو َی ْر ُجوا َرح َم َه َر ِّب ِه؟ قلَ :هل َی ْس َت ِوی
و
قانت آناء
ِ
(أمن هو ِ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ِ َ ْ َ ُ ِ َ َّ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ ْ
[انسان بىاعتقاد
باب) (زمر)9 :؛ «آیا
ِ
ال ِذین یعلمون و ال ِذین ال یعلمون؟ ِإنما یتذكر أولوا الل ِ
برابر است با] آنكس كه در ساعتهاى شب ،پیوسته مشغول نماز و سجده است و از عذاب
آخرت بیمناك است و به رحمت پروردگار خویش امیدوار؟ بگو :آیا آنان كه مىدانند و آنان
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كه نمىدانند ،با یكدیگر برابرند؟ و جز خردمندان كسى پند نتواند گرفت».

پدیدۀ انقالب نه مقطعی تاریخی و پایانپذیر ،بلکه حرکتی مستمر و پیشرونده بهسوی
افقی مشخص برای اتصال به جریان عظیم موعود است .چنین حرکتی نیازمند جریانسازی
مستمر ،صبر و استقامت و پافشاری بر آرمانها و تقویت معنوی است.
بیانیۀ گام دوم انقالب -که از سوی ولی خدا ارائه شده است و شاخصی روشن در ادامۀ
روند انقالب اسالمی است -از «تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان
و حتی نونهاالن ،با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر» خبر میدهد .بهترین
دفاع در عرصۀ هجمۀ فرهنگی و نفوذ معنوی دشمن -نفوذی که سبب تضعیف عزت اسالمی
است -عملکرد فعال به جای عملکرد منفعل و مواجهۀ فعال و «انقالب مستمر» است .باید
معنویت از قلهها بجوشد و بر دامنهها ببارد .پیامهای معنوی پرتکرار و به تعبیرها و شیوههای
گوناگون بر جان آحاد جامعه بنشیند و معنویت به گفتمان روز بدل شود.
رسیدن به جامعۀ معنوی با مردمی متخلق به اخالق اسالمی و پایبند به اصول انسانی،
خواهان رویهای مناسب ،نقشهای درخور و مدل عملیاتی دقیق است .این پژوهش در پی
پاسخگویی به این دغدغه نگاشته شده است .سؤال پژوهش این است« :طرح عملیاتی
پیشنهادی برای جریانسازی معنویت و اخالق در جامعۀ اسالمی با توجه به بیانیۀ گام دوم
انقالب چیست؟»
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َّاسَ ،ك َم ْن َم َث ُل ُه فِی ُّ
س ب ِخا ِر ٍج ِم ْنها؟ َكذل َِك
كان َم ْیتاً َف َأ ْح َی ْینا ُه َو َج َعلْنا ل َ ُه ن ُورا ً یَ ْمشِ ی ب ِ ِه فِی الن ِ
 . 1و نیز ( َو َم ْن َ
الظ ُلماتِ ل َ ْی َ
ون) (أنعام)122 :؛ «آیا آنكس كه [دل او] مرده بود ،ما زندهاش كردیم [به ایمان] و براى او
ین ما كان ُوا یَ ْع َم ُل َ
ُزی ِّ َن لِلْكافِ ِر َ
نورى [از علم و حكمت] قرار دادیم كه با آن در میان مردمان راه مىرود ،با كسى برابر است كه در تاریكیها جاى دارد
و به بیرون آن راه نمىبرد؟»

 .2مفهومشناسی
 .1-2معنویت

در لغت واژۀ معنویت از ریشۀ «عنی» گرفته شده و واژۀ «معنا» نیز از همین خانواده است.
برای معنای لغوی «معنا» معانیای از این دست آمده است :مفهوم آنچه واژه یا ترکیب یا
جمله بر آن داللت دارد ،منظور ،مقصود ،غایت ،و اهمیت و ارزش و اعتبار (انوری،1381 ،
ج 7183 :7؛ حقشناس و دیگران1012 :1381 ،؛ علیزمانی .)59 :1386 ،برای نمونه،
در تعبیر «معنای زندگی» درصورتیکه «معنا» به مفهوم ارزش ،اهمیت و اعتبار لحاظ شود،
ارزش [زیستن] ندارد؟
«معنوی» [منسوب به معنی] حقیقی ،باطنی و روحانی را گویند ،دربرابر صوری و مادی؛
پس ،هرآنچه راجعبه باطن شخص و روح او باشد را شامل میشود .شاید بتوان گفت هر آنچه
با روح و باطن و جهات عالی و انسانیت انسان در ارتباط باشد« ،معنوی» نامیده میشود و
«معنویت» ،مصدر جعلی از آن است (دهخدا :1377 ،ذیل واژۀ معنوی؛ معلوف:1385 ،
ذیل واژۀ عنی).
مفهوم اصطالحی معنویت در فرهنگ دینی مشخص میشود .تعبیر عالمه طباطبایی از
معنویت« ،کماالت درونی» انسان است (طباطبایی ،1374 ،ج  )567 :4و شهید مطهری
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مفهوم این پرسش که «آیا زندگی معنا دارد؟» این است که آیا زندگی ارزش [زیستن] دارد یا

معنویت را معادل «هرچه درونی و باطنی برای انسان است» میداند (مطهری ،نرمافزار،
ج  )376 :13و جنبۀ روحی و ملکوتیای که انسانیت انسان از آن ناشی میشود را جنبه
معنوی انسان مینامد (مطهری ،نرمافزار ،ج  .)515 :3عالمه حسینی طهرانی معنویت را
اینگونه تفسیر مینماید« :معنویت ،حالت روحانیت و سبكی و نورانیت روحی است که
امكان تقرب به خدای سبحان را برای انسان فراهم میآورد» (حسینی طهرانی 1428 ،ق:
 .)203امام خامنهای(مدظله) تعبیر سادهای را در تفسیر معنویت برگزیده است« :معنویت به
معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل اخالص ،ایثار ،توکل و ایمان در خود و در
جامعه است» (فرازی از بیانیۀ گام دوم انقالب).
بدین بیان ،مراد از معنویت ،قابلیت و قدرت بالقوۀ درونی است که با معرفت ،ایمان ،عمل
به شریعت اسالمی و با عبودیت و بندگی آگاهانه و مخلصانه و خاشعانۀ خداوند متعال بروز
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مییابد و در دل و روح انسان ،حیات و نورانیت ایجاد میکند و در اندیشه ،اخالق و رفتار
فردی و اجتماعی تجلی مینماید.
با این اندیشه ،از بیل زدن یک کشاورز در مزرعه گرفته تا چشمپوشی از میلیاردها ثروت
در راه خدمت به انسانها -که نهالهای باغ خداوندیاند ،-از مطالعۀ یک سطر دانش برای
رسیدن به قوانین واقعی هستی گرفته تا تالش برای پاسداری از مرزهای ایدئولوژیک نظام
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اسالمی ،از کارگری برای تأمین معیشت و از مدیریت صحیح کارفرما گرفته تا خانهداری و
بچهداری زنی در خانه ،همه و همه با شرط قصد قرب الهی ،عبادت معبود یگانه است و سبب
افزایش معنویت است.
پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآلهوسلم در عمل به فرمان شبزندهداری (طه 4-1 :و اسراء ،)79 :آنقدر
اهتمام داشت که قدمهای مبارکش متورم میشد (مجلسی 1404 ،ق ،ج   .)288 :16
این مداومت چنان بود که حضور در صحنههای بحرانیای همچون جنگ بدر نیز آن
حضرتصلیاللهعلیهوآلهوسلم را از توجه شبانه به عالم باال بازنمیداشت ،بلکه اهتمام حضرت را
بیشتر میساخت (ر.ک .دیلمی 1412 ،ق ،ج .)239 :2
 .2-2اخالق

اخالق در لغت به معنای دین ،سرشت و سجیه به کار رفته است (ر.ک .حسینی زبیدی،
 1414ق ،ج 337 :6؛ ابنمنظور 1414 ،ق ،ج 194 :4؛ جوهری 1407 ،ق ،ج 1471 :4؛
راغب اصفهانی 1412 ،ق.)159 :
اندیشمندان در اصطالح ،کیفیتی نفسانی را که ثابت و مستمر در نفس است ،ملکه
مینامند .به این حالت نفسانی که هیئت راسخه در نفس شده ،آنگاه که مقتضی صدور فعل
انسانی بدون تفکر و محاسبه است ،خلق گویند (مسکویه ،بیتا58-57 :؛ فیض کاشانی،
 1399ق54 :؛ طوسی .)101 :1364 ،امام خامنهای(مدظله) تعبیر سادهای را در تفسیر اخالق
برگزیده است« :اخالق به معنی رعایت فضیلتهایی چون خیرخواهی ،گذشت ،کمک به
نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنفس و دیگر خلقیات نیکو است» (فرازی از
بیانیۀ گام دوم انقالب) .تعریف پیشین ،هر دو شق اخالق را از خوب و زشت دربرمیگیرد؛
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اما بدین بیان ،مراد از اخالق آنگاه که مطلق بیاید ،تنها اخالق فضیلت است.

 .2-3بیانیۀ گام دوم انقالب

در آغاز چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران ،رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور
«بیانیۀ گام دوم انقالب» و برای ادامۀ این راه روشن ،به تبیین دستاوردهای شگرف  4دهۀ
گذشته پرداخته و توصیههایی اساسی بهمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی
بزرگ» ارائه فرموده است.
بیانیۀ گام دوم انقالب ،تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بهویژه جوانان که
به مثابۀ منشوری برای دومین مرحلۀ خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی خواهد بود
بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی

أرواحنافداه

است ،نزدیک خواهد کرد.
 .2-4انقالب اسالمی

انقالب 1در نگاه اندیشمندان اسالمی گاه بهتنهایی مدنظر است ،چنانکه شهید مطهری در
تعریف انقالب مینویسد« :انقالب عبارت است از طغیان و عصیانى که مردم علیه نظام حاکم
موجود براى ایجاد وضع و نظمى مطلوب انجام میدهند؛ یعنى انقالب از مقولۀ عصیان و طغیان
است علیه وضع حاکم براى وضعى دیگر .پس ،ریشههاى انقالب دو چیز است؛ یکى نارضایتى 
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و فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی را رقم خواهد زد .این گام دوم ،انقالب را به آرمان

و خشم از وضع موجود و دیگر آرمان یک وضع مطلوب» (مطهری ،نرمافزار ،ج .)139 :24
گاهی ناخودآگاه با قید مکتبی و ارزشی بدان نگریسته میشود ،چنانکه شهید آیتالله
صدر ،انقالب را جنبشى سرسختانه و بر مبناى اصول مکتبى معینى میشمارد که با درک
واقعیتهاى موجود ،به دنبال تغییر و دگرگونى بنیادین در تمامى ابعاد زندگى فردى ،اجتماعى 
و سیاسى و معیارها ،اصول و ارزشهاى حاکم است (جمشیدی.)120 :1377 ،
یکی از نمونههای انقالب ارزشی که تعریف فوق بر آن منطبق است ،انقالب اسالمی ایران
است؛ انقالبی مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی و برآمده از آرمانهای اسالم ،انقالبی که نظام
مرتجع و وابسته به بیگانه را سرنگون کرد و سبب تحول بنیادین در آرمانها شد.
 . 1هانا آرنت پیشینۀ تاریخى کاربرد واژۀ انقالب از فضای علمی به فضای سیاسی را چنین ترسیم میکند« :واژۀ انقالب
در اصل از مصطلحات اخترشناسى است ،آنگاه که کپرنیک با نظریۀ خورشیدمرکزی منظومۀ شمسی سبب انقالبی بزرگ
در علوم طبیعی ،بلکه در نگاه انسان به هستی شد .این واژه در سدۀ هفدهم میالدی ( 1660م) براى نخستینبار برای
بیان دگرگونی سیاسی یک جامعه به کار رفت و در مرحلۀ بعدی ،گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتی انقالب نامیده
شد» (آرنت.)36 :1361 ،
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نقش معنویت و اخالق در تمدن نوین اسالمی :اگر اخالق به همان معنایی که اسالم
طلب میکند   -نه معنای سکوالر آن -در جامعۀ اسالمی نباشد ،تضاد اسالمی نامیدن
جامعه و نبود رنگ معنویت اصیل در آن ،خود به مزاحمی برای پیشرفت بدل خواهد شد؛
خود طبیعى و من حیوانى میبیند و علم،
آنگاه ،انسان همۀ واقعیات و ارزشها را در خدمت ِ
ِ
هنر ،شرف و حیثیت انسانى ،مذهب ،حقوق ،سیاست ،و نیز فرهنگ و تمدن را در راستاى 
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اهداف و اغراض نفسانى و تمتع مادى ارزیابى میکند -كه اگر در مواردی با این انگیزههاى 
نفسانى همسو نگردند ،به كنارى نهاده مىشوند -و نمادهای تمدن را وسایل اشباع غرایز و
هاى خود طبیعى میپندارد.
خواسته
ِ

معنویت و اخالق ،جهتدهندۀ همۀ حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز

اصلی جامعه است .بودن آنها ،محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی ،بهشت میسازد
و نبودن آن ،حتی با برخورداری مادی ،جهنم میآفریند .شعور معنوی و وجدان اخالقی در
جامعه هرچه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار میآورد (فرازی از بیانیۀ گام دوم انقالب).
هدف بلندمدت و انگیزهبخش جامعه ،پیشروی انقالب اسالمی بهسوی ایجاد تمدن
اسالمی است .داعیۀ ما ایجاد تمدنی است که یکی از مؤلفههای مهم آن معنویت و اخالق
و اتکا به خدا ،وحی الهی و تعلیم و هدایت الهی است .امروز اگر یكچنین تمدنی را
ملتهای اسالمی بتوانند پایهگذاری كنند ،بشر سعادتمند خواهد شد (ر.ک .بیانات امام
خامنهای(مدظله).)1391/4/31 ،
 .3گفتمانسازی؛ راهبرد اصلی نظام اسالمی در بسط معنویت و اخالق

راهبرد اصلی نظام اسالمی برای بسط معنویت و اخالق در جامعه راهبرد «گفتمانسازی
معنویت» است .شکلگیری معنویت و اخالق همتراز با آرمانهای انقالب اسالمی به
معنای شکلگیری گفتمانی است جریانساز که سبب بالندگی و رشد اهل والیت و علت
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خشم دشمن است.
َُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ُّ َّ َ
ْ ْ
َ(و َمثل ُه ْم ِفی ِالنجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على س ِوق ِه یع ِجب الزراع
ِ
ٍ
َ
ْ ُ َّ
ِل َیغیظ ِب ِه ُم الكف َار) (فتح)29 :؛ «و اما توصیفشان در انجیل همانند زراعتى  است كه
جوانههاى خود را خارج ساخته ،سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود

ایستاده است و به قدری رشد و نمو کرده که زارعان را به شگفتی وامیدارد .این برای آن است
که کافران را به خشم آورد».
مراد از نظام اسالمی ،مهندسی و شکلگیری طرح کلی ادارۀ جامعه با هویت اسالمی
است؛ بدین بیان که منبع قانونگذاری ،مالک اجرای قوانین و ارکان تصمیمگیری کشور
هماهنگ با ارزشهای اسالمی تعریف شود (ر.ک .بیانات امام خامنهای(مدظله)،1379/9/12 ،
 1384/6/8 ،1380/9/21و .)1392/6/14
مراد از گفتمان -در رویکرد انقالبی به آن -همهگیر شدن یک ارزش و یک معرفت در برههاى 
بیانات امام خامنهای(مدظله) 1388/9/22 ،و  .)1392/12/15گفتمانسازی به معنای فراگیر
کردن و عمومیت بخشیدن به یک مفهوم ،معرفت و اندیشه در بین مخاطبان است ،بهطوریکه
فضای فکری به وجود آمده ،همه در آن فضا فکر میکنند و میاندیشند ،پیرامون آن با یکدیگر
حرف میزنند و تبادل گفتار و معنا میکنند ،جهتگیری میکنند ،به آن معتقد میشوند و طبق
آن رفتار میکنند و نسبت به آن مطالبهگری میکنند و سبب تولید و توسعۀ دانشها میشوند
(ر.ک .بیانات امام خامنهای(مدظله) 1390/7/13 ،1387/2/14 ،و .)1392/12/15
گفتمانسازی نیازمند آگاهی به ارزش» با تصویرسازی صحیح ،تبدیل آگاهی به معرفت
عمومی با تبیین الزم عالمانه و منطقی ،تبدیل معرفت به باور عمومی با تفکر و تعقل و
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از زمان است ،بهطوریکه آن معرفت مورد اقبال همگان قرار گیرد و همه به آن توجه کنند (ر.ک.

اندرزی نیکو و زبانی خوش ،تبدیل باور به رفتار با ارائۀ الگوی عملی و تبدیل رفتار به
فرهنگ با استمرار و تأکید بر مراحل پیشین و مطالبهگری است که بهواسطۀ آن ،ارزش مدنظر
در جامعۀ هدف به گفتمان غالب تبدیل شده ،همت و عزم آنها را راسخ کند و زمینه را
برای تحقق ارزش و اندیشه فراهم سازد (ر.ک .بیانات امام خامنهای(مدظله) 1388/9/22 ،و
.)1392/12/20
مجموع این مراحل را میتوان در حدیث گهربار حضرت امیرالمؤمنین ،علیعلیهالسالم یافت
ْ
ْ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ
وب أ ِئ َّم ُه ال َح َو ِّاس َو ال َح َو ُّاس
وب و القل
َکه م ْی َفرماید« :العقول أ ِئمه الفك ِار و الفكار أ ِئمه القل ِ
ْ َ
أ ِئ َّم ُه العض ِاء (مجلسی 1404 ،ق ،ج )96 :1؛ عقلها پیشوایان فكرها و اندیشهها هستند
و فكرها پیشوایان دلها و دلها پیشوایان حسها (درك كردن و دریافتن) و حسها پیشوایان
اعضا و اندامها هستند».
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فرایند گفتمانسازی را میتوان به صورت زیر طراحی نمود:
شناساندن ارزش

تبدیل رفتار به فرهنگ

تبدیل ارزش به معرفت عمومی

شکلگیری جریان فکری غالب

تبدیل باور به رفتار عمومی

تبدیل معرفت به باور عمومی

مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

گفتمانسازی معنویت در چهارچوب این فرایند بدین صورت است:
سر دست بلند کردن ارزشها ،تا جامعۀ هدف فهم و
1 .شناساندن ،تابلو کردن و بر ِ
درک صحیحی از ارزشها پیدا کرده ،آنها را از ضد ارزشها تمییز دهد ،چنانکه در

مفهومشناسی ،تعریفی روشن از معنویت اصیل و شاخصهایی برای تفکیک آن از
معنویت غیراصیل ارائه شده است.
2 .تبدیل آگاهی به معرفت عمومی ،معرفتی عمیق ،زنده ،پویا و اثرگذار .برای آنکه آحاد
جامعه شناختی ژرف (معرفت) از معنویت بیابند ،چارهای جز تبیین عالمانۀ منطقی
نیست؛ برای نمونه ،موالی متقیان ،علیعلیهالسالم اهل معنویت و یاد خدا را اینگونه وصف
میکند و تصویری شوقانگیز از ارتباط و نزدیکی با پروردگار ارائه میفرماید« :برای یاد
خدا اهلی هست که ذکر را به جای دنیا برگزیدهاند و هیچ دادوستدی آنها را از یاد خدا
بازنمیدارد .با ذکر او روزگار خود را سپری میکنند و پیوسته پیرامون حرامهای خدا به
غفلتزدگان هشدار میدهند .به عدالت امر میکنند و خود پایبند به آنند و از زشتی
بازمیدارند و خود گرد آن نمیگردند .گویا از دنیا عبور کرده و وارد آخرت شدهاند و
پسادنیا را مشاهده میکنند!» (شریف رضی 1414 ،ق.)434 :
پیامدهای نبود یک گفتمان در جامعه
3 .تبدیل معرفت به باور عمومی که در پرتو تفکر و ذکر
ِ
امکانپذیر است .برای اینکه «معنویت» از مرحلۀ معرفت و دانش ِصرف خارج شود و

به باور افراد تبدیل شود ،از این راهکار استفاده میشود ،چنانکه امام خامنهایمدظلهالعالی به
برخی از تبعات فقدان معنویت در جوامع اشاره میکند تا مخاطبان را به تفکر وادارد تا
مطلوبیت این ارزش را دریافته ،آن را با تمام وجود بپذیرند و مطالبه کنند« :این جنگها،
استكبارها ،ظلمها ،شكافهاى طبقاتى ،غارت ثروت ملتها و فقر عجیبى كه بر بخش
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عظیمى از مردم دنیا حاكم است ،همه بر اثر نبود معنویت است .این فسادها و احساس

پوچىها و هرزهگرایىهایى كه در بین نسلهاى  گوناگون انسان در سطح دنیا دارد
مشاهده مىشود ،همه بر اثر كمبود معنویت است» (بیانات در تاریخ .)1383/3/27
4 .گفتمانسازی ،تبدیل باور به رفتار عمومی با استفاده از ظرفیت اثرگذاری نخبگان و
خواص جامعه و ارائۀ الگوی مناسب؛ برای نمونه ،با ارائۀ الگوهایی از معنویت در دفاع
مقدس میتوان به بسط معنویت در جامعه دل بست.
5 .تبدیل رفتار به فرهنگ .یادآوری پیاپی ارزشها در تبلیغ خوبیها راه تبدیل رفتار به
فرهنگ است.
ترفندها اشاره میشود.
 .3-1حذف گفتمانهای معارض

یکی از ترفندهای مهم در گفتمانسازی ،حذف گفتمانهای معارض (پارازیتها) است.
پارازیتها ،یعنی عوامل مخلی که یک ارتباط مؤثر را ناکارآمد میسازند .این عوامل ،موانع
برقراری ارتباط سازنده در سطح خرد و کالنند .با وجود پارازیتها ،پیامی که قرار است طی
فرایند انتقال -با تبلیغ چهره به چهره ،سخنرانی ،روضهخوانی ،مشاوره یا تدریس ،حلقههای
دینی یا با یاری رسانهها مانند رادیو ،تلویزیون ،کتاب یا روزنامه یا با طی روند قانونی-
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برای گفتمانسازی ،ترفندهای متعددی را میتوان تعریف کرد .در ادامه به برخی از این

آگاهیبخش آحاد جامعه باشد ،به شکل صحیح و مناسب به ایشان نمیرسد.
ِ
پارازیتهای گفتمانسازی ،درواقع همان گفتمانهای معارضاند؛ برای نمونه ،وقتی
از معنویت اصیل سخن به میان میآید ،عرفانهای نوظهور ،پارازیت و مانع نهادینه شدن
معنویت در جامعه و سبب نفوذ فرهنگی دشمن هستند .معنویت اصیل ،رقبایی از معنویت
انحرافی دارد که به اصول معنویت اصیل و آسمانی پایبند نیستند .این جمع دورافتاده از
معنویت اصیل را در جرگۀ «معنویت انحرافی» جای میدهیم (ر.ک .حمیدیه-29 :1392 ،
 .)50مکاتبی مانند تائوئیسم ،هندوئیسم و بودیسم ،متدهایی قدیمی برای رهایی انسان از
درد بیمعنایی زندگیاند و عرفانهای نوظهور ،شکل بدیع این حیرتزدگیاند (برای توضیح
بیشتر ر.ک .الهامنیا.)35-30 :1390 ،
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معنویتهای نوپدید و انحرافی دارای ویژگیهای مشترکی از این دست هستند:
1 .بهرهبرداری از اصول معنویت کهن که با اصول مدرنیته سازگار باشد؛
2 .سازگاری با روال عادی زندگی؛
3 .آسان نشان دادن مبانی معرفتی و عملی و نیاز نداشتن به ریاضتهای دشوار شرعی؛
4 .استفاده از بهترین روشهای بیانی ،مانند ادبیات و هنر؛
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

5 .فراهم ساختن آرامش موقت؛
6 .درونگرایی و ستمپذیری و پذیرش نظام سلطه (ر.ک .نگارش.)1390 ،
 .2-3نبرد نامتقارن

مراد از نبرد نامتقارن ،مبارزۀ نرم فرهنگی با مفاهیم خودی در زمین غیرخودی یا اقدام مناسب
با گفتمان خودی در سرزمین غیرخودی است .گفتمانهای معارض از ابزارهایی برای تبلیغ
ِ
باورهای غلط خویش بهره میبرند که گستردگی دامنه ،بهروز بودن و بهرهمندی از جاذبههای
مادی از ویژگیهای آن است .بااینحال ،مروجان معنویت اصیل در این تقابل فرهنگی از
ابزاری برخوردارند که در عین سادگی ،برنده و گیرا و نافذ است و این ابزارها را دشمن ندارد،
مثل رابطۀ معنوی آحاد جامعه با والیت ،مفهوم ژرف شهادت ،مظلومیت شهادت طفل
ششماهه در کربال ،انتظار ظهور و جریان پیادهروی اربعین حسینی.
نمونهای از جنگ نامتقارن ،حماسهای است که شهید «محسن حججی» خلق کرد .وی با
قاعدۀ خودی و اصل والیتمداری و ثبات قدم در باور در زمین دشمن نقش شایستۀ خویش
را به ثمر رساند و شهادتطلبی را در جامعه یکبار دیگر -و اینبار با درکی واال از شهادت و
از حماسۀ کربال -گفتمانسازی نمود.
یکی دیگر از نمونههایی که در نبرد نامتقارن کارآمد است ،ایجاد رابطۀ معنوی و درسآموز
با شهدا و ارائۀ اندیشۀ ایشان و سعی در ایجاد رابطۀ عاطفی و واقعی جوانان با شهیدان است.
این راهکار درواقع نوعی شاخصسازی برای همهگیر شدن گفتمان شهادت است.
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 .3-3شاخصسازی

تنها با شاخص و معیار مصوب است که میتوان وضع موجود را سنجید و فاصلۀ آن با وضع
مطلوب را حدس زد و برای رسیدن به وضعیت استاندارد برنامه ریخت .روند شاخصسازی
به گونههای مختلف ممکن است .یکی از رویههای شاخصسازی برای گفتمانسازی
معنویت ،ارائۀ شاخص کمی به جای مفاهیم کیفی است .هرچند شاخصسازی کیفی
بهراحتی ممکن نیست؛ ولی نمیشود از این واقعیت چشم پوشید که پایش و اندازهگیری
بدون شاخصسازی امکان ندارد .میتوان میزان پایبندی آحاد جامعه به شایستگیهای دینی
عملیاتی را طراحی نمود و نیز میتوان از این سنجهها برای تشخیص میزان مشارکت عموم در
گفتمان دینی بهره برد و به برنامهریزی پرداخت.
رویۀ دیگر در شاخصسازی برای بسط معنویت در جامعه ،ارائۀ الگوهای برتر است؛ برای
نمونه ،معرفی الگوهای دفاع مقدس ،یاریرسانی به گفتمانسازی معنویت در جامعه است،
چنانکه امام خامنهایمدظلهالعالی در امکان الگوگیری نسل جوان از شهدا میفرماید:
«سعی کنید چهرۀ شهدا را آنچنان که هست ،برای جوانهای امروز روشن کنید .این نمادها
میشوند الگو برای جوان و این به آنجا منتهی بشود که جوانها بتوانند در بین این چهرههایی
که معرفی شدهاند و نشان داده شدهاند ،برای خودشان الگو انتخاب کنند ،به آنها دل ببندند
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را با سنجههایی آماری به دست آورد و برای رسیدن به وضع مطلوب ،الگوی مناسب و کالک

و راه آنها را دنبال کنند؛ کما اینکه اآلن مالحظه میکنید در بین شهدایی که اسمشان آورده
شده و کتاب دربارهشان نوشته شده و مانند اینها ،همین حالت [برای جوانان] به وجود آمده.
شهید چیتسازیان ،شهید ابراهیم هادی ،شهید وزوایی ،همۀ اینها شهدایی هستند که چون
معرفی شدهاند و چهرههایشان تبیین شده ،مجموعهای از جوانها هم به اینها دل بستهاند.
وقتی دل میبندند ،راه آنها را دنبال میکنند» (.)1398/9/25
معرفی الگوهای دینی در تقویت بنیۀ دینی آحاد جامعه و ارتقاء معنویت نیز مؤثر است که
در عنوان بعدی بهتفصیل بیان خواهد شد ،بهویژه در بحث الگوگیری ،میتوان با الگو قرار
دادن والیتمداران غریب نتیجهای شگرف را انتظار داشت ،چنانکه آیتالله زکزاکی با الگو
قرار دادن َ
«ج ْون» ،انقالبی عقیدتی در میلیونها جوان نیجریهای ایجاد کرد.
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 .3-4واژهسازی

یکی از ترفندهای گفتمانسازی مفاهیم دینی و معنوی «واژهسازی» است که با هدف
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روحبخشی و ژرفاندیشی در مفاهیم معنوی و انقالبی به کار میآید .تصور و ادراک افراد از
مفهوم با واژههایی که ارائه میشود بسط و عمق مییابد؛ برای نمونه ،مفاهیمی همچون َ(و
َ َّ َ َّ
َّ
َّ
َ ٌّ َ
الل ُه ْال ُمجاه َ
قات ُلوا فی َ
(صد ع ْن َسبیل الل ِه) (بقره( ،)217 :فضل
دین)
 سبیل الل ِه) (بقره،)190 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ َ
َّ
َ
هاده)(حج )78 :را میتوان ازجمله دالّهای گفتمان
جاهدوا ِفی الل ِه حق ِج ِ
(نساء )95 :و (و ِ
جهاد در اسالم برشمرد .مفاهیم معنوی چون تقوا ،ایمان ،جهاد و شهادت باید با واژههای
گوناگون ،بیان و تبلیغ شوند؛ واژههایی که هریک سطحی از آن مفهوم اصلی را برای مخاطب
کشف میکند.
امام خامنهای مدظلهالعالی در تبیین این تکنیک میفرماید« :یکی از چیزهایی که در هر حرکت
عمومی و در هر نهضت الزم است ،این است که براساس تفکرات و مبانی پایهای این نهضت
و این جریان ،هم بایستی «واژهسازی» بشود ،هم بایستی «نهادسازی» بشود .وقتی یک
فکر جدید -مثل فکر حکومت اسالمی و نظام اسالمی و بیداری اسالمی -مطرح میشود،
مفاهیم جدیدی را در جامعه القا میکند؛ لذا ،این حرکت و این نهضت باید واژههای متناسب
خودش را دارا باشد .اگر از واژههای بیگانه وام گرفت ،فضا آشفته خواهد شد ،مطلب ناگفته
خواهد ماند (.)1390/7/22
یکی از چارههای پیشبرد این تکنیک ،بهویژه در مباحث روز ،بهرهگیری از توان کلیدواژهها
در سخنان امام خامنهایمدظلهالعالی است که همچون استراتژیستی زبردست ،مفاهیم مناسبی را
تولید و به فرهنگ جامعه تزریق میکند ،مثل کلیدواژههای «بصیرت دینی» و «آتشبهاختیار»
(ر.ک .ساالری.)1396 ،
 .4راهبردهای فرعی نظام اسالمی در بسط معنویت و اخالق

در کنار راهبرد گفتمانسازی ،راهبردهای دیگری ارائهشدنی است که غیرمستقیم؛ اما توانمند
در ارتقاء معنویت و اخالق در جامعۀ اسالمی مؤثرند .دو راهبرد فرعی بسط معنویت و
اخالق ،تقویت بنیۀ دینی و تقویت نظام آموزشی است .همپوشانی عنوانها مخل اصل بحث
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نیست؛ برای نمونه ،نگارنده آگاه است که تقویت بنیۀ دینی آحاد جامعه بدون گفتمانسازی و

بدون الگوگیری از بزرگان دینی ممکن نیست؛ اما در اینجا سخن بر سر این است که معنویت
اصیل جز با تقویت بنیۀ دینی تحققپذیر نیست؛ چراکه عرفان عملی و سلوک معنوی جز با
عمل به شریعت و پایبندی به اصول دین شدنی نیست.
 .4-1تقویت بنیۀ دینی آحاد جامعۀ اسالمی

رسیدن به معنویت اصیل و ارتقاء آن در سطح جامعه با تقویت بنیۀ دینی در دو زاویۀ درک
مفاهیم دینی و سلوک عملی ممکن است؛ برای نمونه ،درک واقعی از توحید و آگاهی از تأثیر آن
باشد؛ از سویی دیگر ،پایبندی به احکام شرعی و همگانی شدن این رویه در جامعه ازجمله
رعایت حجاب اسالمی ،حرمتگذاری به ماه رمضان ،حضور نسل جوان در اعتکاف و فعالیت
در ارودهای جهادی سبب گرایش روزافزون به معنویت و دلبستگی به اصول اخالقی خواهد
شد .از نظر متون دینى ،تنها راه رسیدن به سعادت و عرفان واقعی ،عمل به شریعت و احكام
ّ

اسالمى است .عالمه طباطبایىقدسسره دراینباره مىنویسد« :اینكه انسان راهى براى رسیدن به
حقایق و باطن دین دارد ،درست است؛ ولى ر ِاه آن بهكاربستن درست و شایستۀ همین ظواهر
دینى است ،البته آنطورى كه ِّ
حق به كار بستن است ،نه به هر طورى كه دلمان بخواهد و حاشا
بر حكمت پروردگار كه حقایقى باطنى و مصالحى واقعى باشد و ظواهرى را تشریع كند كه آن

نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی

در زوایای زندگی سبب میشود باور به توحید در گوشهگوشۀ زندگی نقشآفرین و معنویتافزا

ظواهر ،بندگانش را به آن حقایق و مصالح نرساند» (طباطبایی ،1374 ،ج .)59 :5
یکی از راهکارهای تقویت بنیۀ دینی ،ارائۀ الگوی صحیح به جامعه است .الگوگیری از
بزرگان حوزوی و فحول معنوی ،روشی روشن و اثربخش برای ترویج اندیشۀ دینی و هدایت
جامعۀ اسالمی به سمت معنویت اصیل است .از این روش در روانشناسی اجتماعی به نام
همانندسازی 1یاد میشود که در آن ،نمونهای از رفتار و کردار مطلوب ،به صورت عملی در
معرض دید شخص قرار میگیرد تا او به پیروی بپردازد و حالت نیکویی مطابق با عمل نمونه
را در خودش پدید آورد .شخص میکوشد تا خود را همانند فردی کند که به نظرش شخصیت
مقبولی دارد نگرشها ،ویژگیهای رفتاری و هیجانهای او را سرمشق خود قرار دهد .این
رویه برای کسب پاداش یا اجتناب از تنبیه نیست ،بلکه برای این است که آن فرد را پسندیده و
نفوذ او را پذیرفته است (ر.ک .برگ ،ج 494 :2؛ ارونسون.)62-61 :1382 ،
1 . Identification.
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الگوگیری از شهدای کربال و بسط کالم به شهدای دفاع مقدس ،راهکاری مناسب برای
تشویق و تهییج افراد در گرایش به معنویت است .برای نمونه ،این داستان عبرتآموز است:
«[شهید] مصطفی [کاظمزاده] برایم ماجرای آن دختر چادری را نقل کرد :وضع مالیاش
ً
خوبه .کامال بیحجاب بود و با لباسهای زننده .وقتی به خونۀ آبجیام میاومدم ،زاغ مرا
چوب میزد و گیر میداد بهم .اون روز اومد جلو و عز و التماس که من عاشقت شدهام و
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

واسۀ تو میمیرم .برای اینکه از دستش خالص بشم ،تا آبروم توی کوچه نرفته ،قرار گذاشتم
بعد از ظهر بیاد به پارک محله تا ببینم حرف حسابش چیه؛ اما به شرطی که آرایش نکنه و
چادر مشکی سرش باشه .اومد سر قرار و روی نیمکت کنارم نشست .خودم رو یه کم اونورتر
کشیدم .دوباره اومد نزدیکم .عصبانی شدم .بلند شدم و بهش گفتم اگه میخوای مسخرهبازی
دربیاری ،میذارم میرم .تو بشین اون ور نیمکت و من این سر نیمکت .اونوقت حرفت رو
ً
بزن .قبول کرد .داشتم آتیش میگرفتم .اصال حرف نمیزد که ،فقط التماس میکرد .اونقدر
از خوشگلی من حرف زد که داشتم داغ میکردم .همهاش توی دلم صلوات میفرستادم که
یهوقت گول حرفاش رو نخورم .راحت داشت ازم برای گناه التماس میکرد .وحشی شده بود.
حرفاش که تموم شد ،قبول کردم برم خونهشون! تا گفتم میام ،از ذوقش جیغ زد و گفت که
ً
اتفاقا ،اآلن هیچکس خونهشون نیست .جدیجدی باورش شده بود که من میرم خونهشون.
یه شرط براش گذاشتم .گفتم :هرکاری که تو بگی و هرکار کثیفی که تو بخوای انجامش
میدم؛ اما شرط داره که همین اآلن چشمت رو ببندی و فکر کنی اآلن فردا صبحه و من دارم
میرم پیش بچههای محل تا براشون تعریف کنم که تو چه راحت التماسم کردی و منم با تو
چیکار کردم .جا خورد .گفت این که بیمعرفتیه .گفتم این کار کجاش بامعرفتیه که اینجاش
بیمعرفتی باشه؟! گناه و فساد همهاش همینه .دوست دارم پیش دوستام ُپز بدم که چی شد.
زد زیرگریه که من عاشقتم .گفتم این عشق نیست که توش التماس کنی که باهات تنها باشم.
بعد از اون کار دیگه نه من واسه تو ارزش دارم نه تو برای من. ...
بعد از شهادت مصطفی ،خواهرش میگفت :از روزی که مصطفی شهید شده ،یه دختر
چادری میاد پشت در خونۀ ما و جلوی عکس مصطفی روی در میایسته و گریه میکنه .تا در
رو باز میکنم ،در میره» (داودآبادی[ 141-136 :1392 ،با تلخیص]).
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راهکارهای دیگر تقویت بنیۀ دینی و معنوی آحاد جامعه عبارتند از :تقویت غیرت
دینی ،تهییج حماسی و حسینی آحاد جامعۀ اسالمی ،تقویت روحیۀ توسل به ولی خدا
که لنگرگاه آسمان و زمین است ،تقویت روحیۀ انتظار ،به گونهای که ظهور حضرت
مهدیعجلاللهتعالیفرجهالشریف دمبهدم دغدغۀ آحاد مؤمنان باشد(که تبیین این مباحث مجالی دیگر
میطلبد).
خالصهای از راهکارهای تقویت بنیۀ دینی آحاد جامعه در دو کلیدواژۀ خودسازی و
کادرسازی متصور است .دربارۀ کلیدواژۀ خودسازی به همین بسنده میشود که هركس پیش

خودسازی بر دگرسازی در جایگاه عمل مقدم است .هركس پیش و بیش از آنکه در
اندیشۀ اصالح دیگران باشد ،باید به رشد معنوی خود بپردازد ،چنانکه حضرت علی
َ
َْ
َ
َ َ
فرمود« :ك ْیف ُی ْص ِل ُح غ ْی َرُه َم ْن ل ُی ْص ِل ُح نف َس ُه (جمالالدین خوانساری ،1366 ،ج )564 :4؛
چگونه اصالح میكند غیر خود را كسى كه اصالح نمىكند نفس خود را؟» بسط کالم دربارۀ

علیهالسالم

خودسازی خود ،نوشتاری مستقل میطلبد.

نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی

و بیش از آنکه در اندیشۀ اصالح دیگران باشد ،باید به رشد معنوی خود بپردازد؛ چراكه در
َ َّ
ْ ََ ُ َُ ُ
آن صورت گمراهى دیگران ضررى را متوجه او نمىكند(َ :یـأ ُّی َها ال ِذ َین َء َام ُنوا عل ْیك ْم أنف َسك ْم
َ َّ َ َ
َ ُ ُ
ال َیض ُّركم َّمنضل ِإذا ْاه َتد ْی ُت ْم) (مائده)105 :؛ «اى کسانی كه ایمان آوردهاید! مواظب خودتان
باشید كه در آنصورت هركس گمراه شود ،بهشما زیانى نخواهد رسید».

دربارۀ کلیدواژۀ کادرسازی به همین بسنده میشود که هدف واالی کادرسازی ،تربیت
نسلی است که سربازان امام زمانعجلاللهاعلیفرجهالشریف در هنگام ظهور باشند ،سربازانی که پیامبر
اکرمصلیاللهعلیهوآلهوسلم در وصف ایشان فرمود« :هریک از آنان اعتقاد و دین خود را با هر سختی
نگاه میدارد ،چنانکه گویی درخت خار مغیالن را در شب تاریک پوست میکند یا آتش
پردوام و اخگری چوب تاغ را در دست نگاه دارد .آنها مشعلهای فروزان در تاریکیاند و
خداوند آنها را از آشوبهای تیرهوتار نجات میدهد» (مجلسی 1403 ،ق ،ج 124 :52؛
صفار 1404 ،ق84 :؛ نیز روایتی از امام صادقعلیهالسالم در همین مضمون ،ر.ک .مجلسی،
 1403ق ،ج .)111 :52
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 .4-2تقویت نظام آموزشی

مراد از نظام آموزشی در این نوشتار تمام نهادهای مؤثر در امر تربیت دینی است ،از خانواده
و مدرسه و دانشگاه و حوزۀ علمیه گرفته تا صدا و سیما و رسانههای جمعی .نهادینهسازی
آرمانهای دینی در سطح جامعه و پویا کردن آحاد جامعه برای ارتقاء معنوی نیازمند
ریزی توانمند ،اجرای مناسب و نیز مطالعات آسیبشناسانه است .آسیبشناسی
برنامه ِ
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بدین جهت اهمیت مییابد که براساس آن ،راهکارهای پیشگیری از آسیب و تقویت نظام
آموزشی ارائه میشود و مسیر نفوذ نارساییها ،خودکامگیها و دشمنیها سد میشود .دو
نمونه از نقاط ضعف نظام آموزشی عبارتند از :دشواری القاء مفاهیم دینی مثل مفهوم خدا
و وجود پارازیتها.
دشواری القاء مفاهیم دینی به بحث دشواری شاخصسازی مفاهیم کیفی برمیگردد که
توضیح آن گذشت .راهکار شاخصسازی ،تحلیل مفاهیم به مفاهیم کاربردی و سنجهها
است؛ برای مثال ،یکی از مفاهیم ناب معنوی ،والیتمداری است و این مفهوم در پیوند
با مفهوم اطاعتپذیری (سرسپردگی) و محبتورزی (دلبستگی) است .هریک از این دو،
مصداق برتر و نمونۀ عالی دارند که دیگران با آن سنجیده میشوند .محبت به ولی خدا و
تقویت روحیۀ سبقت در فرمانبرداری از امام حق تا آنجا میرسد که از تصور اینکه بعد از
ولی خدا بماند ،بر خود میلرزد ،چنانکه یاران امام حسینعلیهالسالم چنین بودند که حتی وقتی
َ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
ً
امامعلیهالسالم امر را از گردن آنها برداشت و فرمود« :أل َو ِإنی قد أ ِذنت لك ْم فانط ِلقوا َج ِمیعا ِفی
َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
ً
ٍّ َ َ َ ُ
ِحل ل ْی َس عل ْیك ْم ِم ِّنی ِذ َم ٌام َهذا الل ْیل قد غ ِش َیك ْم فات ِخذ ُوه َج َمل؛ آگاه باشید! به همۀ شما اذن
دادم که برخیزید و بروید ،بدون اینکه هیچ بیعتی از من بر شما باشد .شب فرا رسیده است؛

آن را غنیمت شمارید ».عرضه داشتند که یعنی آیا ما بعد از شما نفس بکشیم؟! هیهات!
(ابننعمان 1413 ،ق ،ج .)91 :2
 .5راهکارهای نظام اسالمی برای بسط معنویت و اخالق

نظام اسالمی برای بسط معنویت و اخالق در جامعه میتواند دست به تدبیرهایی بزند که
برای بسط معنویت و اخالق در جامعه راهگشا هستند .آنچه در ادامه میآید ،سه نمونه از این
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تدبیرهاست و در فرصتی مغتنم میتوان به بازشماری بیش از این موارد پرداخت.

 .5-1تکرار پیامهای معنوی

تکرار پیام معنوی و تأکید بر آن ،سبب نهادینه شدن آن پیام در جامعه میشود .تکرار پیام برای
فراگیری ،گریزگاهی برای رهایی از غفلت و نیز فرصتی برای هضم پیام دریافتی است .شاید
بتوان از سخن امام خامنهایمدظلهالعالی که «انقالب یک امر مستمر است» (،)1394/6/25
بتوان به این نکته نقب زد که انقالب مستمر به استمرار در انتقال پیام برای تربیت دینی و والیی
جامعه است ،چنانکه در قرآن کریم نیز بر استمرار انتقال پیام و بهرهگیری از طریقۀ موعظه
و پند و اندرز تأکید شده است (ر.ک .قائمیمقدم .)1387 ،خداوند این روش را به رسول
و اندزشان ده که این امر به حال مؤمنان مفید و مؤثر خواهد بود» (ق45 :؛ ذاریات.)55 :
باید در جمع نیروهای اسالمی و انقالبی این رویۀ مستمر شود که پیامهای معنوی برگرفته
از سخنان معصومعلیهالسالم آغازگر سخن باشد ،چنانکه در روایت به این رویه توصیه شده است:
ُ َ َ
َ َ
ُ َ ُُ ُ ّ َُ َ َ
حاد ُثوا َ َ َّ َ
القوا َو َت َ
مرنا ف َر ِح َم
«ت
ِ
دیث تجلی القلوب الر ِانیه و ِبالح ِ
العلم .ف ِان ِبالح ِ
دیث ِاحیاء ا ِ
َ
َ
ُ
الله َمن احیا ا َمرنا (ابنابیجمهور 1405 ،ق ،ج )67 :4؛ به دیدن یکدیگر بروید و مطالب
امر ما زنده
علمی (احادیث) را با هم گفتگو کنید؛ زیرا بهوسیلۀ حدیث ،دلهای آلوده ،پاک و ِ

میگردد .خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده بدارد».

و نیز بهرهگیری از وصایای شهیدان و سخنان بزرگان در انس با خداوند متعال و کسب

نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی

گرامیاشصلیاللهعلیهوآلهوسلم میآموزد و به او فرمان میدهد« :مسائل را به آنها یادآوری کن و پند

آزادی معنوی به صورت دیوارنویس یا بروشور و برگزاری مسابقههای کتابخوانی و متننویسی
با موضوع سبک زندگی ولی خدا نمونههایی از اقدام برای این انقالب مستمر معنوی است.
در این پیامرسانی به دو نکته توجه شود؛ نخست اینکه گاه بازخوانی طرح و بازخوردگیری
از صحنۀ اجرا نشان از ناکارآمدی آن رویه یا بازخورد منفی دارد .در این صورت ،بر اجرای
همان رویه اصرار نکنید که گزیدگی از یک سوراخ به دو بار است و مؤمن از آن مبرا است
َ
َ
«ال ُی ْل َس ُع ُ
الم ْؤ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َم َّرت ْین» (کلینی 1407 ،ق ،ج  .)53 :2دوم اینکه گاه پیامرسانی
ِ
مستقیم اثر مدنظر را ندارد .بهترین رویه در این زمان ،هدفگیری ضمیر ناخودآگاه است؛
بدین بیان که ظاهر آنچه برای شنونده یا بیننده رخ مینمایاند ،دربارۀ امر دیگری است و پیام
معنوی غیرمستقیم القا میشود ،بر ضمیر ناخودآگاه مینشیند و بر ذهن تهنشین میشود.
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 .5-2مسیریابی چشمهای

بنابر این ایده ،معنویت باید از قله بجوشد و آنها که خود پیامآور معنویتند ،باید در معنویت
پیشرونده باشند .ایدۀ مسیریابی چشمهای برگرفته از این سخن امام خامنهایمدظلهالعالی است
که برای نهادینه کردن معنویت در نهاد سپاه فرمود« :شما میتوانید این توجه به معنویت را
مثل آبشاری در پادگان و در مجموعۀ خودتان بریزید .از شما باید سرریز شود  ...باید از
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

قله بجوشد و پایین بیاید  ...شما باید معنویت را بجوشید تا از شما سرریز و لبریز شود و به
دیگران بریزد و دیگران فیض ببرند .اگر این کار را کردید ،سپاه ساخته و کامل خواهد شد»
(.)1377/2/18
بیان سادۀ این ایده در این دو ضربالمثل گنجانده شده است« :آب سرباالیی نمیرود»
و «آب مسیر خود را پیدا میکند»؛ بدین ترتیب ،باید مدیران و مسئوالن و بزرگان و خواص
جامعۀ اسالمی و نیز مربیان ،مبلغان و والدین در تکاپو برای رسیدن به معنویت پیشرو باشند.
 .5-3نظارت همگانی

َ ُ َْ
ال ْنب َیاء َو م ْن َه ُاج َّ
الص ِال ِح َین؛ راه انبیا و شیوۀ صالحان»
امربهمعروف و نهیازمنکر «س ِبیل ِ ِ ِ

(کلینی 1407 ،ق ،ج  )482 :9است .تعبیر نظارت همگانی به جای دو فریضۀ امربهمعروف
و نهیازمنکر به این سبب است که نظارت به معنای «مقایسۀ بین آنچه هست و آنچه باید
باشد» (ر.ک .محسن شیخی13 :1390 ،؛ سیدرضی و برزگر )29 :1395 ،آمده است .باید
آرمان انقالب در معنویت بهدرستی و بادقت در آیات و روایات و سخنان امامین انقالب
ترسیم شود و راهی که رفتهایم ،با آن آرمان سنجیده شود؛ آنگاه ،میتوان برای آیندۀ معنوی
انقالب و بسط معنویت و اخالق در جامعه برنامهریزی کرد.
برای درک وضعیت موجود ،پارامترهای ذیل میتواند معیار شناسایی وضع معنوی جامعه
باشد:
1 .میزان اهتمام آحاد جامعه به دفاع از دین و ارزشهای دینی ،درصد واکنش به انحرافات
اعتقادی و میزان همت در سازگاری باورهای خویش با مبانی اعتقادی اسالم؛
2 .میزان اهتمام به دفاع از نظام والیی و میزان تالش در سازگاری رفتارهای خود با فرمانهای
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ولی خدا؛

3 .میزان راستگویی و راستکرداری و میزان پایبندی و عمل به وعدههای خود؛
4 .میزان تقید به امر به معروف و نهی از منکر؛
5 .میزان انس با قرآن و دعا ،میزان اهتمام به شرکت در مناسبتهای دینی و انقالبی و میزان
احترام به پیشکسوتان ایثارگری؛
6 .میزان رعایت عفت در رفتار و گفتار و پوشش؛
7 .میزان اهتمام به معاشرات با افراد مؤمن و انقالبی ،میزان تقید به اجتناب از افراد فاسق و
محیط آلوده به گناه؛
9 .میزان رعایت عدالت و انصاف در فرصتهای اجتماعی پیش رو؛
	10.میزان بردباری و سعۀ صدر در ارتباط با دیگران ،میزان استقامت در انجام مسئولیت
اجتماعی و میزان انتقادپذیری؛
	11.میزان رعایت آداب نظامی ،آراستگی ظاهری ،حضور بهموقع و میزان اهتمام به تشویق
دیگران به نظم و انضباط؛
	12.میزان سادهزیستی و پرهیز از اشرافیگری ،میزان برخورداری از روحیۀ قناعت و مناعت
طبع ،میزان فروتنی و تواضع؛
	13.میزان توجه به خانواده و میزان ترغیب و هدایت خانواده به اصول معنوی انقالب.

نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی

8 .میزان اهتمام به رعایت حقوق دیگران ،خدمتگزاری و وجدان کاری؛

اینها و بیش از اینها میتواند مالک خوبی برای تنظیم پرسشنامه و تعیین میدانی و
مستند به آمار وضع معنوی جامعه باشد؛ آنگاه ،میتوان به تصمیمها و اقدامهای مناسب
چشم دوخت .این رویه باید مستمر در برآورد معنویت جامعه انجام شود.
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نتیجهگیری

از مجموع آنچه در این نوشتار آمده است ،میتوان نکاتی به این ترتیب برداشت کرد:
1 .مراد از معنویت ،برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل اخالص ،ایثار ،توکل و ایمان
در خود و در جامعه است و مراد از اخالق ،رعایت فضیلتهایی چون خیرخواهی،
گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی و دیگر خلقیات نیکو است و مراد از انقالب
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز/معنویت و اخالق

اسالمی ،انقالبی مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی و برآمده از آرمانهای اسالم است که
نظام مرتجع و وابسته به بیگانه را سرنگون کرد و سبب تحول بنیادین در آرمانها شد.
2 .راهبرد اصلی نظام اسالمی برای بسط معنویت و اخالق در جامعه ،راهبرد «گفتمانسازی
معنویت» است که در پنج گام تعبیه شده و با تکنیکهایی چون حذف گفتمانهای
معارض ،شاخصسازی و واژهسازی امکان تحقق دارد.
3 .گفتمانسازی معنویت نیازمند آگاهی به ارزش با تصویرسازی صحیح ،تبدیل آگاهی
به معرفت عمومی با تبیین الزم عالمانه و منطقی ،تبدیل معرفت به باور عمومی با تفکر
و تعقل و اندرزی نیکو و زبانی خوش و تبدیل باور به رفتار با ارائۀ الگوی عملی و تبدیل
رفتار به فرهنگ با  استمرار و تأکید بر مراحل پیشین و مطالبهگری است.
4 .راهبردهای فرعی نظام اسالمی در بسط معنویت و اخالق ،تقویت بنیۀ دینی آحاد
جامعۀ اسالمی [با الگوگیری ،تقویت غیرت دینی ،تهییج حماسی و حسینی آحاد
جامعۀ اسالمی ،تقویت روحیۀ توسل به ولی خدا و تقویت روحیۀ انتظار است که در دو
راهکار خودسازی و کادرسازی خالصه میشود] و تقویت نظام آموزشی [با سد راه نفوذ
دشمن و رفع آسیبهای نظام آموزشی] است.
5 .برخی راهکارهای نظام اسالمی برای بسط معنویت و اخالق در جامعۀ اسالمی عبارتند
از :انقالب مستمر و تکرار پیامهای معنوی ،جوشش معنویت از قلهها و کشف وضعیت
معنوی کنونی و برنامهریزی برای آیندۀ معنوی انقالب.
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سخن پایانی و ارائۀ پیشنهاد

نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی

در برخی از بندهای نوشتار پیشنهادهایی ارائهشدنی است؛ اما بسط سخن در این مجال و
در این نوشتار نبود؛ ازاینرو ،فهرستی از آنچه میتواند در تقریر دیگری مدنظر پژوهشگران
باشد ارائه میشود:
1 .در بحث از انقالب اسالمی بیان شد که معنویت و اخالق در شکلگیری تمدن اسالمی
مؤثر است .برخی از آثار گرایش به اخالق و معنویت در رسیدن به تمدن اسالمی
عبارتند از :معنابخشى به زندگى و زدودن احساس پوچى ،معقول و متعالى بودن زندگى 
اخالقى ،احساس مسئولیت و تعهدبخشى  به فرد و جامعه ،آرامش روحى  و نشاط
معنوی ،کرامتبخشی به جامعۀ بشری ،هدفمندی زندگی و حیات طیبه که در این
نوشتار مجالی برای بحث از آنها نیست.
2 .در بحث حذف گفتمان معارض از معنویت اصیل سخن رانده شد .شاخصهای
معنویت اصیل از این قرار است :ایمان و عمل صالح توأمان (عصر3-2 :؛ فاطر،)10 :
آخرتباوری و استخدام دنیا (برای نمونه ،ر.ک .حر عاملی 1409 ،ق ،ج -29 :17
30؛ شریف رضی 1414 ،ق ،)190 :قناعت (برای نمونه ،ر.ک .شریف رضی1414 ،
ق ،)509-508 :حیات طیبه (نحل )97 :و حکومت دینی (مائده .)44 :بسط کالم در
این شاخصها مجالی دیگر میطلبد.
3 .در بحث از پارازیتها گفته شد که پارازیتها عوامل مخل ارتباط مؤثرند .این عوامل
میتوانند نشان از ضعف فرستنده و نارسایی پیام ،ضعف پیام در دیرفهمی آن یا ضعف
گیرنده در حواسپرتی باشد .راهکار مقابله با پارازیتها عبارتند از :ارتقاء سطح دانش،
مهارت ،ظرفیت و صالحیت مربیان برای رسایی پیام و کنترل آموزشگاه و نحوۀ درست
ارتباط با فراگیر ،ارتباط سطح وسایل ارتباطی و بهکارگیری فناوری در آموزش مفاهیم
دینی برای ارسال درست و بهینۀ پیام و ارتقاء سطح جذابیت اخالقی و معنوی مربیان و
تسلط آنها بر روشهای بسط معروف در جامعه برای تقویت گیرایی پیام و نهادینهسازی
پیامهای دینی .بسط کالم دراینباره مجالی دیگر میطلبد.
4 .بیش از راهکارهایی که برای بسط معنویت و اخالق در بخش پایانی نوشتار بیان شد،
میتوان به راهکارهایی از این دست اشاره کرد :نهادسازی ،ارائۀ تعریفهای کاربردی
اقدام بههنگام ،بهرهگیری از فضای مجازی و حکمت بنیادین .شرح
از مبانی معنویتِ ،
هریک از این مقوالت مجالی دیگر میطلبد.
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 ساالری ،محمدمهدی (« .)1396جایگاه واژهسازی و نهادسازی در تأسیس تمدن بزرگ اسالمی».پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای(مدظله) .دسترسی
در:

.http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036

 -سیدنژاد ،سیدرضی و یعقوب برزگر ( .)1395احکام نظارت و بازرسی براساس فتاوای امام

خامنهایمدظلهالعالی .قم :زمزم هدایت.

 شریف رضی ،محمد بنحسین ( 1414ق) .نهجالبالغه .تصحیح صبحی صالح .قم :هجرت.ّ
 صفار ،محمد بن حسن ( 1404ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل ّمحمدصلىاللهعلیهم .قم:
 -طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( .)1374المیزان فی تفسیر القرآن .ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی

همدانی .قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ .5
 علیزمانی ،امیرعباس (« .)1386معنای معنای زندگی» .نامۀ حکمت .س ،5ش ،10ص -59.89
 -قائمیمقدم ،محمدرضا (« .)1387روش تربیتی تذکر در قرآن کریم» .دو فصلنامۀ تربیت

اسالمی .س  ،3ش  ،6ص .92-57

 -کلینی ،محمد بنیعقوب ( 1407ق) .الکافی .تهران :دار الکتب االسالمیۀ ،چ .4

 -مجلسی ،محمدباقر ( 1403ق) .بحاراألنوار الجامعۀ لدرراالخبار االئمۀ االطهار .بیروت :دار

احیاء التراث العربی.
 -محسن شیخی ،علیاصغر ( .)1390نظارت و بازرسی .قم ،زمزم هدایت.

نقشۀ راه و مدل عملیاتی اخالق و معنویت در گام دوم انقالب اسالمی

کتابحانۀ آیتالله مرعشی نجفی.

 مطهری ،مرتضی .مجموعه آثار ،برگرفته از نرمافزار مجموعه آثار شهید مطهری .قم :علومکامپیوتری نور.
 معلوف ،لوئیس ( .)1384المنجد .تهران :ایران ،چ .7 -نگارش ،حمید ( .)1390فرقههای نوظهور .قم :زمزم هدایت.

 الهامنیا ،علیاصغر ( .)1390معنویت اسالمی (چرایی ،چیستی و چگونگی) .قم :زمزمهدایت.
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