
 

 
  
  

   سیاستگذارانه های داللت و انقالب اول گام حکمرانی الگوی
  »دوم گام بیانیه«

  *فراهانی نوده اسماعیل    
 چكيده
هاي سياسـتگذارانه بيانيـه گـام      كوشد الگوي حكمراني انقالب در گام اول و نيز داللت مقاله مي

تـرين   ايم. مهم زدايي بهره برده دوم را تبيين و تشريح كند. براي اين منظور ابتدا از تكنيك آشنايي
  :هاي الگوي حكمراني گام نخست عبارتند از مؤلفه

عنوان يكي از انقالبات كبير بشـري كـه نويددهنـده ظهـور جهـان       ادراك انقالب اسالمي به. 1
  .   جديدي است

هاي گـام اول   بخشي به فرهنگ و معنويت كه نشانگر تأثير عوامل غيرمادي در پيشرفت تقدم. 2
   .است

  .پيگيري مفهوم بركت و عدم اتكاي صرف بر منطق هزينه و فايده اقتصادي. 3
  .هاي تاريخي و ترسيم آتيه كشور ماندگي تمركز بر جهاد علمي براي گذر از عقب. 4

واقـع نـوعي    ايـم. خروجـي ايـن بخـش، بـه      كـاوي بيانيـه را مـد نظـر داشـته      در مرحله بعد، پس
  :هاي سياستگذارانه بيانيه گام دوم عبارتند از ، اهم داللتروي شناسي گام اول است. بدين آسيب

صرف واگذاري امور به جوانان بلكه ترسيم تكاليف آحاد ملـت در   برخالف تصور غالب، نه. 1
   .بيانيه است  گام دوم، هدف اصلي

اگرچه غايت علوم فني و مهندسي دستيابي به سطوح باالتر تكنولوژي و توليـد ثـروت اسـت،    . 2
شود، بلكه  داره جامعه، تنها از طريق توسعه فناوري و خلق ارزش افزوده اقتصادي محقق نمياما ا

روي ديگر تنزل علم به فناوري، تفكيك علم اقتصاد از ماهيت انساني و اجتماعي جامعه و تقليل 
   .آن به نوعي منطق محاسباتي دروني و مستقل است

ها و چگونگي تأثيرگـذاري   زم توجه به مكانيسمهر تالشي براي تحقق گام دوم انقالب، مستل. 3
هاي پيشين علمي و اقتصادي كشور بر مقوله سبك زندگي است. بنابراين، مهمتـرين   سياستگذاري
ايرانـي، تـالش بـراي ايجـاد نظريـه علمـي       -سازي بستر تأسيس تمدن نوين اسـالمي  راهبرد فراهم

 اقتصادي با توجه به ابعاد سبك زندگي متناسب است
  .ايراني- زدايي، پسكاوي (واكاوي)، تمدن نوين اسالمي بيانيه گام دوم انقالب، آشنايي :كليدي گانواژ

                                                           
  farahani.es@gmail.com تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده دکتری دانشجوی *

   ٢٢/۵/١٣٩٩: تأیید تاریخ  ٣٠/٩/١٣٩٨: دریافت تاریخ

 پژوهشیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 اسالم و علوم اجتماعی  

 ١٣٩٩بهار و تابستان ، ٢٣ش  ،١٢س 

 ٣٢- ۵ صفحات  

Islam & Social sciences  

Vol.12, No.23  

Spring & Summer 2020 

   



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی اسالم و   ۶

 

  مسئله طرح و مقدمه

 کـه اسـت شـده طـرح آن درباره مختلفی های دیدگاه امروز تا انقالب دوم گام بیانیه صدور زمان از
 آن یقرآنـ یمبـان انیـب هبـ جملـه از و) ١٣٩٨، میربـاقری: ک.ن( بـوده تأییـدی و ترویجـی عمدتاً 
 تبیین عهده از اند نتوانسته منتشره های دیدگاه رسد می نظر به اما). ١٣٩٨ی، قرائت: ک.ن( اند پرداخته

 شخصـیت دربـاره اندکی است الزم ابتدا، مزبور بیانیه اهمیت شناخت برای. برآیند بیانیه تشریح و
، دوم گـام بیانیـه انتشـار ضـرورت. ندیشـیمبی بیانیـه چیستی و ضرورت یعنی بیرونی منظر از بیانیه

 یکـی تحـت ملت که شرایطی در و اسالمی انقالب پیروزی سالروز در هم آن ایران ملت به خطاب
 وجـه هـای نشـانه بـارزترین از هسـتند معاصـر جهان تاریخ اقتصادی یها محاصره ترین سنگین از

 صـرفاً  کـه ای رابطـه ؛)١٣٨٩، قاسمی( باشد یم امت و امام ایمانی رابطه و اسالمی انقالب مردمی
 ٢٢ راهپیمـایی در مردم هرساله حضور با اسالمی نظام مشروعیت خوردن گره آن نمودهای از یکی
 از بسـیاری بلکـه ،اسـت سـابقه بـه مسـبوق جهان از یجای مترک در فقط نه که امری است؛ بهمن

 آن معمایی ماهیت از برخی و نددان می دلیل بی خطرپذیری نوعی را ارتباطی چنین برقراری نخبگان
  ).١٣٨٣، کچویان: ک.ن( اندگفته سخن

 روح یعنـی درونـی منظـر از بیانیـه شخصیت به توجه، بیانیه جایگاه درک برای الزم اقدام دیگر
 امت با که استی امام گفتار مایه جان، گرایی واقع و صراحت، صداقت است؛ هیانیب بر حاکم اصلی
 مسـتکبران و مسـتبدان کـالم در آنچه برخالف−ما  تا شود می سبب که امری گوید؛ می سخن خود
 و اغـراق، خـود از ستایشـگرانه تمجیـدهای و تعریـف شـاهد تنهـا نه −شنویم می و بینیم می جهان
 از غفلـت و پوشـی پـرده، ملـت بـه غلوگونـه وعیـدهای و وعـده، نظام دستاوردهای در نمایی بزرگ

 جهانیان به خطاب آلود وهم و قلدرمآبانه دعاوی طرح، نمسئوال روی پیش های چالش و مشکالت
 آنچـه از قلمی و مدون است ای مجموعه شنویم می و بینیم می آنچه بلکه، نباشیم آن نظیر مواردی و
 ملت الهی و بلند های آرمان پیشبرد برای که دستی البته و ایم آزموده خود رهبر از زعامت دهه سه در

 و نفـس یـک کـه اسـت متنی چنین). ١٣٩١، زایی لک و پور معینی( است دهش دراز ما سوی به ایران
 بنـدی دسـته برای صرفاً  و گرانید توسط که است آن تیترهای میان تنها و آید درمی نگارش به قلم یک

   1.شود می افزوده مطالب
 گفته آنچه با یکسو از، عام مخاطب تا شود می سبب بیانیه درونی و بیرونی مناظر، جهت این از
 مـتن درون در را آشنایی و تکرار از وجهی، دیگر سوی از و کند سخنی هم و همراهی احساس شده
 اقتضائات به را آن صدور یا ببرد فرو ابهام در را بیانیه صدور ضرورت است نکمم که تکراری بیابد؛

                                                           
: آدرس به( ای خامنه العظمی الله آیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانی اطالع پایگاه در منتشره دوم گام بیانیه پانوشت مطابق. ١

/http://khamenei.ir» (است شده داده قرار مطالب بندی دسته برای صرفاً  و نبوده بیانیه جزء، متن میانی تیترهای«.  
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 و خیـاالت شکسـت درباره قاطع واکنش آنها جمله از که اقتضائاتی بکاهد؛ فرو مدت کوتاه سیاسی
 بهـار چهلمـین، انقـالب تـا بست کار به را خود تالش تمام که دشمنی است؛ دشمن خام تبلیغات

  ).١٣٩۶، بولتون: ک.ن( نبیند را خود عمر
 1یبنـد مثلـث یـکنکت آنچـه از اسـتفاده بـا تـا ایـم کوشـیده رو پـیش مـتن در، اسـاس ایـن بر

 و »یبنـد هیـزاو« بـه هکـ یـکنکت نیـا م؛یبپرداز مزبور هیانیب یبررس به شود یم دهینام) یبند هیزاو(
 یـک شناسـایی منظور به یارکابت یها راه جادیا به تواند یم است شده ترجمه هم »ردنک یچندبعد«
  .شود منجر دهیپد

  
  قیتحق روش مثابه به یبند مثلث

. اسـت، شـود یمـ دهیـنام یبند مثلث آنچه ای 2یچندروش یکنکت، قیتحق یها یکنکت انواع از یکی
  بـه و سـانیک دهیـپد یـک مطالعـه در هـا روش بکیتری، علم پژوهش یک در یبند مثلث از منظور
 و ها افتهی ریتفس در ییتوانا تیتقو منظور  به قیتحق نیمواز از یشتریب تعداد ای دو از استفادهی، عبارت

). ٢٧ −٢۶ ص ،١٣٨۶، آقاپور و مانیا( باشد یم دهیپد یک شناخت یبرا مبتکرانه یها راه جادیا زین
 یبنـد مثلـث، محققـان یبنـد مثلث، ها داده یبند مثلث جمله از− یمتنوع شقوقیک، نکت نیا البته
 منظـور  بـه مقالـه نیـا در امـا دارد −...و 3یطـیمح یبنـد مثلثی، نظر یبند مثلثی، شناخت روش
 یبنـد مثلـث از تـر یقـو یشناس روش یک به یابیدست و، مختلف یایزوا از قیتحق موضوع یبررس
  ).نیشیپ( میا برده سود یشناخت روش
 بطـن در چندگانـه یهـا روش اربردک جز یزیچ زین 4یشناخت روش یبند مثلث از منظور عتاً یطب
، ١٣٨٨، مـانیا( سـتین −قـوت نقـاط تیـتقو و ضـعف نقـاط رفع جهت  به− واحد پژوهش یک
، شـوند یمـ میسـتق 6یفـکی و 5یّمـک رویکـرد دو بـه قیـتحق یهـا روش هکـ ییآنجا از). ٢۶٧ ص

 8یروشـ درون یبنـد مثلـث و 7یروشـ نیب یبند مثلث یلک گونه دو به زین یشناخت روش یبند مثلث
 و یمـک یها روش نوع دو هر، برند یم بهره یروش نیب یبند مثلث از هک یمحققان. است میتقس قابل
: همــان: ک.ن( رنــدیگ یمــ ارکــ بــه واحــد پــژوهش یــک در −مختلــف یهــا نســبت بــا− را یفــکی

                                                           
1. Triangulation 

2. Multi Method 

3. Environmental Triangulation 

4. Methodological Triangulation 

5. Quantitative approach 

6. Qualitative approach 

7. Inter-method triangulation  

8. Intra-method triangulation 
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 مسـتلزم یروشـ درون یبند مثلث از استفاده هک یحال در، )۴٠ص ،١٣٨٨یک، فل ؛٢٧٣−٢۴۴ ص
 بود خواهد −متفاوت یها روش یریارگک به رغم یعل− یفکی ای یمک یردهایکرو از یکی به یوفادار

  ).٣۴ ص، ١٣٨۶، آقاپور و مانیا(
 یاوکـ پـس و زدایی آشنایی روش دو از استفاده هدف با زین رو شیپ مقاله، شد گفته آنچه مطابق

 یدارا آنهـا یدو هـر هکـچرا. اسـت داده قـرار توجـه مـورد را یروشـ درون یبنـد مثلث، )واکاوی(
  :هستند زیر یها ویژگی
 اسـت یذهن قیتحق ینوع یفکی پژوهش از مقصود ؛یفکی پژوهش یها مؤلفه از برخورداری .١

 قیـعم یفیتوصـ ارائه یپ در مطالعه مورد نهیمز و بستر از معتبر و یجزئ، هیپرما اطالعات ارائه با هک
 و جینتا بر هکآن از شیب یفکی پژوهش ، یکاساس نیا بر. شود یم یتلق ایپو ذاتاً  هک است یتیواقع از

ی، ّمـک پـژوهش یهـا اسـتدالل هکـ یحـال در و اسـت زکمتمر ندیافر و معنا بر شود معطوف روابط
 ،١٣٨٨، مـانیا( هسـتند یاسـتقرائ و یکیتکالید ی،فکی پژوهش یها استدالل، اند یاسیق و یمنطق
   1:کرسول گفته به). ٢١٧−٢١۵ص

 مسـئله ایـن بررسـی ضـرورت کـه زمـانی در، پژوهش مسئله یک مطالعه برای کیفی رویکرد
 پژوهشــگر کـه زمــانی اسـت؛ نیــاز تفصـیلی و پیچیــده فهـم کــه زمـانی شــود؛ مـی احسـاس

 یـا بسـتر فهـم درصـدد پژوهشـگر کـه نیزمـا و بنویسد؛ منعطف و ادبی سبک به خواهد می
  ).٧٠ص ،١٣٩۴( است استفاده مناسب، است کنندگان مشارکت شرایط

 و 3یریتفسـ 2،یاثبـات شـامل هکـ یاجتمـاع علـوم گانه سه یها میپارادا سلیم؛ عقل از انتقاد .٢
 در. کننـد مـی اتخاذ سلیم عقل قبال در متفاوتی مواضع، )۴٨ص  ،١٣٨٨، مانیا( شود یم 4یانتقاد

 اصـالت، مـردم عامـه جـای   به نخبگان و عقال و است متمرکز عقالنیت عنصر بر که اثباتی پارادایم
 و شـود مـی مطـرح او خالقیـت و انسـان اصـالت جـای  بـه جبرگرایـی و محـیط اصالت، یابند می

، مقابـل در. نـدارد وجود، یابد می تجلی سلیم عقل در آن بروز و ظهور که خالقیت برای جایگاهی
 معتقـد او اجتمـاعی هـای کـنش ایفای در انسان های نگرش و عقاید فعال نقش به تفسیری ارادایمپ

، انسـان خالقیـت بـه شرطی پیش گونه هیچ بدون روزمره زندگی های کنش معنای فهم برای و است
 یکسـو از انتقـادی پـارادایم کـه اسـت حـالی در این. کند می رجوع سلیم عقل و اجتماعی ذهنیت
گاهی مبنی را آن و داشته سلیم عقل و خالقیت به فیمن نگاهی ، دیگـر سـوی از و داند می 5کاذب آ

                                                           
1 . Creswell, John W 

2. Positivist 

3. Interpretive 

4. Critical 

5. False Consciousness 
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گاهی همان یا− واقعیت زیرین های الیه به دستیابی برای را سلیم عقل به توجه −راستین آ
 ضـروری 1

  ).٢٩ ص ،پیشین( گیرد می کار به مشروط نحوی  به را سلیم عقل جهت این از و داند می
 یبند مثلث از استفاده اوالً : هک است جهت  بدان مزبور روشی ترکیب از یمند بهره، ترتیب بدین

 یّم ک یردهایکرو قیتلف معضالت اً یثان ؛سازد یم فراهم را یبهتر اناتکام موضوع نیا مطالعه یبرا
  ).۴۵ص  ،١٣٨٨ 2،فلیک( است مانده نحلیال همچنان یفکی و

  
   »انقالب دوم گام« هیانیب از ییزدا ییآشنا) الف

، هنـر اسـت معتقـد 4نگاشـت ١٩١٧ سـال در هکـ یا مقالـه در −روس ستیفرمال− 3شکلوفسکی
 ادراک و ردهکـ 5یگگـانیب دچار و دگرگون را واقعیت ماندگار ظاهر به ساختارهای و آشنا های قاعده
 یـک در را عـادت بر مبتنی و آشناۀ پدید هر هنر، سخن گرید به. دهد می دوباره یسامان را ما حسی
 از 6زدایـی آشـنایی ینـوع را آن تـوان می هک را یندیافر ؛سازد می بیگانه و ناآشنا، حسی ادراک فرایند
 مثابـه بـه− یـیزدا ییآشـنا .  )١٣٩۶، یاحمـد: ک.ن شتریب ییآشنا یبرا( دانست ها پدیده و مفاهیم

 آفـرینش فراینـد در جدیـد نگاه و تازه دید ایجاد هدف با −آشنا هنجارهای و قواعد زدن برهم ینوع
 ،فرهـاد( دیـنما  عرضـه و کشـف را ناآشـنایی و نادیـده دنیـای هنرمنـد تا شود یم یریارگک به هنری
 نیـا از و دارد یعـیرف گـاهیجا اخـص طـور به اتیادب در و اعم طور هب هنر در، یکنکت نیا). ١٣٩۴

 و رسـتمی ؛١٣٩۶، دهقـانی و رحیمـی ؛١٣٨۴، اسـکویی( یادبـ آثـار یبررسـ در عمـدتاً  یکنکت
، اسـدی بنـی ؛١٣٩٢، صـادقیان و فشارکی محمدی ؛١٣٩۵، محمدی( یهنر، )١٣٩٧، ذوالفقاری

 اتیـروا و ثیـاحاد، قـرآن یالمک اعجاز، )١٣٩١، بیگدیلو  علیزاده و اسداللهی( یمکِح ، )١٣٨٣
               .شود یم گرفته بهره... و) ١٣٩۵، کرمانی قهاری و پور قاسم ؛١٣٩٢، فرجی و مختاری(

 خـاص طـور بـه و یاجتمـاع و یانسـان علوم در یمحدودتر صورته ب یکنکت نیا از، عالوه  هب
 و کنـد می مقابله سازی طبیعی با یکنکت نیا هکچرا. است شده استفاده یشناس مردم و یشناس انسان

                                                           
1. True Consciousness 

2 . Flick, Uwe 

3. Viktor Borisovich Shklovsky (1893-1984) 

  »وسـیله عنـوان بـه هنـر« نـام بـه ١٩٩٠ سال در یکبار. است یافته انتشار و ترجمه انگلیسی به روسی از مرتبه دو مقاله این. 4
 )Art as Device (نثـر نظریـه« مجموعـه در« )Theory of Prose (شـر بنیـامین« توسـط« )Benjamin Sher (و   

ــار ــه ١٩٩٨ ســال در دیگــر ب ــام ب ــر« ن ــه هن ــوان ب ــه در) Art as Technique( »تکنیــک عن ــوری« مجموع ــی؛ تئ    ادب
   »رایــــان مایکــــل و ریــــوکین جــــولی« ویراســــته) Literary Theory, An Anthology( »گلچــــین یــــک

)Julie Rivkin and Michael Ryan.(  
5. Estrangement 

6. Defamiliarization 



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی اسالم و   ١٠

 

 عـام الگوهـای یـافتن یبـرا تـالش« 2،»یـیزدا ییآشـنا« نیهمچنـ. است 1سلیم عقل نقد درصدد
 شـمار در را »جامعـه هـر خـاص اجتمـاعی بافت و نهیزم در داافر یها نشک یبررس« و »یاجتماع
، اسـاس نیـا بـر). ١٣٨٩، لـزیم: ک.ن( اند ردهک قلمداد 3یشناخت جامعه) لیتخ( نشیب یها مؤلفه
 یشناسـ جامعـه، )١٣٩٧، رضاقلی( یشک نخبه یشناس جامعه نظیر تألیفاتی به اشاره ضمن یقیصد

 یهـا مؤلفه فاقد هک یمشابه آثار) ١٣٩۵، زیباکالم( میشد ما چگونه ما و) ١٣٩٧، نراقی( یخودمان
 ۀتـود از یرو دنباله ضمن هک داند یم یشناس جامعه از ینازل صورت را هستند یشناخت جامعه نشیب
  ).٢١٣ و ٢٠٠ ص ،١٣٩٣ ( شوند منجر زده عوام یشناس جامعه ینوع به است نکمم، مردم لکش یب

 مربوطـه یاجتمـاع−یفرهنگ یها پژوهش حوزه با محقق یقبل ییآشنا و تعلق چهاگر، بیترت  نیبد
 یریجلـوگ نانـهیظاهرب و شـتابزده، غلط یها خوانش و نادرست ریتفاس، ها سوءبرداشت یبرخ بروز از
 حـوزه از امـور یبرخـی، ظـاهر یها بداهت و یذهن عادات اثر بر است نکمم عوض در اما؛ ندک یم

 و هـا الیـه، ابعـاد یبعض به یافک توجه مانع ینیشیپ تعلق و ییآشنا واقع  به و شود خارج محقق آگاهی
 دسـترس در و وعیشـ فـرط از اسـت نکمم هک یموارد گردد؛ شده  پنداشته بدیهی و شده  عادی سطوِح 
 از ، یکـیبنا بر این). ١٣٩۵، محمدی: ک.ن( بمانند پنهان محقق دهید از و امدهین چشم به عمالً  بودن
، مبنـا نیـا بـر. اسـت گـرانید نـهیآ در آنهـا یبازشناسـ، جوامـع و افـراد زیتمـا وجـه شناخت یها راه
 یخودآگـاه ینـوع آوردن فراهم منظور به افراد روزمره  یزندگ و جامعه یخیتار تجربه از ییزدا ییآشنا
 یـکنکت نیا از ریاخ یها سال در، نیهمچن. رود یم شمار به ییزدا ییآشنا یاربردهاک گرید ازی، انتقاد
  ).١٣٩۶، نامداری( است شده استفاده خمینی امام شده عمومی تصویر از ییزدا ییآشنا منظور  به

 رد؛ک قلمداد ییزدا ییآشنا ینوع را انقالب دوم گام هیانیب خود بتوان دیشا، شد گفته آنچه مطابق
 عمـر در هفتـهن رخـدادهای و معناهـا، هـا تجربـه از ییهـا دهیـگز اسـت درصـدد هیانیب نیا هکچرا

  عـین در و زدیـآم در گریدیکـ بـا را یرانـیا جامعه یاجتماع اتیح و یاسالم یجمهور یا چهاردهه
 تکحر این ازی، اسالم انقالب ییایپو خصلت طرح و یسالگ چهل عنصر 4سازی برجسته با، حال
 خطـر زیـن ار اقـدام نیا اجتماعی −تاریخی زمینۀ پس. کند می زدایی آشنایی آن یدستاوردها و میعظ

 گـام ینـیآفر تحول شوق البته و اول گام یدستاوردها دادِن  جلوه تیاهم مک و طبیعی یبرا یروزمرگ
   .دهد یم لکیتش دوم

  بـه هیـانیب مختلف های بخش سازی برجسته، مقاله نیا در زدایی آشنایی از مقصود، وجود نیا با
                                                           

 روشمند تالش بدون و روزمره زندگی طی افراد که است شناختی) common sense( عامه شعورِ  یا سلیم عقل از منظور. ١
 ).٢٩−٢٨ص ،١٣٩١، ساداتی کالته و ایمان: ک.ن( یابند می دست آن به
  .آشنا امر در ناآشنا غریب امر دیدن مثابه به. ٢

3. Sociological imagination 

4. Foregrounding 
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 و دیجد یبند صورت ارائه قیطر از است نکمم اما ردهک طرح را  آن نگارنده اگرچه که است نحوی
 بـه ادامـه در. دهـد قرار مخاطب یفرارو را یتر دهیپوش فیظرا و شتریب یها رتیبص شده یبند طبقه
  :پرداخت میخواه هیانیب یدیلک اتکن قیدق صیتلخ

  
  یاسالم انقالب دهنده حیتوض هینظر النک. ١

 چلـه یـک( هیـانیب اول بخـش از ار یاسـالم انقـالب قـتیحق و تیـماه با مرتبط یبندها چنانچه
  :میشو یم مواجه یاسالم انقالب دهنده حیتوض هینظر النک با، میکن استخراج) پرافتخار

  
  اسالمی انقالب دهنده توضیح نظریه النک :١ جدول

 دعاوی و ماهیت بیانگر های مؤلفه  بیانیه اولیه بخش بندهای  ردیف
  انقالب

١  
 عالمجدیدعصرآغازگراسالمی؛انقالبپیروزی

 جهان برجستۀ پدیدۀ ؛»استکبار و اسالم« جدید دوگانۀ تقابل 
 معاصر

 نظم تغییر در اسالمی انقالب تأثیر
  الملل بین

٢  
 انقالبزندۀهمیشهودرخشانفطری،جهانی،شعارهای

 اسالمی
 انقالبینظامنظریۀازابدیدفاع 

 انقالب بودن جهانی و ماندگاری دلیل
  اسالمی

٣  
 صفرنقطۀازاسالمینظاموقالبانآغاز

  ؛ عامل »توانیم ما می«مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل
 هاعزت و پیشرفت ایران در همۀ عرصه

  اسالمی انقالب حرکت اساسی اصول

۴    ای در  اقتدار و دامنۀ عمل جهانی و منطقه  انقالب اسالمی؛ مایۀ سربلندی ایران و ایرانی
  کنار مظلومان جهان

  
 از تفسـیری بـا و آیـد مـی دسـته بـ بیانیه اول بخش از جدیدی منطقی سیر، جدول نیا هیته با
 و.) م١٧٨٩( فرانسـه انقـالب کنـار در را انقـالب ایـن که شویم می مواجه اسالمی انقالب ماهیت
 آن هدف که یانقالب 1دهد؛ می قرار »بشری کبیر انقالبات« عنوان به.) م١٩١٧( هیروس اکتبر انقالب

                                                           
 میـان، کبیـر هـای انقـالب عـدادت دربـاره«: اسـت گفتـه آن مصـادیق و کبیـر انقالب ماهیت توضیح در کچویان حسین. ١

 نهضت، انگلیس انقالب شامل که اند داده افزایش کبیر انقالب پنج تا را آنها تعداد بعضی. است اختالف نظران صاحب
 ارزیـابی درسـت منطـق براسـاس امـا. شود می ایران اسالمی انقالب و شوروی انقالب، فرانسه انقالب، آمریکا استقالل
 از تـوان مـی تنهـا بشری تاریخ در انقالبات از ناشی ساختارهای دگرگونی ماهیت مشخصاً  و اجتماعی−تاریخی تحوالت

 کـرد مشخص توان می را انقالب سه تنها، منظر این از. گفت سخن بشری تاریخ اخیر دوران یا عصر در کبیر انقالب سه
 و، ابزارهـا یـا هـا شـیوه و تغییـر نـابعم، بنیـادین هـای ارزش ازجهت بشری جوامع از ای عمده بخش تاریخ آن وقوع با که

 به را تابع های جنبش و انقالبات از موجی، پیروزی از پس خود تأثیر تحت و اند ساخته دگرگون پیشرو اجتماعی نیروهای
  ).۵٧ص ،١٣٩١( »اند آورده وجود
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 دگاهیـد نیـا بـا شتریب ییآشنا یبرا( نبود کشور یک مرزهای درون در سیاسی نظام یک ییرتغ صرف
 هیـانیب در صـراحت بـه یاسالم انقالب از یطرح نیچن.   )١٣٩١،  ان وی چ ک و ١٣٨٧، داوری: ک.ن
               :است شده سکمنع دوم گام

 بـزرگ نهضت یک گمان کسی و بود شده تقسیم ماّدی غرب و شرق میان جهان که روز آن
 را هـا چهـارچوب نهاد؛ میدان به پا شکوه و قدرت با، ایران اسالمی انقالب، ُبرد نمی را دینی

 آغـاز و کـرد مطرح هم کنار در را دنیا و دین کشید؛ دنیا رخ به را ها کلیشه کهنگی شکست؛
 جدید صدای نای نشنیدن به تظاهر از، مدرنیته راسِت  و چپ...  نمود اعالم را جدیدی عصر

 محتـوم اجـِل  بـه کردند هرچه، آن کردن خفه برای گون گونه و گسترده تالش تا، متفاوت و
 جهـان بـه را روز آن دوقطبـی جهـان، ایـران ملت انقالب نگاه آ پس...  شدند تر نزدیک خود
 هـای قطـب آمـدن پدیـد و اقمارش و شوروی حذف و سقوط با سپس و کرد تبدیل قطبی سه

 کـانون و معاصـر جهـان برجستۀ پدیدۀ »استکبار و اسالم« جدید دوگانۀ قابلت، قدرت جدید
 خـواه آزادی هـای جریـان و سـتم زیـر هـای ملت امیدوارانۀ نگاه سویی از. شد جهانیان توجه

 بدخواهانــۀ و ورزانـه کینـه نگـاه سـویی از و، اسـتقالل بــه مایـل هـای دولـت برخـی و جهـان
 تغییـر جهـان مسـیر گونـه بدین. شد دوخته بدان، عالم طلب باج قلدرهای و زورگو های رژیم
 علیـه چیز همه: اوالً  شد؛ آغاز صفر نقطۀ از، آن از برخاسته نظام و اسالمی انقالب...  یافت
 است بدیهی. نداشت وجود ما برابر در ای شده طی راه و پیشینی تجربۀ هیچ: ثانیاً  ؛... بود ما
 معرفـت و ایمـان مـتن از که انقالبی برای توانست ینم آن امثال و مارکسیستی های قیام که

 ایران ملت سالۀ چهل های پیشرفت عظمت...  شود محسوب الگو، است آمده پدید اسالمی
 بزرگـی هـای انقـالب در مشـابه هـای مـدت بـا، مـدت این که شود می دیده درستی به آنگاه

 انقـالب ایـن...  شود سهمقای هند انقالب و شوروی اکتبر انقالب و فرانسه انقالب همچون
 برابـر در شـجاعت و صراحت با. مردد و منفعل نه و بوده ریز خون و رحم بی نه امروز تا آغاز از

 جـوانمردی این. است کرده دفاع مستضعفان و مظلومان از و ایستاده گردنکشان و زورگویان
 در ای نطقـهم و جهـانی عمـل دامنـۀ این، اقتدار و صراحت و صداقت این، انقالبی مروت و

 طـول تـوان مـی چیـز همـه برای...  است ایرانی و ایران سربلندی مایۀ، جهان مظلومان کنار
 قاعـده ایـن از دینـی انقـالب این جهانی شعارهای اما، کرد فرض مصرف تاریخ و مفید عمر

 عصـرها همۀ در بشر فطرت زیرا، شد نخواهند فایده بی و مصرف بی هرگز آنها است؛ مستثنا
، بـرادری، عقالنیـت، عزت، استقالل، عدالت، معنویت، اخالق، آزادی. است رشتهس آن با

 دیگـر ای دوره در و بدرخشـد ای دوره در تـا نیست مربوط جامعه یک و نسل یک به یک هیچ
  . کند افول
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  یاسالم انقالب هیاول تکحر  منطق. ٢

 پـردازد؛ یم انقالب هیاول تکرح منطق حیتشر به) یاسالم انقالب بزرگ برکات( هیانیب دوم بخش مقدمه
 نیـا بـر. دهـد یم لکیتش زین را دوم گام تحقق یبرا یاسالم انقالب رهبر یاصل دهیا انکماک هک یمنطق
، »یملـ اراده تیـتقو« بـا اسـت درصدد انقالب هیاول تکحر از یریگ الهام ضمن انقالب رهبر، اساس

  .دینما یراهبر را انقالب دوم گام »میتوان یم ما« شعار و »داخل توان به اکات«، »جوانان یدار دانیم«
  

  اسالمی انقالب اولیه تکحر  منطق :٢ جدول

  کانون تحول  چگونگی پیشرفت انقالب اسالمی در گام اول جایگاه پیشرفت در اهداف اسالمی

 و کشور تاریخی انحطاط به دادن پایان
  سریع پیشرفت مسیر در آن دادن قرار

  سیاسی حوزه  ساالری مردم و مردمیحکومتبهاستبدادیسلطنتتبدیل
 پیشرفت مایه جان عنوانبهملیارادهعنصرآوردنعرصهبه

  اجتماعی حوزه حقیقیوجانبههمه
  مدیریت عرصه و حوادثداریمیدانبهجوانانکردنوارد

 ساختی، زیر حوزه  همگان به »توانیممیما«باوروروحیهانتقال
  داخلیتوانبهاتکاآموختن  اقتصادی و عمرانی

  
  یاسالم انقالب هیاول تکحر  در مختلف یها حوزه نسبت. ٣

 جدیـدی منطقی سیر) انقالب بزرگ برکات( هیانیب دوم بخش مختلف بندهای ییجا جابه واسطه  به
 نشـان شناختی جامعه های پژوهش که گونه همان− شود می مشخص و آید می دسته ب بخش نیا از
 تـاکنون و یافت ورود سیاست حوزه به و شد آغاز فرهنگ حوزه از اسالمی انقالب برکات −دهد می

، پنـاهی و ١٣٧٩، پنـاهی: ک.ن شـتریب مطالعـه یبـرا( اسـت بوده حوزه این در آن برکات بیشترین
 رغـم بـه− اسـالمی جمهـوری رسـد مـی نظـر به، افزون بر اینکه ). ب١٣٨۵، پناهی و الف١٣٨۵
 البتـه و »عمرانـی و اقتصـادی، زیرسـاختی« حوزه دو در −است شده حملمت که متعددی زحمات

  .دارد فاصله خود مطلوب جایگاه با همچنان »اقتصادی عدالت«
  

  اسالمی انقالب اولیه تکحر  در مختلف های حوزه نسبت: ٣ جدول

  اول گام در انقالبیجامعه پیشرفت مراحل بیانیهدومبخشبندهای  ردیف
  فرهنگی جامعهیعمومیو اخالق در فضاعنویتمچشمگیرافزایش  ١
  ملی سطحمردمی؛ و سیاسی رسانیخدمتمسابقۀومردمیمشارکترسانیدناوجبه  ٢
  ملی سطحامنیتی؛ و سیاسی ایرانارضیتمامیتحفظوامنیتوثبات  ٣
  المللی بین سطح مردمی؛ و سیاسی مردمآحادسیاسیبینشآورشگفتارتقای  ۴
  المللی بین سطح امنیتی؛ و سیاسی جهانمستکبرانوزورگویانوقلدرانبرابردرروزافزونادگیایست  ۵

هایزیرساختایجادوفناوریوعلمعرصۀدرکشورپیشرانموتور  ۶
  عمرانی و اقتصادی زیرساختی، عمرانیواقتصادیوحیاتی

  اقتصادی التعد کشورعمومیامکاناتتقسیمدرعدالتکفۀکردنسنگین  ٧



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی اسالم و   ١۴

 

 دیـمؤ »جامعـه عمـومی فضای در اخالق و معنویت چشمگیر افزایش« بند یمحتوا یبازخوان
 انقالبـی جامعـه پیشرفت یبعد مراحل اساس و یاصل یروین دهد یم نشان و بوده ما دیجد نشیچ
 یسازندگ، تیامن، استیس حوزه به هک یتیمعنو است؛ داده لکیتش تیمعنو و فرهنگ را اول گام در
  :دیبخش یدیجد یبو و رنگ... و

 چشـمگیر ای گونـه بـه جامعه عمومی فضای در را اخالق و معنویت عیار] اسالمی انقالب[
 طـول در (رحمـت اللـه)خمینی امـام حضـرت منش و رفتار را مبارک پدیدۀ این. داد افزایش
 و عارف و عنویم انسان آن داد؛ رواج چیز هر از  بیش، انقالب پیروزی از  پس و مبارزه دوران
 بسـی مـردمش ایمـان های مایه که گرفت قرار کشوری رأس در، مادی های پیرایه از وارسته
 و مسـتعد هـای دل، اسـالمی جمهـوری در اخالقی و دینی رویکرد...  بود عمیق و دار ریشه
 از سـخت هـای میـدان در جوانـان هـای مجاهدت....  کرد مجذوب را جوانان ویژه به نورانی
 اسـالم صدر ماجراهای و شد همراه ایثار و برادری روحیۀ و دعا و ذکر با، مقدس عدفا جمله

. گرفـت سابقه بی رونقی دینی فضاهای و مساجد...  نهاد همه چشم برابر در نمایان و زنده را
 هـزاران از سازندگی بسیج و سازندگی جهاد و جهادی اردوهای...  اعتکاف برای نوبت صف
کنده فداکار و داوطلب جوان   .شد آ

 بخـش ایـن نشیگز و انتخاب که داشت توجه باید، هیانیب دوم بخش تر قیدق فهم یبرا نیهمچن
 تکـبر مفهـوم هکـ یحـال در، نیبنابرا. »دستاورد« نه و است گرفته صورت »برکت« منطق براساس
 یداقتصـا دهیـفا و نـهیهز منطـق بـا صرفاً  هک است یزیچ دستاورد اوالً  شود یم هم دستاورد شامل

 در »جهان مستکبران برابر در ایستادگی« مانند یاتکبر است نکمم، جهت نیا از و شود یم محاسبه
 در آن ریتـأث و دوگانـه نیـا بـا شـتریب ییآشـنا یبرا( ندک جلوه نیآفر نهیهز و یرمنطقیغ، ونیماد نظر

 از شیبـ بمراتـ بـه یاسـالم انقالب یدستاوردها اً یثان؛ )١٣۶٩ ی،نیآو: ک.ن ها انقالب سرنوشت
  .آمده هیانیب در هک است یزیچ

 
یاسالم انقالب رهبر دگاهید از شرفتیپ منطق. ۴

1
  

 فقـط نـه هکچرا است؛ برخوردار یا ژهیو تیاهم از انقالب رهبر دگاهید در شرفتیپ منطق از پرسش
 از و دینما یم میترس زین را جامعه ندهیآ ریمس هکبل ندک یم روشن را رانیا یخیتار یماندگ عقب علت

 »یعلمـ جهـاد« کماکـان، هیانیب چهارم بخش هیتوص نیاول مطابق ردک ادعا بتوان دیشا، جهت نیا
  . ندک یم فایا را انقالب دوم گام شرانیپ و موتور نقش

                                                           
 ای خامنه الله آیت حضرت گاهدید  گفت توان می اجماالً  اما ندارد؛ وجود خمینی امام دیدگاه بررسی مجال، متن این در. ١

  .است اسالمی انقالب بنیانگذار دیدگاه مشابه



      ١۵  »دوم گام بیانیه« سیاستگذارانه های داللت و انقالب اول گام حکمرانی الگوی

 

  پیشرفت و علم نسبت درباره انقالب رهبر مختار دیدگاه بر مروری: ۴ جدول

 هایی پرسش
 جهاد« پیرامون
 مثابه به »علمی
 دوم گام موتور

  انقالب

دانش، آشکارترین وسیلۀ عزت و قدرت یک   کند؟ . علم چیست و چه می١
  کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است.

  ها مقدم است؟ . چرا علم بر سایر حوزه٢

[زیرا] دنیای غرب به برکت دانش خود بود که 
توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 

د تهیدستی در ساله فراهم کند و با وجو دویست
 سبکهای اخالقی و اعتقادی، با تحمیل  بنیان
مانده از کاروان علم،  به جوامع عقب غربی زندگی

  آنها را به دست گیرد. اقتصادو  سیاستاختیار 
  سبک زندگی (فرهنگ)، سیاست، اقتصاد دهد؟هایی را شکل می. علم چه حوزه٣

افتادگی شد و ضرورت  . چرا ایران دچار عقب۴
  نقالب اسالمی پدید آمد؟ا

ها  آور علمی در دوران پهلوی ماندگی شرم عقب
و قاجارها در هنگامی که مسابقۀ علمی دنیا 
تازه شروع شده بود، ضربۀ سختی بر ما وارد 
ها  کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ

  عقب نگه داشته بود.

  . ما چه باید بکنیم؟۵

  مانند آنچه ما به سوءاستفاده از دانش 
کنیم، اما مؤکدًا به نیاز  غرب کرد، توصیه نمی

کشور به جوشاندن چشمۀ دانش در میان خود 
  ورزیم. اصرار می

  
  آن شرفتیپ ریمس و انقالب دوم گام در نهادن قدم الزامات و طیشرا. ۵

 طشـر دو مسـتلزم شـرفتیپ ریمس در تکحر، هیانیب چهارم بخش هیتوص نیاول و مقدمه مفاد مطابق
 یا رسـانه و یغـیتبل اسـتیس برابر در ینشکوا و یا نهیزمی، ذهن طیشرا مثابه به الزم شرط .١: است
  .یخیتار یماندگ عقب برابر در سازنده و خالقی، نیع نشک مثابه به یافک شرط .٢ ؛دشمن

  
  پیشرفت مسیر در تکحر  برای افیک و الزم شرط: ۵ جدول

 و ها سرفصل پیگیری شرایط
  دوم گام سیاسا های توصیه

  الزم شرط
 آینده به بینانه خوش نگاه وامید

 تبلیغی سیاست هدف که−و ترس کاذب  جا یب یدی(برحذر بودن از نوم
  جهاد) ترین ای یشهو ر  ینعنوان نخست به −است دشمن ای رسانه و

 علم و پژوهش   کافی شرط
  )علمی جهاد(

  
 را دوم گـام یتجربـ و یشـناخت زاماتال، شده اخذ هیانیب اول بخش از هک) ۶( جدول، نیهمچن

  .ندک یم یمعرف
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  انقالب دوم گام به ورود برای شناختی و ذهنی الزامات :۶ جدول

  انقالب مسیر تداوم الزامات بیانیهاولبخشبندهای  ردیف
١   گذشته درستشناخت  .شناختدرستراگذشتهبایدآینده،دراستوارهایگامبرداشتنبرای  
٢   کنونی وضعیتازاطالع هاواقعیتوبایدهامیانفاصلۀومیاسالجمهوری  
٣   آتی انداز چشمبهتوجه  سازی تمدنوپردازیجامعهخودسازی،مرحلۀدومینبهاسالمیانقالبورود  

  
 دوم گام آستانه در یاسالم یجمهور تیوضع. ۶

 بـا) دوم بـزرگ گـام و هسـال چهـل انقـالب( هیـانیب سـوم بخش بندهای بیترت در یراتییتغ جادیا با
، اسالمی جمهوری دیگو یم ما به هک شویم می رو هروب دوم گام آستانه در نظام وضعیت از یریتصو
  . است ردهک ایمه را یارآمدک یانسان یروین، کشور استراتژیک جایگاه یارتقا ضمن

  
  دوم گام آستانه در اسالمی جمهوری وضعیت ترسیم: ٧ جدول

  پیشرفت برایکشور های ظرفیت منشأوانواع یانیهبسومبخشبندهای  ردیف
١   خدادادی هاینعمت−مادی و افزاری سختظرفیت  کشور مادی های فرصت طوالنی فهرست  

٢   شکست و ها چالش تغییر و اسالمی انقالب اقتدار 
  مستکبران

 انقالب دستاورد−کشور امنیتی و سیاسی استراتژیکجایگاه
  اسالمی

٣   و  یقعم یربنایعد و کارآمد با ز مست یانسان نیروی
  کشور یدبخشام یتظر  ینتر  مهم ینی؛و د یمانیا یلاص

(عمدتًا  اسالمی انقالب دستاورد−غیرمادی و افزارینرمظرفیت
  )فناوری و علم حوزه به معطوف

۴   کشور آینده سازنده عامل اسالمیپیشرفتۀنظامتحققمحورجوانان؛  

  
 یعنی انقالب هیاول تکحر منطق به دیبا انقالب رهبر دگاهید در بخش نیا تیاهم شناخت یبرا

  .میینما توجه −شد مطرح) ٢( جدول در هک− »جوانان یدار دانیم« بر دکیتأ
  

  دوم گام آستانه در یاسالم یجمهور یها چالش. ٧

 سـهم و اسـالمی انقـالب امـروز یهـا چـالش، بیانیـه چهـارم بخش مانده یباق بندهای یبند دسته
  . دهد می دسته ب را ها چالش نیا از مختلف یها زهحو متفاوت
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  دوم گام آستانه در اسالمی جمهوری های چالش: ٨ جدول

 و ها سرفصل
 های توصیه
 گام اساسی
  دوم

  اقتصاد حوزه

 اقتصاد یک (  
  )یاقتصاد مقاومت پیگیری برای(الزام 
 فساد با مبارزه و عدالت) دو  
  دستگاه مبارزه با فساد) به یاز(ن
  منابع) یعدر توز  یضاز تبعریی(جلوگ

  سیاست حوزه
 آزادی و استقالل)سه  

  )یاجتماع های یو آزاد یاستقالل مل ین(تأم
 یدمذاکره جدیت(ممنوع دشمن با مرزبندیخارجی،روابطملی،عزت)چهار(  

  فرهنگ حوزه

 اخالق و معنویت)پنج  
  )اخالق و معنویت درباره دولت تعهد(ضرورت 

 زندگی سبک) شش  
  )غربی زندگی سبکبابارزه(م

  
 بیتصـو خصـوص بـه و تـالش دهـه چهـار رغـم بـهکـه  دهـد یمـ نشان بخش نیا بر یمرور

 یمقـاومت اقتصـاد یلـک یها استیس، )١/٣/١٣٨۴ یابالغ( یاساس قانون) ۴۴( اصل یها استیس
 فسـاد بحـث هکبل ،افتهین یمحسوس اهشک یاقتصاد التکمش تنها نه... و) ٢٩/١١/١٣٩٢ یابالغ(
 هـا چالش از یبخش، عالوه  به). ١٣٩۶ ،ینوروز یحاج و یمنؤم: ک.ن( است شده افزوده آن به زین
 قاتیتوف سطح نیباالتر دهه نیچند یط هک یا حوزه همان یعنی است استیس  حوزه به مربوط قاً یدق
 هکـنیا گـو گرفـت؛ مکـ دسـت دیـنبا را فرهنگ بخش یها چالش، همچنین. است ردهک لیتحص را

 تهـاجم شـعار طـرح بـا و ١٣٧٠ دهـه ییابتـدا یهـا سال از حوزه نیا یها چالش به نسبت هشدار
 .است  افتهی تداوم و شده آغاز یفرهنگ

 دوم گـام بیانیـه توصـیفی عمـدتاً  هـای بخـش از ییزدا آشنایی شد روشن اینجا تا که طور همان
 کبیـر انقـالب نظریـه ابـ اسـالمی انقـالب از رهبـری معظم مقام ادراک .١: دهد می نشان انقالب
 تضـعیف تاحـدودی انقـالب هیاول تکحر دهنده تشکیل های مؤلفه برخی امروزه .٢ ؛دارد مطابقت

 تحـول اسـالمی انقـالب هیـاول تکـحر در .٣ ؛آنهاسـت دوبـاره احیای مستلزم، دوم گام و اند شده
 کـرده سـرایت هـا زهحـو دیگـر به حوزه این از انقالب برکات و داشته تقدم ها حوزه سایر بر فرهنگی
 گام شرانیپی، علم جهاد کماکان و است علم، ای خامنه الله آیت دگاهید از شرفتیپ موتور .۴ ؛است
  .بود خواهد انقالب دوم
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 »انقالب دوم گام« هیانیب) یواکاو( یاوک پس) ب
 2،ییااسـتقر 1تحقیـق استراتژی چهار از انسانی علوم در تحقیق های پارادایم تابک در بلیکی نورمن

ه بـ کـه− کـاوی پـس تحقیق استراتژی، انیم نیا در هک برد یم نام 5یاستفهام و 4یاوک پس 3،یاسیق
 منطـق جـای بـه −اسـت افتـهی راه اجتمـاعی تحقیقات به یعیطب علوم از 6رئالیستی پارادایم وسیله
 یازمنـدن یکسـو از اسـتراتژی ایـن کارگیری به. است استوار مارپیچی یا ای چرخه ردیکرو بر، خطی

 مسـتلزم دیگـر سـوی از و متغیرهاسـت بـین های همبستگی شاید و ها پدیده بین ارتباطات مشاهده
  عملکرد چگونگی و وجود دادن نشان برای تالش و واقعی های مکانیسم و ساختارها گرفتن مفروض

 زشآمـو قابـل چنـدان اسـتراتژی این از استفاده نحوه اگرچه). ٢٨٩  ص، ١٣٩٣، بلیکی( استآنها 
 مسـیر بـودن بیضـوی، زمـین جاذبـه کشـف ماننـد رایج علمی های نظریه همه نوعی  به اما ؛نیست
 یـا و پزشـکی علـم در ژنتیک لئمسا، باکتری و  ویروس نام به موجوداتی شناسایی، سیارات حرکت
 ،بنابراین. هستند استراتژی این کارگیری به محصول الکتریسیته رفتار درک و اتم ساختار کشف حتی
 کـاوی پـس« کـه است آن پژوهش های استراتژی انواع دیگر با کاوی پس استراتژی تفاوت ترین مهم

 ،نیشـیپ( »نباشـد مشـاهده قابـل مسـتقیماً  یـا نشده مشاهده است ممکن که کند می ارائه را چیزی
 توصـیف را اسـت مشـاهده قابـل آنچه تنها محقق، چهارچوب این در، دیگر عبارت به). ٢٩٣ص
 بـا و تحقیـق طـوالنی فرایند یک طریق از بلکه دهد نمی تعمیم را مشاهدات نتیجه صرفاً  ای کند نمی
). پیشین( باشد همخوان، مشاهدات با که کند می ارائه را ای نظریه، تأمالت ترین عاقالنه و ترین دقیق
  ).٢٩٨ص ،پیشین( »است منضبط علمی تخیل قوه یک نیازمند استراتژی این« نتیجه در

 از ای فرضـیه هـای مدل تولید، اجتماعی علوم در کاوی پس تحقیق استراتژی از یریگ بهره هدف
 انـد کـرده تولیـد را شـده  مشـاهده هـای پدیـده شـود مـی تصور که است هایی مکانیسم و ساختارها

 متفـاوت، پـژوهش مختلـف رویکردهـای در هـا مدل از استفاده البته). ٣٣٣ص ،١٣٩٣، بلیکی(
 سـاختن با را خود کار، پژوهش میدان به ورود از پیش) کّمی( اثباتی قیقاتتح محققان مثالً . است
 منتشرشـده های نوشته و آثار از به طور عمده که ها مدل این. کنند می آغاز یا فرضیه روابط از مدلی

 ،فلیـک( باشـند مـی تحقیـق هـای فرضـیه اسـتخراج مبنای اند شده اخذ، پیشین تجربی های یافته یا
 −انتقـادی و تفسـیری از اعـم− کیفـی تحقیقـات در کـه اسـت شرایطی در این. )١٠٨ ص ،١٣٨٧
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 خالقیـت بـا محقـق بلکه ،پذیرد نمی صورت ینیشیپ نظریه غلبه با تحقیق میدان در محقق حضور
 فراینـد در را مقـوالت، نهایـت در و کنـد مـی گـردآوری را الزم کمـدار، شود می پژوهش وارد خود

). ٣٣ ص: ١٣٨٨، ایمـان( سازد می را خود هینظر ای مفهومی مدل و ردهک معنادار، تحلیلی استقرای
  :چهارچوب این در

 ای مجموعـه یعنـی است؛ شده  بندی فرمول نظریه همان، اجتماعی علوم در »مدل« مفهوم
 سـربلند تجربـی آزمـون از و کند می بیان را گوناگون مفاهیم بین روابط که قضایا از منسجم
 است دیدگاهی، جامعه از نظری مدل یک در منطق یک، مثال برای [...] است آمده بیرون
). تضـاد مدل( هستند تضاد در هم با جامعه مختلف های قسمت[...]  چگونه اینکه مورد در

 مرحلـه یـک از جامعـه حرکـت شـیوه کـه باشـد مکانیسـمی شـامل توانـد می مدل همچنین
   ).٣٠۵−٣٠۴ص ، ١٣٩٣، بلیکی( کند می توصیف را دیگر مرحله به پیشرفت

 یاجـرا و دارد وجـود قیـتحق یها میپارادا نام به یگرید مقوله، تحقیق یها استراتژی موازات به
 ،١٣٨٨، ایمـان( اسـت یانتخـاب  میپـارادا و یاسـتراتژ انیـم یهماهنگ ازمندین یعلم پژوهش یک
 به محقق اهنگ یچگونگ، قیتحق یها تیمحدود و موانع که است یمیپارادا نظام نیا رایز). ٣٩ ص

ی، سـادات التـهک و مـانیا( نـدک یمـ معلـوم را  تیـواقع مطالعه دانیم به ورود روش و رامونیپ جهان
 در −انتقـادی و تفسـیری یها میپارادا جمله از− یفکی یردهایکرو، اساس نیا بر). ٣٢ ص ،١٣٩١
 ،1388یـک، فل( انـد گرفتـه لکشـ آن یپژوهش یاستراتژ و) اثباتی میپارادا( یّم ک ردیکرو از انتقاد
 برخـوردار کـاوی پس تحقیق استراتژی با قرابت نیشتریب از انتقادی میپارادا انیم نیا در هک) ٣٨ ص
 یا مشـاهده رقابـلیغ و پنهـان یهـا زمیانکم یارسازکآش، علم فهیوظ، میپارادا نیا در هکچرا. است
 از سـاده فیتوص از االترب یسطح در اگرچه هک ییها زمیانکم دهند؛ یم لکش را مردم رفتار هک است
  :میپارادا نیا در). ۵٣ص  ،١٣٨٨، ایمان( هستند صیتشخ قابل اما دارند قرار یعلّ  روابط
 آن عناصـر و اجـزا مطالعه اگرچه، شود دهیفهم و کدر آن تیلک در دیبا یم یاجتماع یایدن 

  ؛است ریپذ انکام
 یـیگرا تیـنیع و یطرفـ یبـ اگرچـه، مطلـوب نه و است ریپذ انکام نه بودن ارزش از یخال 

  ؛دارد تیاهم محقق
 نیتـر یاصـل از یکـی جامعـه پنهـان ینـدهایافر و هـا سـاخت از یکتئور یها مدل توسعه 

 ؛است قیتحق یابزارها
 ؛دیافزا یم روابط یریگ لکش بستر عنوان به خیتار تیاهم بر، بودن یندیافر صهیخص 
 ۵۶−۵۴ص، نیشـیپ( شود یم دهاستفا یاجتماع راتییتغ حیتوض یبرا یکیتکالید نییتب از ،

١٠٩، ٧٢.(  
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 یمشـهورات نقـد درصـدد هکـبل ،ستین تفاوت یب سلیم عقل برابر در زین  میپارادا نیا، نیهمچن
گاه ینوع مثابه به هک است  ،١٣٩١ی، سادات کالته و مانیا( هستند جامعه غفلت ساز نهیزم، اذبک یآ
 امـا یواقعـ یهـا مؤلفـه عمـل یارهاکسازو دادن نشان، هیانیب یاوک پس از هدف، نیبنابرا). ٣۶ص
گاه جادیا هک نیا ضمن. است میمستق مشاهده رقابلیغ  قـدرت ساختن فراهم منظور  به یدیجد یآ
  .است یمیپارادا نیچن انتخاب اهداف از یکی رییتغ

 کـه اسـت روابطی دادن نشان برای وشش، کمقاله نیا در یاوک پس از منظور میگفت آنچه مطابق
 یهـا بصـیرت بـدون آن شـناخت و نگرفته قرار اشاره مورد حاً یصر، متن در آن شواهد ودوج رغم به

  :دیگو یم هک ییآنجا است؛ نهفته هیانیب درون در یتالش نیچن مجوز. ستین میسر، نظری
 تصـحیح آمـادۀ و انعطـاف دارای همـواره، اراده بـا و زنده ای پدیده همچون اسالمی انقالب

 مثبـت حساسـیت نقـدها به. نیست انفعال اهل و جدیدنظرپذیرت اما، است خویش خطاهای
  .شمارد می عمل بی های حرف صاحبان به هشدار و خدا نعمت را آن و دهد می نشان

 از یکـی. میبپـرداز هیـانیب در موجود اما ؛پنهان اتکن یبرخ به میوشک یم ادامه در، بیترت نیبد
  :اند داشته انقالب ریمس در را ییرهایگ سرعت مکح هک ییها غفلت به رکتذ، هیانیب توجه مورد اتکن

 از هـایی برهـه در انقالبـی جریـان از غفلـت و انقـالب شعارهای به توجهی بی اگر که بدانید
 دسـتاوردهای شـک بـی −بـود هـم بـار خسارت و بود متأسفانه که− بود نمی ساله چهل تاریخ

 و بـود جلـوتر بسـی بـزرگ هـای آرمان به رسیدن مسیر در کشور و بیشتر بسی این از انقالب
  .داشت نمی وجود کنونی مشکالت از بسیاری

 ییهـا غفلـت نیچن آمدن دیپد علل درباره یحیصر سخن، هیانیب متن در، فوق نظر دقت رغم به
  . دیآ ینم انیم به

 انقـالب امـروز یهـا چـالش از یبزرگـ بخـش) ٨( جـدول مطابق هک میشاهد، گرید یسو از
 اند؛ بوده انقالب نیا یها تیموفق نیتر بزرگ منشأ هکبل بستر هک اند شده واقع ییها حوزه در اسالمی

 ضـرورت«، »دیـجد رهکمـذا تیممنوع« رینظ یموارد بر دکیتأ. استیس و فرهنگ یها حوزه یعنی
 جمهـوری در...  ریاست و مقام و مالۀ وسوس بروز خطر« و »اخالق و تیمعنو درباره دولت تعهد

 نیچنـ نشـانه »دادنـد می زیستی ساده و انقالبی زهدۀ مسابق مسئوالنش و انمدیر روزی که اسالمی
  . است یا نندهکناخرسند اتفاق
 لیـدال یاجمـال حیتوضـ در هیـانیب اسـت؟ شـده تیوضع نیا یریگ لکش سبب یلیدال چه اما

  :دیگو یم شده رهکمذا تیممنوع بر دیکتأ باعث هک ینونک تیوضع یریگ لکش
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 تحـریم علـت و اسـت تحریم از ناشی صرفاً  اقتصادی مشکالت« که کند گمان کسی اینکه
 در زدن زانـو، حـل راه پـس است؛ دشمن برابر در نشدن تسلیم و استکباری ضّد  مقاومت هم
 سـراپا تحلیـل ایـن. اسـت نابخشودنی خطایی »است گرگ پنجۀ بر زدن بوسه و دشمن برابر
، آن منشـأ امـا، شـود مـی صـادر خلـیدا زدگـان غفلـت برخی قلم و زبان از گاه هرچند، غلط
 و گیـران تصـمیم و سـازان تصـمیم بـه زبان صد با که است خارجی توطئۀ و فکر های کانون
 .شود می القا داخلی عمومی افکار

 و دیـتهد یبـرا کیمستمسـ بـه میتحـر یاقتصـاد یها چالش چگونه دهد یم نشان، پاسخ نیا
 حـوزه در نظـام تکـحر یوسـو سـمت رامونیپ اما، است شده لیتبد انقالب یاسیس اتکبر دیتحد

  . دیگو ینم یسخن −ماست ینونک التکمش یاصل منشأ هک− گذشته دهه سه یط اقتصاد
 التکمشـ رغـم بـه− انقـالب یروزیپ آغاز در رسد یم نظر به هک است یطیشرا در وتکس نیا
 ییوفاکشـ و مثبت طیشرا یدارا یاسیس و یفرهنگ یها حوزه تیوضع −یاقتصاد یوابستگ از یناش
 بازتـاب هکـبل، افتهین سامان حوزه نیا تنها نه، اقتصاد اصالح یبرا تالش دهه سه از پس اما ؛اند بوده
 زیـن را هـا حـوزه نیـا و ردهکـ رخنه شورک یاسیس و یفرهنگ یها حوزه به یاقتصاد تحوالت و رییتغ
  .است ردهک ریپذ بیآس

 هکـبل، نیسـت اسالمیۀ جامع هدف البته قتصادا« هک است شده دکیتأ هیانیب در اگرچه، نیبنابرا
 هـا گروه منظر− در اقتصاد یواقع گاهیجا اما »رسید ها هدف به توان نمی آن بدون که است ای وسیله

 آنچـه رسد یم نظر به، گرید عبارت به. ستین نیچن ما امروز جامعه −مسئوالن و مردم از یاقشار و
 دربـاره دولـت تعهـد« بعضـاً ، »دهـد یم قرار یقتصادا فساد معرض در را مردم و مسئوالن« یبرخ
 برجـام یمـاجرا در ایکـآمر انتیخ وجود با است نکمم و »برد یم سئوال ریز را اخالق و تیمعنو

 و یفـرد یاقتصـاد یهـا یریـگ جهـت یبرخـ در شـهیر »ندک یم هیتوج را ایکآمر با مجدد رهکمذا«
 .دارد یاجتماع
 یاقتصـاد یریـگ جهـت بحـران بـه یتـوجه یبـ سـبب هک ییها مؤلفه از ، یکیتیوضع نیا در
 بـه علـم لیـتقل، شـود یم مختلف یاجتماع اقشار یزندگ کسب بر آن راتیتأث و یاسالم یجمهور
  :خورد یم چشم به زین هیانیب در قضا از هک یلیتقل است؛ یفناور

 حیـاتی یهـا زیرساخت ایجاد و فناوری و علم عرصۀ در کشور پیشران موتور] انقالب: [ثانیاً 
 هـزاران. شـود مـی فراگیرتر روز روزبه آن بالندۀ ثمرات اکنون تا که شد عمرانی و اقتصادی و

 و عمـران هـای حـوزه در کشور برای ضروری و زیرساختی طرح هزاران، بنیان دانش شرکت
ــل حمــل ــرو و صــنعت و ونق ــدن و نی ــره و آب و کشــاورزی و ســالمت و مع ــون، غی ــا میلی  ه
، کشـور سراسـر در دانشـگاهی واحـد هـزاران، تحصـیل حال در یا یدانشگاه کردۀ تحصیل
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، نـانو فنـاوری، بنیـادی هـای سـلول، ای هسـته سـوخت چرخـۀ قبیـل از بـزرگ طـرح ها ده
 صـادرات شـدن برابـر شصـت، جهـان کـل در نخسـتین هـای رتبـه بـا غیره و فناوری زیست

، کیفـی نظر از صنایع شدن برابر ها ده، صنعتی واحدهای شدن برابر ده به نزدیک، غیرنفتی
 مهندسی گوناگون های رشته در محسوس برجستگی، بومی فناوری به مونتاژ صنعت تبدیل

 مرجعیت جایگاه و پزشکی حساس و مهم های رشته در درخشش، دفاعی صنایع در جمله از
 جمعـی احسـاس آن و حضور آن و روحیه آن محصول، پیشرفت از دیگر ۀنمون ها ده و آن در

  1.آورد ارمغان به کشور برای انقالب که است

 و ینولـوژکت بـاالتر سـطوح بـه یابیدست یمهندس و یفن علوم تیغا اگرچه، چهارچوب نیا در
 یزنـدگ از یتمندیرضـا جادیا و ها انسان ستیز محمل عنوان به جامعه اداره اما، است ثروت دیتول
 علـوم نیـا هکـبل ،شـود ینمـ قـقمح یاقتصاد توسعه و یفناور رشد قیطر از صرفاً ، شورک یک در

 روابـط لیتسـهی، اجتمـاع ینهادها و ها سازمان اصالح نهیزم دیبا یم هک است یانسان  و یاجتماع
 حقـوق نیتـأمی، فرهنگـ معضـالت اهش، کتیوترب میتعل نظام ارتقایی، خانوادگ و یجمعی، فرد
 و مردم رامتک حفظ یراستا رد را... و تیامن نیتضمی، نابرابر و ضیتبع با مبارزه، شهروندان آحاد

 . سازد فراهم شانیا هیاول یازهاین برآوردن
 دری، اسـالم یجمهـور در یاجتمـاع مقوالت ریسا از اقتصاد مقوله کیکتف و یفناور به علم تنزل

: ک.ن( 3یشـدگ کفـ و 2یشـدگ کحـ دوگانـه از یغرب رانکمتف یبرخ هک است گسترش به رو یطیشرا
 نیبـد یشـدگ حـک مفهـوم. انـد بـرده بهـره یگفتمـان تحول نیا نقد یبرا )١٣٩۵، گرانووتر و سوئدبرگ
 بسـتر در بلکـهنیسـت،  یاجتمـاع مناسبات و فرهنگ، مذهب، استیس از مستقل اقتصاد هک معناست
 حـوزه یعلمـ انـاتیجر یبرخ هک است یحال در نیا. شود یم فیتعر یفرهنگ−یاجتماع یارهاکسازو
 تنهـا نـه قیـطر نیا از و کنند زهیتئور را جامعه و اقتصاد انیم یشدگ کف ینوع تا وشندک یم اساساً  اقتصاد
 بـه را بشر یاجتماع تیفعال یها حوزه ریسا هکبل ،کنند جدا آن یفرهنگ−یاجتماع یبسترها از را اقتصاد
 هـای بحـران ریـنظ ییامـدهایپ هک یامر). ١٣٩١ی، پوالن: ک.ن( وادارند اقتصاد الزامات به نهادن گردن

   .آورد یم بار به را... و کار شدن کاالیی، ها انسان ازخودبیگانگی، اجتماعی های آشفتگیی، طیحم ستیز
 یاجتمـاع و یانسـان تیـماه از اقتصاد علم کیکتفی، فناور به علم تنزل گرید یرو، منظر نیا از
 رهیکـپ تـا شود یم سبب هک یلیتقل است؛ مستقل و یدرون یمحاسبات منطق ینوع به آن لیتقل و جامعه

                                                           
 : است شده تکرار نیز دوم بخش بندی جمع نوعی هیئت در و بیانیه سوم بخش سرآغاز در رویکرد این. ١

 در رکـورددار، علمـی هـای پیشرفت شتاب در رکورددار...  ملتی و کشور: است ما چشم برابر اکنون، ساله چهل تالش محصول
  .آن امثال و هوافضا و نانو و بنیادی های سلول و ای هسته قبیل از مهم های فناوری و ها دانش در باال های رتبه به رسیدن

2. Embeddedness 

3. Disembeddedness 
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، اساس نیهم بر 1.باشد ثروت دیتول یریگ جهت با فناورانه توسعه به مربوط شورک یها شرفتیپ یاصل
 جـهینت نیـا بـه انقالب دوم گام بیانیه در اجتماعی تغییرات منطق یبررس هدف با گرفته صورت مطالعه
 و معنویـت، فسـاد بـا مبـارزه و عـدالت شـامل  بیانیه در اجتماعی تغییرات مبانی هک است شده یمنته

، انسـانی نیـروی شامل زین  بیانیه در تغییر تحقق عوامل، نیهمچن. است بوده آزادی و استقالل، اخالق
  ).١٣٩٨، مریجی( هستند مقاومتی اقتصاد و طبیعی منابع از مندی بهره، پژوهش و علم

 از یسـخن هکـ شـود یمـ مشـخص مینکفیب هیانیب بر دوباره ینظر، دیجد ردیکرو نیا با چنانچه
 حجـم اسـت نکـمم هکـبل خـورد ینم چشم به متن نیا در یانسان علوم یها شرفتیپ و دستاوردها

 از تیرضـا بـر را یمتناسـب و انتظار قابل ریتأث ینولوژکت حوزه در یاسالم یجمهور قاتیتوف عیوس
  . باشد نگذاشته یجا بر شهروندان یزندگ

 کیـکتف و یا رتبـه زیتمـا ینـوع اوالً  یالماسـ یجمهـور در ردکـ ادعـا بتـوان دیشا ،ترتیب نیبد
 شود یم تصور اً یثان و است شدن جادیا حال در یانسان علوم یها شاخه ریسا و اقتصاد انیم یرمنطقیغ
 وجـود انقـالب اول نسـل ارشناسانک و مسئوالن انیم در شورک اداره یبرا یا بسنده یاقتصاد  دانش هک

 و یگـذار هیسـرما مبـودک عمـدتاً ، اسـت شورک سعادت و یاقتصاد جهش تحقق از مانع آنچه و دارد
  . است دیترد محلی، تصور نیچن هک یحال در است؛ روز ینولوژکت و یفناور از یماندگ عقب
 کبانـ یها نسخه قیطر از هک رانیا در متداول یها دگاهید نیتر مهم از ، یکیچهارچوب نیا در
 رانیـا اقتصاد دهینسنج یها سهیمقا واسطه  به و شده وارد شورک به پول یالملل نیب صندوق و یجهان
 رشیپـذ بـر دکیتأ، شود یم جیترو مردم انیم در هکیتر یحت و یمالزی، جنوب  رهک رینظ ییشورهاک با
 مخـدوش امروزه هک یدگاهید است؛ جوامع نیا یاقتصاد شرفتیپ علت عنوان به یستیبرالیل دگاهید

   :است شده روشن آن بودن
 شـده آغـاز بـزرگ هـای بنگـاه رشـد و تولـد با، ١٩۶٠ دهه در جنوبی رهک اقتصادی رشد جهش
 چـون ای پرآوازه و المللی بین برندهای و بزرگ های مجتمع به حاضر حال در ها بنگاه این. است

 جنـوبی رهکـ اقتصادی رشد و صادرات پیشران و اند شده تبدیل هیوندایی و جی ال، سامسونگ
 تــالش هــا نئــولیبرال، ســرد جنــگ دوران در و ١٩٨٠ هدهــ در اگرچــه...  شــوند مــی محســوب

 و توجیـه را جنوبی رهک موفقیت، اقتصاد در »دولت مداخله حداقل« ردکروی بر یدکتأ  با ردندک می
 رهکـ دولـت مـؤثر دخالـت مستندات و شواهد از انبوهی وجود با حاضر حال در اما، نندک تفسیر
 و تولـد در دولـت محـوری نقـش مـورد در، ادیاقتص رشد برای ریزی برنامه و هدایت در جنوبی
  ).١٣٩۶، دیگران و احمدیان( دارد وجود نظر اتفاق اقتصادی بزرگ های مجتمع رشد

 ایـ و اقتصـاد در دولـتنکـردن   مداخله ای مداخله درباره فیلکت نییتع، مقاله نیا مقصد البته
                                                           

  .دانند می حکمرانی به نسبت تکنیکی تلقی از ناشی را وضعیتی چنین منتقدان برخی. ١
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 از حیناصح یها خوانش ئهارا هک است آن غرض هکبل، ستین هدفمند مداخله از یخاص نوع میترس
 از یاریبسـ، اسـت شـده سـبب گذشـته یهـا دهه یط ها انیجر یبرخ توسط جوامع ریسا تجارب

 یریـگیپ اقتصـاد یجهـان نظـام در ادغـام قیـطر از را یاقتصـاد توسعه به یابیدست راه تنها شورهاک
 دانیـم و سـاخته ریناپـذ اجتنـاب را یفرهنگـ و یاسیس سطوح در ییزدا یدئولوژیا هک یامر. ندینما
 از هکـ دانـد یم یالزامات واجد را −اقتصاد در دولت مداخله عدم همان ای− یخصوص بخش به دادن
  بـه یاسـیس ینهادهـا در قدرتمنـد یخصوصـ بخـش یک یرگذاریتأث و ییجو تکمشار آنها جمله
 یسایس و یفرهنگ یها حوزه یبازطراح آن هدف هک یتکمشار. است خود هیسرما از حفاظت منظور

 در ادغـام هکـ یردیکرو رشیپذ یاستیس تبعات. بود خواهد آن یاقتصاد منافع گسترش یراستا در
  .است مشاهده قابل) ٩( جدول در داند یم ریزناپذیگر را اقتصاد یجهان نظام

  
  )١٣٩۵، فراهانی نوده.ک: ن( مختلف ردهایکروی پذیرش سیاستی تبعات مقایسه: ٩ جدول

  مقاومتجریان روی پیش فرایند یبرالولنئیانجررویپیشفرایند  

ایجاد سطحی از توان اقتصادی داخلی در کنار تعامل با −  ادغام در نظام جهانی اقتصاد −  سیاست اقتصادی*
 سایر کشورها

های اروپایی و آمریکایی  زدایی با طرف تنش −  سیاست خارجی
  (صاحبان سرمایه و تکنولوژی و خریدار مواد خام)

عامل با کشورهای آفریقایی و آمریکای التینی دوستی و ت−
  (واجد اشتراکات سیاسی و خریدار کاالهای تولیدی داخل)

  های اروپایی و آمریکایی آمیز با طرف ایجاد رابطه احترام −

های غرب برای سازش  شرط تن دادن به پیش −  سیاست اجتماعی
  تحت عناوین جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادی

  های غربرابر خواستهمقاومت در ب −
  تالش برای برقراری ارتباطات عادالنه با سایر کشورها −

  سیاست فرهنگی

های مسلمان به اسم تحجر ودرگیری با توده−
  افراط

ساالری به اسم حمایت از  تأمین منافع سرمایه −
  گذاری داخلی و خارجی سرمایه

  گرایی گسترش فرهنگ مصرف −

مثابه  های مدرن بهدهتالش برای اصالح فرهنگ تو−
  زدگی نوعی غرب

دار ایرانی تحت عنوان حمایت از  تأمین منافع سرمایه −
  تولید داخلی

  گسترش فرهنگ کار −

تحقیر دستاوردهای علمی داخلی و جذب−  سیاست علمی
  ها تالش برای ایجاد علم بومی و اصالح دانشگاه − نخبگان غیرمتعهد

های دولت بلکه افزایش آنعدم کاهش هزینه−  سیاست داخلی
  گرایی های دولت و پرهیز از تجمل کاهش هزینه − طلبیگری و نفعبه واسطه اشرافی

  وضعیت بدبینانه

تالش برای حفظ روابط محدود با کشورهای−
اروپایی و آمریکایی جهت تأمین درآمد کشور از 

  فروشی طریق خام
  های تولیدی داخلی معلق ماندن بخش −

هش درآمد کشور از طریق ایجاد امکان تبدیل جبران کا−
  مازاد نفت تولیدی ناشی از تحریم به کاال توسط مردم

های  اصالح ساختارهای دولتی و آزادسازی ظرفیت −
  مردمی

  دستاورد خوشبینانه

حرکت به سمت درآمدزایی غیرنفتی از ِقبل−
عنوان مثال، تالش برای  رابطه با غرب به

شگران اروپایی و آمریکایی سازی حضور گرد زمینه
 در کشور

حرکت به سمت ترویج گفتمان انقالب اسالمی از قبیل  −
فرهنگی با جوامع  مقابله با غرب و برقراری ارتباطات میان

  صاحب اقتصادهای نوظهور
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 را طـرق دو از هریـک تواننـد می سیاسـت دو هـر بـه معتقـدان که است این تأمل قابل نکته *
  .کنند تفسیر و تعبیر خارجی های تکانه برابر در اقتصاد سازی مقاوم برای هایی راه مثابه به

 یجهـان نظـام در ادغـام دانسـتن ریزناپـذیگر درباره یمتأخر یدهایترد یریگ لکش ،مبنا نیا بر
 گام هیانیب از ییفرازها در −یفیظر گونه به− زین و یمقاومت اقتصاد یلک یها استیس قالب در اقتصاد
  :است یابیرد بلقا انقالب دوم

 بـرای اجرائـی های برنامه باید که است مقاومتی اقتصاد های سیاست، مشکالت این حل راه
 پیگیری ها دولت در، مسئولیت احساس و کاری نشاط و قدرت با و تهیه آن های بخش ۀهم
 کـردن مردمـی، آن شـدن بنیـان دانـش و شدن مولد، کشور اقتصاد زایی درون. شود اقدام و

 آن بـه قـبالً  کـه هـایی ظرفیـت از استفاده با گرایی برون، دولت نکردن گری تصدی و اقتصاد
 مـؤمن و دانا و جوان ۀمجموع یک گمان بی. است ها حل راه این مهم های بخش، شد اشاره

. برسـند مقاصـد ایـن بـه توانسـت خواهنـد دولت درون در اقتصادی های دانسته بر مسلط و
  .باشد ای مجموعه چنین یتفعال میدان باید رو پیِش  دوران

  
  »دوم گام هیانیب« استگذارانهیس یها داللت و انقالب اول گام یمرانکح یالگو) ج
 و ومـتکح اقـدامات و هـا اسـتیس مجموعـه و رفته ارک به عام ییمعنا در ،مقاله نیا در یمرانکح
 قالـب در آنچـه، اسـاس نیـا بر. شود یم شامل را جامعه اداره یراستا در هیمجر قوه، خاص طور به

 از اعم شورک تکحر ریمس یشناس بیآس ینوع واقع  به، شد گفته »انقالب دوم گام« بیانیه کاوی پس
 با مرتبط مباحث یخروج، بیترت  نیبد. است اول گام در توسعه ساله پنج یها برنامه و گانه سه یقوا
 اسـتیس و یزنـدگ کسـب حـوزه بـه آن زیسرر« و »اقتصاد حوزه در ضعف« یعن، یهیانیب کاوی پس

 کتـدار یاسـالم یجمهـور دولت یبرانداز یبرا را ییها طرح دشمن تا است شده سبب »یخارج
 یشـورا مجلـس جملـه از( شـورک یریـگ میتصـم نظـام تیفعال حوزه درآنها  اعظم بخش هک ندیبب

 سـطح یطیشـرا در، اساس نیا بر. شود یم فیتعر) یعال یشوراها یبرخ و رانیوز ئتیهی، اسالم
 را دشـمن نظـر مورد حوزه −است ینهادساز و یسینو قانونی، استگذاریس قلمرو همانا هک− یانیم
 قـاتیتوف) النکـ سـطح( یتیامن−یاسیس یکاستراتژ سطح در نظام هک است داده لکیتش نفوذ یبرا

 بـه یافکـنا و محدود) خرد سطح( یزندگ کسب حوزه در آن قاتیتوف، مقابل در و داشته یا گسترده
 ردنکـ برطـرف یبـرا دیوع و وعده« واسطهه ب تا ندک یم تالش دشمن، سخن گرید به. رسدیم نظر
 نیـا از و دیبگشـا ینهادساز و یاستگذاریسی، سینو قانون حوزه به را خود نفوذ راه »یاقتصاد فشار
، حـوزه نیـا یهـا شـرفتیپ ردنک مسدود و النک سطح در نظام قاتیتوف به زدن ضربه ضمن قیطر
   1.دینما تیتقو) خرد سطح( یغرب یزندگ کسب جیترو در را خود یداخل بدنه

                                                           
 آشکار غیر و آشکار، کنند می کار و دارند اصرار قدر این ٢٠٣٠ سند روی اینکه«: اند فرموده انقالب رهبر، مثالعنوان  . به١

 پرورش و آموزش که...  است این معنایش این، ام کشور جمله از کشورها مناسبات بر کنند تحکیم را این کنند می سعی



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٢۶

 

  دشمن نفوذ  حوزه و اسالمی جمهوری ردکعمل مختلف سطوح: ١ لکش

  
 و 1فرمودنـد مطـرح را نفوذ مسئله ریاخ یها سال در، انقالب رهبر هک باشد لیدل نیهم به دیشا

 سخن ها بخش ریسا از مترک یزندگ کسب هدربار انقالب دوم گام هیانیب در، بیترت نیهم به احتماالً 
  :ردندک بسنده زانیم نیبد و گفته

 اکتفـا جمله همین به و گذارم وامی دیگر فرصتی به را آن. است بسیار باره این در الزم سخن
 اخالقـی جبران بی های زیان، ایران در غربی زندگی سبک ترویج در غرب تالش که کنم می
 جانبـه همه جهادی، آن با مقابله است؛ زده ما ملت و کشور به سیاسی و دینی و اقتصادی و
  .است ها جوان شما به آن در امید چشم باز که طلبد می هوشمندانه و

 فیالکـت میترسـ هکـبل جوانـان بـه امور یواگذار صرف  نه، شود یم تصور غالباً  آنچه برخالف
 در و ماً یمسـتق اگرچـه هکـ یامر است؛ هیانیب اهداف از ، یکیانقالب دوم  گام در مختلف یها نسل
  : هک شود یم آغاز جمله نیا با و خورده چشم به متن سراسر در اما ؛ستین متن از ییمجزا بخش

                                                           
، نظرشـان در حیات مفهوم، شان زندگی اساس، شان زندگیۀ فلسف که کند تنظیم را شاگردان فکری مناسبات جوری باید
 هـای وحشـی اینۀ بقی و آمریکا و فرانسه و انگلیس برای کنید درست سرباز بنشینید اینجا شما...  باشد غربی تفکر طبق
 و معلمان دیدار در بیانات( »بیاورند ابرو به خم اینکه بدون کشند می آدم که هایی همین ظاهرساز؛ۀ زد ادکلنۀ زد اتکراو 

  ).١١/٢/١٣٩٨ مورخ، فرهنگیان
 نفـوذۀ برنامـ کـه کـنم می عرض دارم اطالع روی از من«: اند فرموده رهبری خبرگان مجلس اعضای و رئیس دیدار در ایشان. ١

 ایـن آمـاج مسـئوالن. مردمنـد دوم آماج مسئوالنند؛ نفوذ این های آماج از یکی...  است استکبار جدیۀ رنامب یک کشور در
 مسـئول یعنـی بدهنـد؛ تغییـر و کننـد عـوض را مسـئوالن محاسـبات کـه است این هدف چیست؟ هدف چه؟ برای نفوذند؛

 نکنـد؛ را اقدام این، بکند را اقدام این باید که کند احساس فایده و هزینهۀ مالحظ با که برسد نتیجه این به اسالمی جمهوری
 بشود این نتیجه وقتی، وقت آن...  کند ایجاد را رابطه فالن، کند قطع را رابطه فالن که برسد نتیجه این به است این برای نفوذ
، نـه بکنـد؛ مسـتقیم دخالـت بیایـد دشـمن نیسـت الزم دیگـر، بگیرد قرار دشمن مشت در مسئولینۀ اراد و مسئولین فکر که

 بایـد مردم باورهای. مردمند دوم آماج. مسئولینند اول آماج پس...  خواهد می او که گیرد می را تصمیمی همان کشور مسئول
 وظـایف شخصـی کارهـای از غیـر اسـالم اینکـه بـه بـاور، سیاسی اسالم به باور، انقالب به باور، اسالم به باور بشود؛ عوض
  ).٢٠/١٢/١٣٩۴( »دارد هم سازی تمدن، دارد هم سازی جامعه، دارد هم حکومت، دارد هم عمومی
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 وارد اینـک که نسلی بر و داد ادامه و کرد آغاز که نسلی بر ملت؛ این بر دل اعماق از درودی
  . شود می دوم سال چهل جهانِی  و بزرگ فرایند

  دوم گام در جوانان با مواجهه راک: سازو ١٠جدول 
  بیانیه هایگزاره رهبریدیدگاههای مؤلفه  ردیف

١  
  طرح الگو؛

آفرینی جوانان  چگونگی نقش
  در گام اول انقالب

ما «دار اصلی حوادث و وارد عرصۀ مدیریت کرد؛ روحیه و باور . انقالب ... جوانان را میدان١
کت تحریم دشمنان، اتکای به توانایی داخلی را به را به همگان منتقل کرد؛ به بر » توانیم می

  .شد بزرگ همه آموخت و این منشأ برکات
های سخت از جمله دفاع مقدس، با ذکر و دعا و روحیۀ  های جوانان در میدان . مجاهدت٢

  برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد.

٢  
به به منظور بیان تشا
  دهی؛ تعمیم

تداوم مبانی ارزشی و اعتقاد 
  انقالب در گام دوم

[طی این چهار دهه] صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و 
صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب 

کنده شد. نماز و  روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات  داری و پیاده حج و روزهو فداکار آ
روز  ویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبه جا به و صدقات واجب و مستحب در همه

  تر شده است. بیشتر و با کیفیت

٣  
 نتیجه تعمیم؛

مخاطب قرار دادن جوانان گام 
 دوم با منطق گام اول

جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این بندۀ ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، اینک در آغاز فصل
گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران  نسلی که پا به میدان عمل می

  اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم.

۴  

  های تعمیم درس
مندی از  الف) ضرورت بهره

  تجارب گام اول
ب) هوشیاری درباره 

  های گام اول تغفل

توان دانست.  ها را جز با تجربۀ خود یا گوش سپردن به تجربۀ دیگران نمیعزیزان! نادانسته
ایم و شما  ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده

ا درست شناخت و از های استوار در آینده، باید گذشته ر  خواهید دید ... برای برداشتن گام
ها به جای حقیقت خواهند نشست و  ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ تجربه

 آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.
آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عزت، عقالنیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و 

اندازهای مبارک  توان مردمی را تصور کرد که از این چشم یهرگز نم−یک جامعه مربوط نیست 
های دینی بوده  زدگی پیش آمد، از رویگردانی مسئوالن از این ارزش زده شوند. هرگاه دل دل

  است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.

۵  
  انتظارات؛

وظایف نسل مسئول تحقق 
  گام دوم

عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دورۀ دیگر  دهای مبارزه با بی. واقعیت آن است که دستاور ١
گذشته قابل مقایسه نیست ... البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است 

پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما 
  ها است. جوان

خواه را عذاب داده و  های آرمان ها، همواره وجدان یدها و واقعیتشک فاصلۀ میان با . بی٢
شک در آینده، با  دهد ... و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی می

  حضور نسل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
های  االن جوان، در همۀ میدان. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فع٣

های دین و اخالق و معنویت و  المللی و نیز در عرصه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین
های گذشته بهره  ها و عبرت های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه عدالت، باید شانه

د و ایران عزیز را الگوی کامل گیرند، نگاه انقالبی و روحیۀ انقالبی و عمل جهادی را به کار بندن
  نظام پیشرفتۀ اسالمی بسازند.

های شما است و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود  های آینده دهه . دهه۴
حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی 

  حنا فداء) است، نزدیک کنید.برای طلوع خورشید والیت عظمی (اروا
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   تمدن سیتأس طرح و دوم گام انداز چشم ؛یریگ جهینت و بحث

 نقطـه و تزلـزل عامـلک، محـر موتور عنوان به بیترت به( یزندگ کسب و اقتصاد، علم مثلث چنانچه
 ینگـر یبخشـ ینوع ریدرگ م؛یآور نظر در گریدیک از کمنف  مؤلفه سه عنوان به را) اول گام وتکمس
 عمـل در امـا ؛شـود یمـ گانه سه نیا با مواجهه سهولت سبب ینگر یبخش نوع نیا اگرچه. میا دهش
 نیـا یوسـتگیپ حیتوضـ در »دوم گام هیانیب« هکنیا ماک. است حیناصح امالً ک یقلمرو دیتحد نیچن
  :است گفته مؤلفه سه

 قــدرت و نفــوذ و ثــروت خــود بــرای توانســت کــه بــود خــود دانــش برکــت بــه غــرب دنیــای
 تحمیـل بـا، اعتقـادی و اخالقـی های بنیان در تهیدستی وجود با و کند فراهم ساله دویست
 بـه را آنهـا اقتصـاد و سیاست اختیار، علم کاروان از مانده عقب جوامع به غربی زندگی سبک
  .گیرد دست

 و هـا سـمیانکم بـه توجـه مستلزم انقالب دوم گام اتیمنو یریگیپ یبرا تالش هرگونه ،جهینت در
 بـه است؛ یزندگ کسب مقوله بر شورک نیشیپ یاقتصاد و یعلم یها استیس یرگذاریتأث یگونگچ

 شـرافتمندانه یزنـدگ یک نیتأم یبرا طیشرا و دهیرس حداقل به ها استیس نیا یها بیآس هک ینحو
 به یبرا علم از یابزار استفاده رینظ یموارد هکنیا ماک. شود ایمه یاسالم رانیا شهروندان آحاد یبرا
 سـبب هکـ یفناور به علم لیتقل، نیهمچن و اشتغال و ازدواج عرصه به جوانان ورود انداختن ریتأخ

 نظـام یاساسـ االتکاشـ از، شـود یمـ روزمره یزندگ یافزار نرم یها حوزه در جامعه یماندگ عقب
  .است بوده انقالب اول گام در شورک یریگ میتصم

 تمـدن توانـد یمـ اجمـاالً  آنچه لکیتش یساز نهیزم جهت راهبرد نیتر مهم، چهارچوب نیا در
 از هکـ یامـر. اسـت یزنـدگ کسـب و اقتصاد، علم گانه سه وندیپ، شود دهینام یرانیا−یاسالم نینو
 یاساسـ یهـا مؤلفـه بـه توجـه با یاسالم یجمهور یاقتصاد یعلم هینظر جادیا یبرا تالش قیطر
 یجمهـور یعلمـ هیـنظر هکـ یهنگام ،گرید عبارت به. شود یم حاصل یزندگ کسب دهنده لکیتش

 یرگـذاریتأث ارکسازو بتوانند −خود یفرهنگ و یاجتماع ابعاد به رکمتذ− یاقتصاد حوزه در یاسالم
 بـا خـود  یشـنهادیپ یالگـو زیتمـا و داده حیتوض را یاسالم جامعه در افراد یزندگ کسب بر اقتصاد
  .است شده برداشته نهیزم نیا رد نخست گام، دینما حیتشر را غرب و شرق یاقتصاد یالگوها
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/ »خـوب«مـدار  مـردم شناسـی جامعـه: کتـاب بررسی و معرفی« ،)١٣٩٣( بهرنگ صدیقی، .٢۴

ــد«مــدار  مــردم شناســی جامعــه ــازخوانی »ب ــا خودمــانی شناســی جامعــه ب  بیــنش« عینــک ب
 . ١٩٨−١۶٢ص ،٣ش ،١۵دوره  ،ایران شناسی جامعه مجلۀ ،»نراقی حسن اثر »شناختی جامعه

ـــد د،فرهـــا .٢۵ ـــی آشـــنایی ،)١٣٩۴( جاوی ـــه تارنمـــای چیســـت؟، زدای ـــو عصـــر  روزنام  ن
)http://www.asrenow.com/( 
 .نی: ، تهران٢چاپ  جلیلی، هادی ترجمه ،کیفی تحقیق بر درآمدی ،)١٣٨٨( اووه فلیک، .٢۶
 ادبـی سازی برجسته کاربرد بررسی« ،)١٣٩۵( کرمانی قهاری محمدکاظم محسن و پور، قاسم .٢٧

 فصــلنامه ،»)زدایــی آشــنایی نظریــه براســاس( کــافی اصــول قــرآن فضــل کتــاب احادیــث در
 .٨۵−۶۵ص ،۴ش ،١سال  ،اسالمی متون ادبی مطالعات پژوهشی−علمی

 مطالعـات ،»خمینـی امـام آرای در ملت و امت دیالکتیک« ،)١٣٨٩( محمدعلی قاسمی، .٢٨
 .١۴٧−١٣١ص ،)۴٩پیاپی ( ٣ش ،١٣سال  ،راهبردی



      ٣١  »دوم گام بیانیه« سیاستگذارانه های داللت و انقالب اول گام حکمرانی الگوی

 

 ،رهبـری معظـم مقـام اسـالمی انقـالب دوم گام بیانیه قرآنی مبانی ،)١٣٩٨( محسن قرائتی، .٢٩
 .نماز اقامه ستاد: تهران

 و دموکراسـی سـازی، جهـانی( ایران معمایی ماهیت در کند و کاو ،)١٣٨٣( حسین کچویان، .٣٠
 .کتاب بوستان: قم ،)ایران سیاسی شناسی جامعه

 ،عربی بهار در اسالمی بیداری: اریخت انفتاح ایران اسالمی انقالب ،   )١٣٩١( ن ی س ح ، ان وی چ ک .٣١
             .مهر سوره انتشارات شرکت: تهران

 رویکــرد پــنج میــان از انتخــاب: پــژوهش طــرح و کیفــی پــویش ،)١٣٩۴( جــان کرســول، .٣٢
 حسـن ترجمـه ،)مـوردی مطالعـه نگـاری، قوم بنیاد، داده نظریه پدیدارشناسی، پژوهی، روایت(

 .٢ویرایش  صفار،: تهران، ٢چاپ  کاظمی، حسین و فرد دانایی
ــانی زدایــی آشــنایی« ،)١٣٩٢( صــادقیان، ســمیه محســن و فشــارکی، محمــدی .٣٣ ــار در زب  آث

 پژوهشـی−علمـی فصـلنامه ،»)عقیـل عقیـل و شبیرو با داستانی اثر دو بر تکیه با( آبادی دولت
  .١۶٨−١۴۵ص ،)۵پیاپی ( ١ش ،معاصر پارسی ادبیات

 حیـات در روزمرگـی و رخـداد دیالکتیک ازآفرینیب :قند حبه یه« ،)١٣٩۵( جمال محمدی، .٣۴
 . ٢٣−١ص ،٢ش ،٨دوره  ،ادبیات و هنر شناسی جامعه ،»اجتماعی

 فصـلنامه ،»کریم قرآن ام سی جزء در زدایی آشنایی« ،)١٣٩٢( فرجی مطهره قاسم و مختاری، .٣۵
 .١١۶−٩٣ص ،٢ش ،١سال  ،قرآنی−ادبی های پژوهش

 دوم گـام بیانیـه در اجتمـاعی تغییـرات تحقـِق  املعو و مبانی« ،)١٣٩٨( الله شمس مریجی، .٣۶
  .٩٧−٧٨ص ،٨٧ش ،٢٢دوره  ،)باقرالعلوم( سیاسی علوم ،»انقالب

 امام منظر از اسالمی تمدن و واحده امت ارکان« ،)١٣٩١( زایی لک رضا مسعود و پور، معینی .٣٧
 ،٢٨ش ،٩سـال  ،اسـالمی انقـالب مطالعـات فصـلنامه ،»رهبـری معظـم مقـام و خمینی

 .٧۶−۵١ص
 بـا همـراه سـازی خصوصـی سیاسی اقتصاد« ،)١٣٩۶( نوروزی حاجی مایش فرشاد و مؤمنی، .٣٨

  .٢۵٢−٢٢١ص ،۶٧ش ،١٧ دوره ،اقتصادی پژوهشنامه ،»فساد
 بیانیـه راهبردهـای و مفـاهیم از خوانشـی: جدید عصر ،)١٣٩٨( سیدمحمدمهدی میرباقری، .٣٩

  .اسالمی نوین تمدن: قم ،دوم گام
 ترجمـه ،آمریکـایی شناسی جامعه بر نقدی: شناختی جامعه بینش ،)١٣٨٩( رایت. سی میلز، .۴٠

 انتشار. سهامی شرکت: ، تهران۴چاپ  انصاری، عبدالمعبود



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٣٢

 

 از زدایـی آشـنایی برای هایی گزاره: پیچیده انسانی پدیده خمینی؛ ،)١٣٩۶( الله روح نامداری، .۴١
 . معارف نشر دفتر: قم ،خمینی امام شده عمومی تصویر

 اختران.: ، تهران٣٠چاپ  ،ایم؟ درمانده چرا: خودمانی شناسی جامعه ،)١٣٩٧( حسن نراقی، .۴٢
 مفهـوم ٣ش جـوان، نسل فرهنگی سیاستگذاری مالحظات ،)١٣٩٠( اسماعیل فراهانی، نوده .۴٣

  .١٢٢٢٢: مسلسل شماره اسالمی، شورای مجلس های پژوهش مرکز: تهران ،جوانی
 .معارف نشر دفتر: قم ،مقاومتی اقتصاد باب در گفتار سه ،)١٣٩۵( اسماعیل فراهانی، نوده .۴۴

  


