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بیانیه گام دوم که مانیفست انقاب اسامی در دوره جدید است، دربرگیرنده 
مباحـث و مفاهیـم زیادی اسـت که تأمل در آن ها اهمیت اسـتراتژیک دارد. شـاید 
مهم تریـن مبحـث ایـن بیانیـه تأکیـد بـر ورود انقاب اسـامی به مرحله تمدن سـازی 
اسـت کـه تحقـق آن می توانـد مـا را به والیـت عظمای امام عصر نزدیک سـازد. این نشـان 
مـی دهـد کـه انقاب اسـامی غایتی فراتر از تأسـیس دولـت دارد و  تا تمدنی برافراشـته نكند، 
نمی توانـد عصـر غیبـت را بـه عصـر ظهـور نزدیک سـازد. ایـن نگرش کـه بداعتی تـازه در این 
بیانیه آفریده اسـت نقدی بر اندیشـه بسـیاری اسـت که رسـالت روحانیت و انقاب اسـامی 
را تأسـیس دولـت و در نهایـت بنـای جامعـه دینـی می دانند. این در حالی اسـت کـه این بیانیه 

انتظـارات بیشـتری از روحانیـت برای آنچه تاکنـون انجام داده اسـت می آفریند.

در بیانیه گام دوم

الگوی گـــذار
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زیـن پـس روحانیت نـه رهبر 

یـک انقـاب و نـه متولـی یـک 

دولـت بلکـه طـراح و بنیان گـذار 

تمدنی اسـت که قرن هاسـت به 

فراموشـی رفتـه اسـت. درواقـع، 

اگـر طـراح ایـن الگـو ولـی فقیـه 

اسـت بـر دیگـر عالمـان دینـی 

بنیان هـای  کـه  اسـت  فـرض 

نظـری و دینـی آن را در مقیـاس 

بـا آنچـه در تمـدن غرب می گذرد 

تبییـن و ولـی فقیه خود را یاری 

دهنـد وگرنـه او بـه تنهایـی قادر 

بـه قرابـت عصر غیبـت به والیت 

  حجـت حضـرت  عظمـای 

نیسـت و در میانـه راه خسـته و 

تنهـا می مانـد. این کـه ایـن بیانیـه در پـی چـه 

ایـده ای اسـت؟ نیازمنـد بازخوانـی مکـرری در 

درون حوزه هـای علمیـه اسـت تـا روحانیـت 

بتوانـد آن را بـرای مـردم تبییـن و آنان را در این 

مسـیر پرتاطـم و سـخت تمدن سـازی، همـراه 

ولـی فقیـه وفـادار نگـه دارد. از ایـن رو، ایـن 

بیانیـه دو مطلـب مهـم دارد:  

  نخسـت، انقالب اسـالمی وارد مرحله تمدن سـازی 
شـده است؛

 »تنها انقابی است که یک چّله  ُپرافتخار را 

بـدون خیانـت به آرمان هایش پشـت سـر نهاده 

و در برابـر همـه  وسوسـه هایی کـه غیـر قابـل 

مقاومـت بـه نظـر می رسـیدند، از کرامت خود و 

اصالـت شـعارهایش صیانت کـرده و اینک وارد 

دّومیـن مرحلـه  خودسـازی و جامعـه پردازی و 

تمّدن سـازی شـده است.« 1

تنهـا  اسـالمی  تمـدن  ایجـاد  دوم،   

حضـرت  ظهـور  آمادگـی  مسـیر 
حجـت  و  وصل بـه والیت عظمای 

اسـت. ایشـان 
»دهه هـای آینـده دهه هـای 

شماسـت و شـمایید کـه بایـد 

کارآزمـوده و ُپرانگیـزه از انقـاب 

خـود حراسـت کنیـد و آن را هـر 

چـه بیشـتر بـه آرمـان بزرگـش 

کـه ایجـاد تمـّدن نوین اسـامی 

و آمادگـی بـرای طلوع خورشـید 

نزدیـک  عظماسـت،  والیـت 
کنیـد.«2

مـروری بـر ایـن دو فـراز از 

بیانیـه، نشـان می دهد که مقـام معظم رهبری 

ایده ای فراتر از دولت دینی دارد و اساسًا دولت 

را ابـزاری بـرای سـاختن ایـن تمـدن می دانـد. 

ایـن همـان نقطـه فـارق میـان ایشـان و نـگاه 

برخـی دیگـر از عالمـان دینی در قناعت به اقامه 

دولـت در ایـن دوره اسـت. از ایـن زاویـه نیـز 

می تـوان فهمیـد الگوهایـی کـه حتـی بـه ایده 

دولـت دینـی نمی رسـند و حتـی اقامـه آن را 

عاملـی در تأخیـر ظهـور می دانند از نظر ایشـان، 

بـی اسـاس بلکـه موجـب تطویـل هجـران مـا 

در غیـاب امـام زمـان  می شـوند. امـا آنچـه 

در ورای ایـن نـوع نگرش هـا بـه رسـالت مـا در 

عصـر غیبـت، از نظر آیـة اهلل خامنه ای، اهمیتی 

مضاعـف دارد تمـدن برافراشـته غرب اسـت که 

همواره می کوشـد مقاومت مؤمنان را شکسـته 

ایـــده  بـــه  کـــه حتـــی  الگوهایـــی 
دولـــت دینـــی نمـــی رســـند و حتـــی 
تأخیـــر  در  عاملـــی  را  آن  اقامـــه 
ــر ایشـــان،  ظهـــور می داننـــد از نظـ
بی اســـاس بلـــــکه موجـــب تطویـــل 
امـــام  غیـــاب  در  مـــا  هجـــران 
زمـــان؟ع؟ می شـــوند. امـــا آنچـــه 
در ورای ایـــن نـــوع نگرش هـــا بـــه 
رســـالت مـــا در عصـــر غیبـــت، از 
نظـــر آیـــة اهلل خامنـــه ای، اهمیتـــی 
مضاعـــف دارد تمـــدن برافراشـــته 
همـــواره  کــــــه  اســـت  غــــــــرب 
می کوشـــد مقاومـــت مؤمنـــان را 
ـــان را در درون خـــود  شکســـته و آن

کنـــد. منحـــل 
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و آنـان را در درون خـود منحـل کنـد. این کـه 

چگونـه می تـوان تمدنـی در برابـر ایـن تمـدن 

سـاخت و از آن حراسـت نمود؟ پرسـش مهمی 

اسـت کـه آیة اهلل خامنـه ای آن را در ذیل مفهوم 

جاهلیـت مـدرن توضیـح می دهـد. از ایـن رو، 

الگـوی آیـة اهلل خامنـه ای در دوره غیبت دو رکن 

ایجابـی و سـلبی دارد؛  رکـن ایجابـی آن بنـای 

تمدنـی نویـن اسـت کـه از نظـر ایشـان تنها راه 

تشـیع جهـت پیونـد عصـر غیبت بـه دوره ظهور 

اسـت. رکن سـلبی آن نیز بر ماسـاختن هویت 

اغوا کننـده و شـیطانی تمـدن جدیـد و ارتقـا 

مقاومـت مؤمنـان در برابـر بسـط هژمونـی آن 

اسـت کـه در ادبیـات ایشـان ذیل بـه "جاهلیت 

مدرن" قابل ایضاح اسـت. درواقع، ایشـان قصد 

دارد بـا طـرح جاهلیـت جدید، مؤمنان را به ذات 

پنهـان غـرب آشـنا و ضریب مقاومـت آنان برای 

سـاختن تمـدن جدیـد اسـامی 

را بـاال بـرد. مقاومتـی کـه اگـر 

شـکل نگیـرد و یـا تـداوم نیابـد 

تمـدن کنونـی غـرب همـه را در 

خـود فرو مـی برد و جامعه دینی 

از هویـت خـود تهـی می کنـد.

بی تردیـد تمـدن کنونـی غـرب 

هـر مقاومتـی را در هـم می کوبد 

و تمـام راه هـای گـذر از خـود را 

مسـدود می سـازد. ایـن در حالی 

اسـت کـه سـنت الهـی بـر آن 

  اسـت والیـت عظمـای امـام

بـه هنـگام ظهـور خـارج از مـدار 

ایـن تمدن شـکل گیـرد و از مدار 

ایـن تمـدن عبـور کنـد. بـه همین دلیـل باید در 

غیبت آن والیت، راهی جسـت تا مقدمات این 

خـروج صـورت گیـرد و جامعه منتظـر در تمدن 

مغـرب زمیـن منحـل نگردد. 

 گام اول: تمدن اسالمی؛ الگوی استمرار فّعاالنه 
انقالب اسالمی تا ظهور 

اسـامی  انقـاب  بـه  تمدنـی  منظـر  از 

نگریسـتن، تأکیـد بـر این معناسـت که انقاب 

اسـامی به پایان نرسـیده و نباید آن را به تغییر 

یـک نظـام سیاسـی به نظامی دیگـر تقلیل داد. 

انقـاب اسـامی غایاتـی دارد و هماننـد کافی 

در حـال بازشـدن اسـت و تـا بـه والیـت عظمای 

آن حضـرت از طریـق بنـای ایـن تمدن نرسـد به 

غایـت خـود نمـی رسـد. پیـش از ایـن نیـز امام 

خمینـی  فرمـوده بود؛ 

»انقـاب مـردم ایـران نقطـه شـروع انقـاب 

بزرگ جهان اسام به پرچم داری 

حضـرت حجـت - ارواحنـا فـداه 

- اسـت کـه خداونـد بـر همـه 

مسـلمانان و جهانیـان منت نهد 

و ظهـور و فرجـش را در عصـر 
حاضـر قـرار دهـد.«3 

بـه همیـن دلیل امام خمینی 

امیـدوار بـود " کـه ایـن نهضـت 

و ایـن انقـاب منتهـی بشـود 

بـه ظهـور امـام عصـر ." با این 

همه ایشـان این امید را از مسـیر 

کلیـت ایـن انقـاب جسـت وجو 

دولـت  نهایـت  در  و  می کـرد 

برآمـده از آن را منتهـی بـه دولت 

آیــة اهلل  اندیشــه  در  آنچــه  امــا 
ــرژی  ــه ایــن حرکــت ان خامنــه ای ب
بیشــتری مــی داد بســنده نکــردن 
به دولت و مهندســی آن به ســوی 
بنــای یــک تمــدن نویــن اســامی 
پیوســتگی  واقــع،  در  اســت. 
روح انقــاب اســامی بــه والیــت 
طــی   زمــان امــام  عظمــای 
مراحلــی رخ مــی دهــد کــه وقــوع 
دولــت  تاســیس  نیــز  و  انقــاب 
مراحلــی از آن بــه شــمار مــی آینــد 
و تــا بــه غایــت خــود، یعنــی تمــدن 
ــی  ــوند حرکت ــی نش ــامی منته اس

ابتــر بــه شــمار مــی آینــد. 
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امـام عصـر می دانسـت و از خلـق ایـده ای 

فراتـر از دولـت، یعنـی تمـدن اسـامی سـخنی 

بـه میـان نیـاورد. گرچـه ایشـان بارهـا از واژه 

تمـدن اسـتفاده مـی نمـود، امـا از آن به عنـوان 

پـروژه تکمیلـی انقـاب اسـامی یـاد نمی کرد. 

بـرای ایشـان، تمدن اسـامی تنهـا یک فرهنگ 

و یـک حادثـه پـر افتخـار در گذشـته و یـا یـک 

آرزو در آینـده بـود و امیـد داشـت مـردم ایـران 

بـر اسـاس"  پايه هـای مّلـی و مذهبـی خويـش 

بـه سـوی ترّقـی و تمـدن گام بـردارد."4 از ایـن 

رو، امـام خمینـی بـر خـاف رکـود و خاموشـی 

برخـی از منتظـران، معتقـد به جهاد و شـوریدن 

علیـه سـکوت و بی تحرکـی عالمـان دینـی بـود 

و بـا خلـق دولتـی دینـی که در اهـداف و غایات 

دولت کریمه اشـتراک بسـیار داشت، انقاب 

اسـامی را حرکتی به سـوی ظهور می دانسـت. 

امـا آنچـه در اندیشـه آیـة اهلل خامنـه ای بـه این 

حرکـت انـرژی بیشـتری مـی داد بسـنده نکردن 

بـه دولـت و مهندسـی آن بـه  سـوی بنـای یـک 

تمدن نوین اسـامی اسـت. در واقع، پیوستگی 

روح انقـاب اسـامی بـه والیـت عظمـای امام 

زمـان طـی مراحلـی رخ می دهـد کـه وقـوع 

انقـاب و نیـز تأسـیس دولـت مراحلـی از آن به 

شـمار می آینـد و تـا به غایت خـود، یعنی تمدن 

اسـامی منتهـی نشـوند حرکتـی ابتـر به شـمار 

می آینـد. 

  گام دوم: وجـوه سـلبی و ایجابـی تمـدن نویـن 
اسالمی

سـخنان مقـام معظـم رهبـری دربـاره تمدن 

نویـن اسـامی نـه سـخنی تـازه در بیانیـه دوم 

بلکـه یکـی از ایده هـای مهـم پیشـین اوسـت. 

شـاید سـال 1379 پربسـامدترین سـالی است از 

ایـن واژه اسـتفاده نمـوده و مـن مکـرر آن را بـه 

کار بـرده و در نهایـت آن را در بیانیـه گام دوم 

بـه راهبـرد اصلی انقاب اسـامی تبدیل نموده 

اسـت. سـرآغاز ایـن اندیشـه، سـخنان ایشـان 

خطـاب بـه طاب و فضای حـوزه علمیه قم در 

مدرسـه فیضیه باشـد.

»مطلـب اول ایـن اسـت کـه خط کلـی نظام 

اسـامی چیسـت؟ اگـر بخواهیم پاسـخ به این 

سـؤال را در یـک جملـه ادا کنیـم خواهیم گفت 

خـط کلـی نظـام اسـامی، رسـیدن بـه تمـدن 

اسـامی اسـت. ایـن یـک پاسـخ کلـی و قابـل 

توضیـح و تشـریح اسـت. سرنوشـت حتمـی 

عبـارت اسـت از ایـن تمـدن اسـامی یـک بـار 

دیگـر بـر مجموعـه عظیمـی از دنیـا، پرتـو خـود 

را بگسـتراند نـه بـه معنـای این کـه لزومـًا نظام 

سیاسـی اسـامی در نقاط دیگر جهان هم قبل 

از ظهـور گسـترش پیـدا کنـد، نـه معنایش این 

نیسـت؛ بلکـه تمـدن بر اسـاس یک فکـر جدید 

یـک نـگاه جدیـد بـه مسـائل بشـر و مسـایل 

انسـانیت و عاج دردهای انسـانیت اسـت؛ یک 

زبـان نویـی اسـت کـه دل هـای نسـل های نوی 

انسـان و قشـرهای محروم جوامع گوناگون، آن 

زبـان را می فهمنـد و درک می کننـد. بـه معنای 

رسـاندن یـک پیام اسـت بـه دل ها تا بـه تدریج 

در میـان جوامـع مختلف گسـترش و رشـد پیدا 
کند.«5

نیـازی بـه توضیح ندارد که بیـان این راهبرد 

در مدرسـه فیضیـه آن هـم خطاب به روحانیون 
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حکایـت از آن دارد کـه از نظر ایشـان بنیان های 

چنیـن تمدنـی بایـد در حوزه هـای علـوم دینـی 

پی ریزی شود و روحانیت سهم پایه ای در خلق 

ایـن تمـدن دارد. به همیـن دلیل، روحانیت اگر 

تـا دیـروز از نظریـه ای که منتهی به خلق نهضت 

اسـامی شـد حمایـت ورزیـد و بـه یـاری امـام 

خمینـی در تأسـیس دولـت همـت گماشـت، 

امـروزه رسـالت سـنگین تر و تئوریک تـری دارد 

و بایـد در طراحـی بنیان هـای نظـری و معرفتی 

ایـن تمـدن مشـارکت جدی تـری بنمایـد. بـی 

تردید، دسـتیابی به این غایت نیازمند دو اقدام 

سـلبی و ایجابـی اسـت که مقـام معظم رهبری 

خطـوط کلـی آن را در اختیـار همـگان به ویـژه 

روحانیـت آگاه قرار داده اسـت:

الـف( الگـوى مقاومت اسـامی و افشـاى ماهّیت 
غرب

از نظـر مقـام معظـم رهبـری در صورتـی 

می توان تمدنی جدید تأسـیس کرد که مؤمنان 

دوره گـذار در تمـدن مغرب زمین منحل نشـوند 

و بـه درسـتی  باطـل زمـان خویش را بشناسـند. 

در واقـع، انسـان هاى عصـر غيبـت تنهـا زمانـى 

مى تواننـد بـه ريسـمان واليـت مهـدوى چنـگ 

زننـد و بـه تمـام معنـا در سـلک منتظـران 

موعـود قـرار گيرنـد کـه باطـل زمـان خويـش را  

بشناسـند و بـا تمام وجـود از آن بيزارى جويند. 

از ایـن رو، نخسـتین گام بنـای تمـدن جدیـد، 

مقاومـت در برابـر آن از طریـق افشـای آن اسـت 

تا مؤمنان فرصتی برای سـاختن تمدن خویش 

بیابنـد. بـا ایـن همه ایـن امر حاصل نمی شـود 

مگـر این کـه مؤمنـان دریابنـد کـه اکنـون در 

وضعیـت جاهلیـت مـدرن قرار دارند که بسـیار 

خطرناک تـر از جاهلیـت اولـی اسـت؛ اگـر مردم 

عصـر پیامبـر بت هـای چوبی می پرسـتیدند، 

امـا امـروزه بت های بشـری می پرسـتند. همان 

بت هایـی کـه بـه مقابله بـا امـام می پردازند 

و بـا کتـاب خداونـد و بـا تفسـیر بـه رأی آیـات، 

سـعی در محکوم کردن امام و باطل نشـان دادن 

ایشـان دارنـد. ولـی امام مهـدی جاهلیتی را 

کـه پیـش از ظهـور اسـت نابود می کننـد، دقیقًا 

هماننـد پیامبـر گرامـی اسـام کـه جاهلیـت را 

نابـود کـرد. از ایـن رو، »دسـتگاه هـای سیاسـی 

غـرب، مـروج همـان جاهلیتـی هسـتند کـه 

هـدف از بعثـت پیامبـر زدودن آن هـا بـود، 

بی عدالتـی، تبعیـض، نادیده گرفتـن کرامـت 

انسـانی، عمده کـردن مسـائل جنسـی و تبلیـغ 

گسـترده تبـّرج زنانـه، همـه از مظاهـر تمـدن 

فاسـد غربی اسـت که درواقع بازگشت به همان 
جاهلیت اسـت، اما با شـیوه ها و ابزار مدرن.«6 

ناگفتـه نمانـد برخـی از گروه هـای سـلفی 

نیـز متأثـر از سـید قطـب تمـدن کنونـی غـرب 

را جاهلیـت جدیـد می داننـد امـا آنـان در پـی 

شـورش مسـلحانه علیه نمادهای آن و بازگشت 

به وضعیتی در گذشـته اند. این در حالی اسـت 

کـه کاربسـت ایـن واژه در بیانـات مقـام معظم 

رهبـری نـه به معنـای جنـگ بـا تمـدن جدیـد 

بلکـه به معنـای ایضـاح باطـن آن از یـک سـو و 

نیز تشـویق مؤمنان به سـاختن تمدن اسـامی 

از سـوی دیگر اسـت. به همین دلیل ایشـان در 

توضیـح مختصـات ایـن تمدن بـه ویژگی هایی 

اشـاره می کننـد کـه اهـّم آن هـا عبارتنداز: 
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1. غلط  بـودن الگـوى پيشـرفت غربى: » امروز 

در چشـم بسـيارى از نخبـگان و کارگـزاران مـا، 

مـدل پيشـرفت صرفـًا مدل هـاى غربـى اسـت؛ 

توسـعه و پيشـرفت را بايـد از روى مدل هايـى 

کـه غربى هـا بـراى مـا درسـت کرده انـد، دنبال و 

تعقيب کنيم. امروز در چشـم کارگزاراِن ما اين 

اسـت و ايـن چيـز خطرناکـى اسـت؛ چيز غلطى 

اسـت؛ هم غلط اسـت، خطاسـت، هم خطرناک 

است.« 

2. ابعاد خطرناک استفاده از علم جدید؛ »ما 

نمى خواهيـم غربـى بشـويم؛ مـا مى خواهيـم 

عالـم بشـويم. علـِم امـروِز دنيايـى کـه عالـم 

محسـوب مى شـود، علـم خطرناکـى بـراى بشـر 

اسـت. علـم را در خدمـت جنـگ، در خدمـت 

خشونت، در خدمت فحشا و سکس، در خدمت 

مواد مخـدر، در خدمـت تجـاوز بـه ملت هـا، در 

خدمت استعمار، در خدمت خون ريزى و جنگ 

قـرار داده انـد. چنيـن علمى را مـا نمى خواهيم؛ 

مـا اين جـور عالم شـدن را نمى خواهيـم. مـا 

مى خواهيـم علـم در خدمـت انسـانيت باشـد، 

در  باشـد،  عدالـت  خدمـت  در 

خدمـت صلـح و امنيـت باشـد. 

مـا اين جور علمـى مى خواهيم. 

اسـام بـه مـا اين علـم را توصيه 
مى کنـد.«7

3. ترفنـد غرب در دین زدایی؛ 

» امـروز شـما ملـت ايـران بافتـه  

نظرى غرب را زير سـؤال برده ايد؛ 

غربى هـا پايـه  کار خودشـان را بر 

بودنـد و  قـرار داده  دين زدايـى 

مى گفتنـد بـا ديـن نمى شـود جلـو رفـت؛ شـما 

ايـن را باطـل کرديـد. معلـوم شـد ديـن نه فقط 

مانع پيشـرفت نيسـت، بلکه تشـديدکننده  نيرو 
و تقويت کننـده  حرکـت بـه سـمت جلوسـت.«8

4. هوشـیاری در برابـر تهاجـم فرهنگـی از 

سـوی غـرب؛ » ايـن مغالطـه بزرگـى اسـت کـه 

کسـى بگويـد علـم غربى هـا خـوب اسـت، پس  

فرهنـگ و سيسـتم زندگـى و اخاقشـان هـم 

خـوب اسـت؛ نه، اين ها با هـم مازمه اى ندارد. 

علم شـان خـوب اسـت؛ اما اين علـم، پروريده و 

سـاخته اين فرهنگ نيسـت؛ حتى اين فرهنگ 

بـه ايـن علـم ضـرر هـم مى زنـد. علـم، مولدهـا 

و عناصـر به وجودآورنـده خـاص خـود را دارد؛ 

بايـد آن هـا را پيـدا کـرد. فرهنـگ بى بندوبارى، 

بى دينـى، خودپرسـتى، گرايـش بـه پـول و ماده 

و اصيل دانسـتن ماديگرى و ارزش هاى مادى، 

فرهنگ هـاى غلطى اسـت که امـروز غرب دچار 
اين هاسـت.«9

ب(  بنـاى تمـدن اسـامی به عنـوان آخرین برون 
رفت

تجميـع این عناصـر در تمدن 

کنونـی غـرب نشـان می دهد که 

ایـن تمـدن نـه بـر مـدار والیـت 

خداونـد، بلکـه بـر مـدار تمنیات 

انسـان و اسـتضعاف دیگران بنا 

  شـده و بـی تردیـد امـام زمان

از آن عبـور خواهـد کـرد. اکنـون 

سـؤالی کـه مقام معظـم رهبری 

مطـرح می فرماینـد آن اسـت که 

» چـه نسـخه ای بایـد در قبال آن 

از  دیــروز  تــا  گــر  ا روحانیــت 
کــه منتهــی بــه خلــق  نظریــه ای 
نهضــت اســامی شــد حمایــت 
ورزیــد و بــه یــاری امــام خمینــی در 
تأســیس دولــت همــت گماشــت، 
و  ســنگین تر  رســالت  امــروزه 
در  بایــد  و  دارد  تئوریک تــری 
و  نظــری  بنیان هــای  طراحــی 
مشــارکت  تمــدن  ایــن  معرفتــی 

بنمایــد.  جدی تــری 
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پیچیـد؟ و در مقابـل آن چـه باید 

کـرد؟ بی تردیـد از نظـر ایشـان، 

نقطـه مقابل آن صرف اختراعات 

و اکتشـافات نیسـت تـا روابـط 

حاکـم بـر تکنولـوژی شـناخته 

نشـود و روابـط انسـانی بر جهان 

حاکـم نشـود جاهلیت هم چنان 

ادامـه دارد:

» اگـر بشـر بـه دانش هـای 

کنـد،  پیـدا  دسـت  مختلفـی 

امـا روابـط صحیـح انسـانی را 

نشناسـد، دچـار جهالـت اسـت. 

اگـر بشـر بـه اوج علـم هـم برسـد، امـا از لحـاظ 

حقـوق و احـکام، قائـل بـه دو گونه انسـان و دو 

طبقـه  بشـر باشـد، ایـن بشـر جاهـل اسـت. اگر 

بشـریت به پیشـرفت های ماّدی هم برسـد، اما 

بنـای زندگـی، بنای ظالمانه ای باشـد؛ زورگویی 

بـر زندگـی مـردم حاکم باشـد؛ قدرت های قوی، 

ضعفـا را پایمـال کننـد؛ در دنیـا نـور معرفـت و 

انسـانیت نباشـد؛ در دنیـا فریـب رایـج باشـد، 

بـاز هـم همـان جاهلیت اسـت؛ این هاسـت آن 

باهایـی کـه بشـر را دچار بدبختـی و تیره روزی 
می کنـد.«10

در ادامه ایشـان می پرسـد: » شـما سـؤال می 

کنیـد کـه مـا از حـاال به بعـد چه خواهیـم کرد؟ 

من به شـما می گویم که ما در اول راهیم... ما 

توانسـتیم حصاری را بشـکنیم و مانع را از سـر 

راه حرکـت بـه سـمت دولـت اسـامی و جامعه  

اسـامی و دنیای اسـامی برداریم... اما آنچه را 

کـه در اثنـای ایـن جاهلیـت مظلم طـی کردیم، 

نسـبت بـه آنچـه کـه بعـدًا بایـد 

طـی کنیـم، مطمئنـًا خیلـی کم 

اسـت.«11 بی تردیـد، بـرای جبران 

ایـن کمبـود نبایـد بـه فکـر ایـن 

باشیم که گلیم خودمان را از آب 

بگشـیم بلکـه باید در شـأن ملت 

ایـران یـک تمـدن بیافرینـم.12 

جـدی  را  قضیـه  ایـن  بایـد 

اگـر چنیـن حادثـه ای  گرفـت. 

رخ دهـد، دیگـر واقعیتـی بـرای 

اسـتکبار جهانـی باقـی نخواهـد 

مانـد.13 بـرای رسـیدن به حرکت 

عظیـم همـه ملـت آمـاده شـوند و روحانیـت 

به عنـوان طایـه دار تمـدن اسـامی باید نقشـه 

سـنگین تری ایفـا نمایـد. 

این که این تمدن چگونه سـاخته می شـود؟ 

و چه مسـیرهای سـاده و سـختی را پشـت سـر 

می نهـد؟ نقـش عالمـان دینـی و دانشـگاهیان 

در آن چیسـت؟ و ده هـا سـؤال دیگـر، نیازمنـد 

تأمات دیگری اسـت. اکنون مهم آن اسـت که 

ایشـان آینده مسـیر انقاب اسـامی را روشـن 

و طـرح بزرگـی در انداخته انـد. تأمـل در زوایای 

تئوریک و دینی آن بخشـی از رسـالت روحانیت 

اسـت کـه بایـد فرصـت را غنیمـت شـمرده و 

نرم افزارهـای ایـن ایـده بـزرگ را تولیـد کند. 

غـــرب،  سیاســـی  دســـتگاه های 
مـــروج همان جاهلیتی هســـتند 
 از بعثـــت پیامبـــر کـــه هـــدف 
زدودن آن هـــا بود، بـــی عدالتی، 
کرامـــت  تبعیـــض، نادیده گرفتـــن 
انســـانی، عمده کـــردن مســـائل 
ج  جنســـی و تبلیـــغ گســـترده تبّر
زنانـــه، همـــه از مظاهـــر تمـــدن 
کـــه در واقع  فاســـد غربی اســـت 
گشـــت بـــه همـــان جاهلیـــت  باز
اســـت، امـــا بـــا شـــیوه  هـــا و ابـــزار 

مـــدرن.
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