ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺳﺨﻦ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ
اﻟﻒ :ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎورِ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی روﺷﻦﻓﮑﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ورود ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ؛ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،واژهﻫﺎی :اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،اﺣﯿﺎﮔﺮی دﯾﻨﯽ،
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ و  ،...در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ؛ اﻟﺼﺤﻮه اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،اﻟﯿﻘﻈﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،اﻟﺤﺮﮐﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،اﻟﺒﻌﺚ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﺘﯿﺎر اﻻﺳﻼﻣﯽ ،و  ...ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ دارد و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺮادف آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ب :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﺪأ و ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎز ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،از ﭼﻪ زﻣﺎن و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ
اﻓﺮادی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﺮب
و ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،وی را ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺳﯿﺪ ﺑﺎ درک درﺳﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از آن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ و
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺗﺤﺎد و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪی ﺧﻮد ﺑﺎوری و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻼح ﻋﻠﻢ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت.
ج :ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻨﺪار ﻋﺪهای ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺧﯿﺰﺷﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺑﺎور و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن دارد؛ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪدار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺘﻢﮔﺮ را ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی وﯾﺮان و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪدان ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،آری در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ؛
از اﯾﻦرو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮج آن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪهی آن ،ﻋﻘﯿﻢ و ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و درﺧﻮر اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
 .2اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
 3.اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزﻓﻬﻤﯽ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ دﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ
ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ.
 4.اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی دﺳﺖآوردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺷﮑﺴﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی وارداﺗﯽ.
 .5ﺗﻼش ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ.
د :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدﺷﺎن از
اﺑﺰارﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﻀﻮری و ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب
و رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪرن و اﺑﺰارﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻫﮑﺪهی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪ اﻗﻞ زﻣﺎن و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ارﺗﺒﺎط از اﯾﻦ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﺳﺎﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎرف ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.
ﻫـ :ﺳﺨﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮآن ﺷﺪ  70درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت
دوﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،در ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﺷﺪه در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و :در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺳﺨﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻢدﻟﯽ و ﻫﻢﮐﺎری ﻫﻤﻪی ﻋﺰﯾﺰان را ارج ﻧﻬﺎده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارد .ﺑﻪ وﯾﮋه از
اﻧﺪﯾﺸﻮران و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ و ﻣﯿﻬﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

