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 چکیده

ادامه ی مسیر این نهضت عظیم هستیم  اکنون که به فضل الهی در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب  شاهد

جا دارد که با فراروی قرار دادن  کارآمدی ها، فرصتها و چالشهای آن، در استحکام و تقویت گفتمان انقالب 

بکوشیم، نگارنده سعی بر آن دارد تا با رویکری جامعه شناختی به فرازهایی از بیانیه ی گام دوم انقالب که در 

ب از سوی رهرر فرزانه انقالب صادر گردیده است، برردازد تا ممن توجه دادن به چهلمین سالگرد جشن انقال

این بیانیه   بردارد. اهم مولفه های جامعه شناختی این بیانیه، به شرط توفیق گامی در توانمندسازی گفتمان انقالب

ران بزرگ برای ساختن ایجهاد »منظور هایی اساسی بهی گذشته  شامل توصیهممن تریین دستاوردهای چهار دهه

می باشد. در این مقاله به پرسش از رسالت دانشگاه در جهان پساکرونا در سایه ی رهنمودهای « اسالمی بزرگ

 بیانیه گام دوم انقالب می پردازیم.
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 مقدمه

سر کردن با امر منفی که این روزها با اسم رمزی کرونا وارد کار زار شده است و عرصه را برای همگان تنگ کرده 

است چندان هم امری سهل و ساده نیست؛ این ویروس غایب از نظرها، هم چنان که بسیاری از امور را به تعطیلی 
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انداخته است بر آن سر بوده و است تا با انداختن  کشانده است، و به گونه ای نابهنگام اصل زندگی را به تعویق

سایه ی سنگین خویش بر سر امر روزمره، شکافی در روال زندگی معمول مردمان بیاندازد چندان که انداخته 

است. به گواه رسانه ها و رصد مساعی جمیع اندیشه ورزان، در این ایام پرمخاطره، هر کسی به طریقی به تامل و 

 ن باب پرداخته و می پردازد. نظرورزی در ای

پیامدهای مترتب بر این ومعیت در سطوح مختلف و در اجتماعات و ملل گوناگون می تواند بسیار سهمناک 

باشد، زنگ خطر به صدا درآمده است، تلفاتی که گرفته است و می گیرد به آمار کشته هایی که در سرتاسر جهان 

ی در خط سیر زندگی بشر  در تمام ساحات آن صورت گرفته بر جای می گذارد منحصرنمی گردد بل، جهش

است که اندیشیدن به آلترناتیوهای محتمل و ممکن برای آینده ی جهانیان را مرورت بخشیده است. از انواع 

 مالحظات جامعه شناختی و فلسفی بگیر تا مواجهات االهیاتی و زبان شناختی.. . 

به تجربه ناپذیر بودن همه ی پیامدهای ریز و درشت این رخداد در  حال پرسش از رسالت هنر و تفکر با توجه

زمان حال، ای بسا مرورتی ناشی از امطرار و قدری عجوالنه به نظر برسد. اما نیت نگارنده در این جستار کوتاه، 

 رعلی رغم همه ی دغدغه های عمل گرایانه ای که در پشت آن نهفته است تقرب به امکان پرسش از رسالت هن

و تفکر است در روزگاری که اندوه و هراس حاصل از تجربه ی انواع انسدادها بر همه ی امور سیطره پیدا کرده 

است. این تنها کرونا نیست که ما را احاطه کرده است بلکه سخن از تنهایی مضاعف و تشدید یابنده ای است که 

آنکه امکانات پرداختن به آنها و اساسا وقتِ تفکر ما را حتی در میان سیلی از پرسش ها  تنها رها کرده است بی 

 را به ما بخشیده باشد.

 انسان کوآالییزه در جهان کروناییزه!

اگر در میان جماعتی که با مفاهیم و مقوالت سر و کار دارند، اندک ذوقی باقی مانده باشند، به صرافت طرع، تعریر 

وگو، این تعریر گفتانتخاب خواهند کرد؛ بی ۲۰۲۰ژه سالرا به عنوان بهترین جعل وا« کوآالییزه شدن انسان»

ای به نظر خانمانان خاورمیانههای غیر غربی و ساکنین حواشی و جنوب کره و بیبیشتر برازنده به اصطالح سوژه

 تآید، اما به گمان نگارنده، در عصر حامر این تعریر برای نوع انسان قابلیت تعمیم دارد؛ در جهانی که عاملیمی

ها به سطحی از انفعال تنزل پیدا کرده است که تنها به ایفای نقش یک تماشاگر منفعل رمایت گی انسانو سوژ

های خشم و طغیان آن به دام افتاده است؛ مهم اند، انسانی که مدعی چیرگی بر طریعت بود و حاال در زبانهداده

مدافعین حقوق بشر پنهان شده باشند یا سالح  هاینیست که با پالکاردهای رنگی در دست بخواهد پشت نقاب



ای بر چهره در انداخته باشد، هر چه هست همه به در پنجه، پشت روبندهای سیاه بنیادگرایی پنهان شده، پرده

رقصی افریت جهان راز ای و بشری خویش در برابر خوشناتوانی خویش در عمق وجدان فردی، قومی، فرقه

کند مرارز مارکسیستی باشد که در رویای متحقق اند. حاال فرقی نمییک پی بردهتکنولوژ-زدایی شده و علمی

ی که داند یا لیدرهای متقدمین وفادار میناشده ابای خویش فرو رفته است و هنوز در مقام نظر، خود را به فرمیه

-راژیکپنجه تقدیر ت ردای کاریزما بر دوشش افکنده باشند یا مسیحی که پدر رهایش کرده است یا جوکری که در

ای دارا باشد یا ندار؛ کارگری که بورژوا شده باشد، یا کند، خواه تودهکند. چه فرق میکمیک خویش جان می

رود؛ جهانی که زند و در میگاه چشمکی میای که از شانس تنعم خویش خرسند است و گهآخرین انسان نیچه

 چرخند، سیاستها در آن میکشیده شده است، جهانی که جاگرناتدر لهیب انواعی از دیوهای مهارناپذیر به بند 

پت رنجور شمعی در جوار مرگ. دستش گرم کار روزمره شده است، سوژه مرده است؛ و صدایی نیست اال پت

 مرگ.

 کرونا و گفتگوهای تنهایی!

رد در هشداری هست معنای ممنی کرونا یا هر تهدید جدی دیگری که اصل زندگی و بودن آدمی را نشانه می گی

که به ناگهان ما را با وداع نابهنگام با همه چیز و پذیرش قهرآمیز مرگ مواجه می کند، اما این هم به خودی خود 

به غایت سهمگین و دردآور نمی تواند باشد چرا که در نهایت امر، تقدیر هر متنفسی در گردن نهادن به یک چنین 

زندگی آدمی با مرگ وی در طول حیاتش پیوند تنگاتنگی دارد و گاه و بی پایان محتومی رقم می خورد و اساساً 

گاه انسان با به خطر افتادن صحت و امنیت خویش خود را با آن رویاروی می یابد و گاه حتی در تمهید معنای 

زندگی بدان متوسل می شود هویت انسان در زندگی به تلقی خودآگاهانه ی وی از مرگ گره خورده است، و 

ین در تمام سنت های فکری و مکاتب هنری به نحوی بروز و ظهور یافته است، از همین روی آنچه معنای ا

ممنی کرونا و هر پدیده ی مهلکی از این دست را گزنده تر و هراس افکن تر می کند، در کنار گریزناپذیر بودن 

گی خویش، و نیمه کاره ماندن پروژه تحقق چشم پوشی از تنعم ها، عدم اطمینان آدمی به راه یابی او به معنای زند

خویشتن است که رنگی از یاس و حتی ابتذال را به تمامه در همه ی شئون زندگی شخص می پراکند! و انسان 

را به پرسش از پنهانی ترین و مکنون ترین الیه های وجود وا می دارد، بی شک اینکه زندگی از تمنیات و ذهنیات 

ی بدیهیست اما اینکه آدمی در اندیشیدن به چنین پرسش هایی امکان  منادات با هستی آدمی پیروی نمی کند امر

 خویش را می یابد یا نمی یابد؛ مسئله این است!



 ما، کرونا و جهان نیچه ای!

مرده بالغ بر بیست ویژگی برای جهان نیچه ای برش "ما وجهان نیچه ای"دکتر بیژن عردالکریمی در بخشی از کتاب 

نیهیلیسم، مرگ خدا، مرگ اخالق، انکار مقوالت متافیزیکی، جهان بی تعین، فهم پراگماتیستی از حقیقت، اند، از 

نفی عالم فرامحسوس، مرگ ابدیت...تا جهان به منزله تصادف، ظهور آخرین انسان، مرگ انسان و اندیویدوآلیسم. 

روز می تواند در تحلیل ها و تریین های به نظر می رسد ویژگی هایی که برای جهان نیچه ای مطرح شده است، ام

ما از وقایع و اتفاقات متکثری که در سراسر جهان رخ می دهد مدد برسانند، در ومعیت کرونایی جهان، خوانش 

ومعیت کرونایی ایران، بیش از هر جای دیگری توجه دانشگاهیان و اهل تفکر و عموم دغدغه مندان کشور را 

این میان توجه دوباره به پروژه های فکری اهالی تفکر در یک چنین برهه هایی  به خود اختصاص داده است. در

 بیشتر از همیشه می تواند و باید در تحلیل های ما مطمح نظر قرار گیرد.

در خصوص تحلیل محتوای محاورات کرونایی موجود در فضای کشور نیز می توان نسرت التفات اهل نظر به 

 و ارزیابی قرار داد.چنین تامالتی را مورد سنجش 

از جمله پرسش های مناقشه برانگیز این روزها و در راستای احساس عدم امنیت جامعه در جوانب مختلف و در 

ساحات گوناگون، پرسش از  نسرت دین، تئولوژی، روحانیت، معنای زندگی و...است با ومعیت کرونایی ما، 

ماهه اخیر، به نظر می رسد بر مدعای نگارنده در خصوص وجود چنین پرسش هایی در بستر جامعه در این یک 

مرورت توجه به تامالت پروژه های فکری اهل تفکر صحه می گذارد و تذکار در خصوص رجوع به آثار اهل 

 تفکر در خوانش ومعیت های مرتلی به جامعه را بیش از پیش آشکار می سازد.

 کارگزاران دینی! محاورات کرونایی جامعه شناسان، علمای علوم جدید و

وقتی قرار است بر سر مفهومی مثل دین تشکیک شود به نظر نمی رسد در مقام بحث بتوان بر سر یک مشترک 

لفظی متوقف شد بدون آنکه تامالتی بر سر مفاهیم و تعاریف داشته باشیم، نگارنده از طرفین این مجادالت دعوت 

پرسش از "داشته باشند، دکتر بیژن عردالکریمی در کتاب می کند که به مالحظات ذیل در این خصوص التفات 

 تالش می کند به تمایز امر دینی و تعابیر مختلفی که از آن وجود دارد برردازد. "امکان امر دینی در جهان معاصر

 در اینجا می توان به اختصار به چهار رهیافت که تعریر دین در آنها به معنای خاصی به کار می رود اشاره کرد:

 دین به مثابه فرهنگ یا میراث تاریخی و مجموعه ای از آداب و رسوم و شعائر و مناسک_1



دین به مثابه ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی برای تحقق آرمانهای سیاسی و اجتماعی حاصل تلقی بشر انگارانه _۲

 از جهان، جامعه و تاریخ

 شناسان، شرق شناسان و مورخاندین به مثابه ابژه یا موموع شناسایی مورد مطالعه دین _3

 به عنوان نظامی از گزاره ها، باورها و اعتقادات نهادینه شده ی تاریخی "تئولوژی"دین به منزله _4

در ومعیت حامر و در تحلیل های کرونایی امروز، هر چه هست چه از منظر جامعه شناسان، چه علمای     

ن می رود غلره با یک یا چند صورت از تقسیم بندی فوق علوم جدید و چه کارگزاران دینی وقتی سخن از دی

است، خواه گوینده قائل ورود به مراحث معرفت شناختی باشد؛ خواه نراشد؛ آنچه در نزد هر یک از طرفین غایب 

است تامل بر سر همان پرسشی است که پیشاپیش طرح شده است اگر چند نااندیشیده از آن عرور شده باشد و 

 ."پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر؟!"نیست جز همان  آن همانا چیزی

اگر مراد از امر دینی، دین به منزله یک امکان در فراروی نحوه ی وجود آدمی و یک شیوه تحقق هستی انسانی 

تلقی شود و انسان دینی یک نحوه تحقق انسان)در سطح جان واگزیستانس( در برابر سایر انحا تحقق وجود آدمی 

. متعلق اصلی امر دینی)ساحت غیب/وجود/ساحت قدس( از سنخ مفاهیمی نیست، که جامعه شناسان، علمای باشد

 علوم جدید و کارگزاران دینی بر سر آن مجادله می کنند.

 کرونا؛ علم، دین، عرفان و معنویت!

بر روی هم شاهد در جهان جدید روزانه و روز به روز بیشتر از پیش، تاثیرات متقابل عرصه های مختلفی را 

 هستیم، از علم تا دین، و از فیزیک تا فلسفه.

اگر در مقام توصیف این تاثیر و تاثرات، به دنرال داوری ارزشی در این خصوص نراشیم می توان اذعان کرد که  

د شاین تداخل گفتمانی، به هر روی وجود دارد خواه وجود این تاثیرات برای هر یک از طرفین معادله، سازنده با

 خواه مخرب. 

در دوران جدید دیگر نمی توان زمین را مرکز عالم تلقی کرد، انسانی که زمین را مرکز عالم نمی داند، بودنش، و 

الجرم مسلک و آیینش، دیگر آن چیزی نیست که پیشترها بود. انسانی که برای یافتن پاسخ برای پرسش هایش تا 

چون کوارک رسیده است، با انسان های پیش از خود متمایز است، شکافتن اتم پیش رفته است و به چیز موهومی 

 اما قرار نیست تاثیر  علم در نحوه ی بودن انسان را در مسیر کمال و تعالی او قلمداد کنیم.



چون همین انسان مرگ خدا را هم تجربه کرده است، تا خرخره در نهیلیسم فرو رفته است، و حاال که از تب و 

نولوژیک تک-ده است، چندان حرفی برای گفتن ندارد، اوتوپیایی ندارد، اسیر یک جهان علمیتاب روشنگری افتا

 است ...

در این میان، با فروپاشی نظام های تئولوژیک، نمی توان نامتامالنه به عرفان های کذایی نوظهور هم خوش بین 

سخن گفتن از نوعی شهود و تن در دادن بود و از چاه تئولوژی بر نیامده به چاله ی عرفان های نوظهور درغلتید. 

 به تفسیر معنوی از جهان، چیزی غیر از چنین مدعیات کذب و بی اساسی باید باشد.

ساکنین جهان اسطوره زدایی شده و رازباخته ی مدرن، در تقالی محکوم به شکست خویش هر چند برای رهیدن 

نند و به تالش مذبوحانه اش استمرار می بخشند، اما از دام خودبنیادی و سوبژکتیویسم خود به در و دیوار می ز

با توسل به چنین جادو جنرل هایی که به اسم عرفان یا معنویت به خوردش داده می شود توفیق چشمگیری 

 حاصل نمی کنند چندان که از همزادان آتئست خویش هم طرف بیشتری بر نمی بندند.

ل کلمه، و ای بسا جایگزینی الهیات به معنی االعم به جای همین جاست که ارزش و اهمیت تفکر به معنای اصی

الهیات به معنی االخص، و مجهز شدن به نگاه های تئوریک از هرمنوتیک تا پدیدارشناسی و آشنایی با گفتمان 

های انتولوژیک می تواند و باید برای نیل به امکان اندیشیدن و فلسفه ورزی مطمح نظر قرار گیرد. چرا که تفکر 

واره در سایه ی تفکر و آشنایی با آرای متفکرین ممکن می گردد و از همین روی امری دلرخواهی و صرفاً هم

 اراده محوارنه نیست.

این بار نیز با ورود کرونا این موجود ریز نقش به زیستگاه آدمی، و پیامدهایی که داشته است و خواهد داشت، 

 ن، علم، دین، عرفان و معنویت تامل خواهند کرد.آدمیان باری دیگر در معانی واژگان مصطلحی چو

 رویکردی جامعه شناختی به بیانیه ی گام دوم انقالب

بیانیه گام دوم انقالب به مثابه یک نظریه اجتماعی دارای ابعاد گسترده ای می باشد که در این بخش تشریح می 

 گردد.

 ی نظام انقالبینظریه بیانیه گام دوم انقالب و

ی تصحیح خطاهای خویش است، ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آمادهانقالب اسالمی همچون پدیده

امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثرت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به 



ایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته است، ای از ارزشهعمل میشمارد، امّا به هیچ بهانهصاحران حرفهای بی

، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش سازینظام فاصله نمیگیرد. انقالب اسالمی پس از

 یکند.ی نظام انقالبی تا ابد دفاع مریند، بلکه از نظریّهانقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی

 بیانیه گام دوم انقالب و جامعه شناسی انقالب

بدیهی است که قیامهای مارکسیستی و امثال آن نمیتوانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید 

تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریّت و آمده است، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و 

ه ی بزرگ امام خمینی، باسالمیّت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه

طری قدست نیامد. و این نخستین درخشش انقالب بود. انقالب ملّت ایران، جهان دوقطری آن روز را به جهان سه

ی وط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطرهای جدید قدرت، تقابل دوگانهتردیل کرد و سرس با سق

ی ی جهان معاصر و کانون توجّه جهانیان شد. از سویی نگاه امیدوارانهی برجستهپدیده« اسالم و استکرار»جدید 

انه و ورزنگاه کینه خواه جهان و برخی دولتهای مایل به استقالل، و از سوییملّتهای زیر ستم و جریانهای آزادی

  طلب عالم، بدان دوخته شد.های زورگو و قلدرهای باجی رژیمبدخواهانه

 مردم ساالری بیانیه گام دوم انقالب و

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده و 

یع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استردادی را به بشدّت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سر

جانره و حقیقی ی پیشرفت همهمایهی ملّی را که جانتردیل کرد و عنصر اراده ساالریمردم حکومت مردمی و

ی مدیریّت کرد؛ دار اصلی حوادث و وارد عرصهکرد؛ آنگاه جوانان را میداناست در کانون مدیریّت کشور وارد 

اتّکاء به توانایی داخلی را به همه  ،دشمنان تحریم را به همگان منتقل کرد؛ به برکت« ما میتوانیم»و باور  روحیه

و تمامیّت ارمی و حفاظت از مرزها را که آماج  کشور امنیّت نشأ برکات بزرگ شد و ثرات وآموخت و این م

ساله و شکست رژیم بعثی ی پیروزی در جنگ هشتتهدید جدّی دشمنان قرار گرفته بود ممانت کرد و معجزه

 آورد.اش را پدید یکایی و اروپایی و شرقیو پشتیرانان آمر

 ارتقا بینش سیاسی  بیانیه گام دوم انقالب و
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و  یاسیس تحلیل آوری ارتقاء داد.ی شگفتالمللی را به گونهبینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین

ی ی فلسطین و ظلم تاریخالمللی در موموعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، مسئلهمسائل بینفهم 

ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور ملّتها و امثال آن را از انحصار افروزیی جنگبه ملّت آن، مسئله

ی گونه، روشنفکری میان عموم مردم در همهای به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ اینگزیدهی محدود و عزلتطرقه

ی ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتّی برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل کشور و همه

 فهم گشت.

 عدالت اجتماعی بیانیه گام دوم انقالب و

 ی دیگر گذشته قابل مقایسههیچ دورهعدالتی در این چهار دهه، با واقعیّت آن است که دستاوردهای مرارزه با بی

ا همسانان نشینان ینیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت

آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و 

ترین رسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار موفّقی زیرساختی و خدمتلیّهغالراً محروم از نیازهای اوّ

نشین شهرها به جای کشور، و از مناطق مرفّهجایی خدمت و ثروت از مرکز به همهحاکمیّتهای جهان در جابه

زی مور کشاورسازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح اسازی و خانهدست آن بوده است. آمار بزرگ راهمناطق پایین

و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، 

حقیقتاً افتخارآفرین است؛ الرتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته 

 ی اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برا

 جامعه پردازی بیانیه گام دوم انقالب و

قالب پاخاسته و انی ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب هّمت میگمارد؛ و در میان ملّتهایی که بهاز میان همه

ا جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقالبی رنهایت رسانده و بهاند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به کرده

ترین انقالب عصر جدید است، تنها ترین و مردمیحفظ کرده باشند. امّا انقالب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگ

ی هایهی وسوسی ُپرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همهانقالبی است که یک چلّه

که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین 

 است.شده  سازیتمدّن پردازی وی خودسازی و جامعهمرحله
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 استکبارستیزی بیانیه گام دوم انقالب و

نماد پُرابّهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکرران جهان و در رأس آنان  

 ناپذیری و صیانت وتر شد. در تمام این چهل سال، تسلیمروز برجستهکار، روزبهخوار و جنایتآمریکای جهان

ی آن در مقابل دولتهای متکرّر و مستکرر، تهپاسداری از انقالب و عظمت و هیرت الهی آن و گردن برافراش

شمار میرفته است. قدرتهای انحصارگر ی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم بهشدهخصوصیّت شناخته

اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای جهان که همواره حیات خود را در دست

اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّت ایران در فضای دانستهمقاصد شوم خود 

آن ی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از نشاندهبخش انقالب توانست نخست دستحیات

 وگیری کند.ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّت جلی دوبارههم تا امروز از سلطه

 جوانان  بیانیه گام دوم انقالب و

ی ملّت ایران در چشم جهانیان و عرورکرده از بسی ایران به برکت انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته

ای از مسیر افتخارآمیز به سوی شده فقط قطعهامّا راه طی های دشوار در مسائل اساسی خویش است.گردنه

، باید ها نیستی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشتهم جمهوری اسالمی است. دنرالهآرمانهای بلند نظا

با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان 

های دین و لی و نیز در عرصهالملی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینجوان، فعّاالن جوان، در همه

 ها و عررتهای گذشته بهرههای خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربهاخالق و معنویّت و عدالت، باید شانه

ی ی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهگیرند، نگاه انقالبی و روحیه

 اسالمی بسازند.

سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیّتهای ی مهمّی که باید آیندهکتهن

استفاده اده یا کماستفاندرکاران تاکنون بینظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دستطریعی و انسانی، کم

انقالبی، خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی های جوان و مانده است. همّتهای بلند و انگیزه

 کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.

ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. مهم

است، فرصت  ۶۰ی یّتی ایجادشده در دههی موج جمعسال که بخش مهمّی از آن نتیجه 4۰جمعیّت جوان زیر 



میلیون نفر دارای  14سالگی، نزدیک به  4۰و  1۵ی میلیون نفر در سنین میانه 3۶ارزشمندی برای کشور است. 

رشد  ی انقالبیآموختگان علوم و مهندسی، انروه جوانانی که با روحیهی دوّم جهان در دانشتحصیالت عالی، رتره

جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینشهای  ی تالشکرده و آماده

مادّی با  یعلمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته

 آن مقایسه نمیتواند شد.

 سبک زندگی  بیانیه گام دوم انقالب و

جرران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به دگی غربی در ایران، زیانهای بیتالش غرب در ترویج سرک زن

جانره و هوشمندانه میطلرد که باز چشم امید در آن به شما کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه

 جوانها است.

 

 نتیجه گیری: قرنطینه فعال، مجالی برای اندیشیدن به نظم پساکرونایی!

بیانیه ی گام دوم انقالب اصل را بر روی تریین مفاهیم جامعه شناختی اعم از جامعه پردازی، عدالت اجتماعی، 

مردم ساالری، بینش سیاسی و ...می گذارد هر چند در کالن توجه خویش به تحوالت جهانی و جامعه شناسی 

ام دوم انقالب تاکرد بر نقش محوری انقالب در جهان جدید معطوف می کند. از مهمترین ویژگی های بیانیه گ

جوانان و اهمیت توجه به امر نیروی انسانی در ساخت نظام اجتماعی می باشد در همین راستا توجه به پویش 

نسلی رخداده در جامعه به جامعیت هر چه تمام در بیانیه گام دوم پرداخته شده است و این هم مرورت توجه 

شان می دهد و هم مسئولیت جوانان را در گام دوم انقالب بسیار سنگین و حیاتی به جوانان را در گفتمان انقالب ن

 جلوه می دهد.

رخداد کرونا، چه در بعد ملی و چه در ابعاد جهانی، زمان حال را به تعلیق برده است، و شکافی در جریان عادی 

دارد، با آن که به چشم نمی آید امور انداخته است، در اصطالحات روانکاوی، آنچه به عرصه ی امر واقعی تعلق 

 قادر است با اختاللی که در ساحت امر نمادین ایجاد می کند ما را به وجود خویش مطلع سازد. 

قرنطینه، نیز خصلتی استثنایی دارد و  نظم موجود را به تعلیق می برد از مردم کوچه و بازار، کسره، کودکان کوی 

امور، اهالی تفکر، و صاحب نظران، هر کدام به نحوی با و به این ومعیت و برزن گرفته تا کارگزاران و متولیان 



می اندیشند و از آن متاثر می شوند. حاصل این اندیشه ها که در ایام کرونایی و در قرنطینه ها صورت می پذیرد 

ذر یرانی را در گچه در بعد فردی و اگزیستانسیل آن و چه در ابعاد جامعوی و فراگیر، می تواند و باید جامعه ی ا

 از این ومعیت و گشودن راه آینده یاری برساند.

تداوم ومعیت نیمه تعطیل کشور می تواند ترعات ناخواسته ی بسیاری در عرصه های سیاسی و اقتصادی برجای 

ا هبگذارد که اگر عزم ملی برای مقابله با آنها وجود نداشته باشد مع االسف می تواند ما را در بحروحه ی بحران 

شکننده تر کند. اگر چه پرداختن به مقوالت معرفتی اعم از محاوراتی که در گفتمان های علم محورانه و دین 

مدارانه، می تواند روشنگری هایی را برای آینده ایجاد کند و ما را در نیل به بهدینی و پرهیز از بنیادگرایی) که 

می کند و مخصوصا در ومعیت های شکننده و با بروز  یکی از خطراتی است که وفاق جامعه ی ایرانی را تهدید

خال قدرت، تشدید می یابد،( یاری رساند لیکن مرورت فوری تر جامعه، تشکیل کارگروه های تخصصی با 

حضور متخصصین امر در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و اهتمام به برگزاری نظام مند آن در 

ی تواند زمینه ساز تحقق شعارهای ما در عرور سالمت از این گرفتاری ها و برقراری این شرایط بحرانی است که م

دوباره ی نظم و ثرات بیش از پیش در همه ی ساحات باشد، پیش نیاز هر نوع ترقی و تصاعدی در وقع نهادن به 

انه روزی شیاری شرتولید فکر، برای تمهید مقدمات ایجاد نظم و امنیت پساکرونایی نهفته است که بیداری و هو

مسئوالنه در هر سطح و در هر ساحتی را طلب می کند تا خدای نکرده نسخه های ما در حکم نوشداروی پس 

از مرگ سهراب عمل نکند چرا که قرل از وقوع حوادث ناگوارتر احتمالی، باید از هم اکنون در مقام ترمیم و 

 بیافرینیم.عالج برآییم و  امید باپشتوانه ای برای تحرک جامعه 

 منابع:

 (.13۹۷بیانیه گام دوم انقالب)

 (. پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر )چاپ سوم(. تهران: نشر نقد فرهنگ.13۹۹عردالکریمی، بیژن)

 (. ما و جهان نیچه ای )چاپ اول(. تهران: نشر نقد فرهنگ.13۹۵عردالکریمی، بیژن)

 

 


