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جایگاه شناسی «فقه اللغه» در فهم و طراحیِ اجتهادیِ امام خامنه ای
با تاکید بر بیانیه گام دوم
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 1طلبه ی سطح یک حوزه علمیه امام صادق علیه السالم اردکان یزد (نویسنده مسئول)

چکیده
فرایند یاددهی -یادگیری و فقه اللغه در هر نظام اجتماعی ،متناسب با آن نظام است .هر نظام اجتماعی دارای نظام معنایی ویژه
است که با نظام واژگانی خاص خود آن را بیان می کند و حرکت های خود بر اساس آن انجام می دهد و اگر میان نظام واژگانی
ی رهبران و افراد جام عه هماهنگی نباشد مدیریت جامعه مختل گردیده و اختالفات فکری و رفتاری در جامعه به وجود
و معنای ِ
می آید و دشمنان با نفوذ خود به تقویت و تشدید اختالفات کمک می کنند و جامعه را از اهدافش منحرف می نمایند.تنها راه
عالج این است که رهبران جامعه با طراحی نظام معنایی و واژگانی و ابالغ و تبیین آن به جامعه به صورت مستمر ،و التفات
دادن به حساسیت های این نظام واژگان و بیان دشمنی های دشمنان برای انحراف در آن نظام معنایی ،از وجود یا تداوم
انحراف جلوگیری نمایند .بیانیه ی گام دوم با مطرح کردن نظریه ی نظام انقالبی و محور قرار دادن مردم مخصوصا جوانان و
اعطای مأموریت مدیریت جهادی انقالب علمی درصدد است که تربیت نیروی انسانی و تولید فکر به عنوان دو بال پرواز به
بلندای تمدن اسالمی را تأمین نماید .این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع مکتوب و دیجیتال سامان
یافته است و ما در صدد آ ن هستیم که با تبیین رویکرد رهبر انقالب در بحث فقه اللغه به روشن شدن هرچه بیشتر این مسئله
و کارها ی الزم حول آن سببی شویم تا هدف و مقصود اصلی رهبر انقالب جهت تحقق یافتن جامعه ای با نظام معنایی مطابق
با رهبرش ،واضح گردد تا جوانان در این گام خطیر از خواسته ی اصلی رهبرشان آگاه بوده و جهت عملی کردن آن وارد میدان
شوند.
واژههای کلیدی :فقه اللغه ،نظام معنایی ،نظام واژگانی ،روش شناسی ،اجتهاد ،بیانیه گام دوم
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 .1مقدمه
هر نظام اجتماعی برای شکل گیری ،تداوم و تکامل خود الزم دارد تا سرمایه ی انسانی خود را به گونه ای تربیت ذهنی و عقلی
نماید تا برای مدیران و رهبران جامعه قابل مدیریت باشند .از آنجا که انسان ،موجودی مختار و صاحب اراده است و قدرت
اندیشیدن و بررسی و انتخاب دارد طبیعی است که باید حیات عقلی او را در دست گرفت تا امکان مدیریت اجتماعی او باشد .به
این فرایند مدی ریت حیات عقلی جهت مدیریت حیات اجتماعی انسان ها ،فرایند جامعه پذیری یا فرایند یاددهی-یادگیری می
گویند .اگر در مدیریت اجتماعی یک فرد از افراد جامعه مشکل پیش آید و او از قوانین و فرهنگ تخلف ورزد معنایش این است
که او این جامعه و نظام اجتماعی را نپذیرفته و علتش نیز در فرایند یاددهی یادگیری ناقص و ناتمام اوست .به این معنا که یا
این نظام اجتماعی را به او یاد نداده اند یا به گونه ای یاد داده اند که او یاد نگرفته است .در هر صورت ،عالج این است که
فرایند یاددهی یادگیری برای این شخص ،وارد مرحله ی جدید شود تا او نظام اجتماعی را بپذیرد و هماهنگ با جامعه اقدام
نماید.
فرایند یاددهی یادگیری یا جامعه پذیری هم کارگزاران و مجریان دارد و هم نظام معنایی و واژگانی خاصی را که باید نهادهای
خاص اجتماعی مثل خانواده ،آموزش و پرورش و رسانه و وغیره با ابزارها و روش های خاص ،آن نظام واژگانی را که شکل
دهنده ی حیات عقلی جامعه است محقق سازند.
مهمترین وظیفه ی کارگزاران(رهبران فکری) ،کشف نظام معنایی و طراحی نظام واژگانی متناسبی است که باید به مخاطب ها
منتقل شود تا آن را فهم نموده و درونی سازی کنند و جزئی از شخصیت و هویت آنها قرار گیرد و از خاستگاه آن شخصیت ،به
اندیشه ورزی و تفکر بپردازند و رفتار اجتماعی متناسب با جامعه در هر زمانی را بروز دهند.
ساختار مناسبات اجتماعی که در آن زبان شکل می گیرد و در بستر اندیشه ورزی با روش های خاص ،نظام معنایی و واژگانی
تثبیت و تکمیل می شود فقه اللغه می گویند که اعم از بنیادین و کاربردی است.
در این پژوهش ،به تبیین فقه اللغه اعم از بنیادین و کاربردی عمومی و تخصصی و بررسی جایگاه آن در فهم رهبر انقالب و
اسالم شناس شدن ایشان می پردازد و هم چنین در صدد است تا بیان نماید که این اجتهاد برخاسته از فقه اللغه ی خاص ،چه
ت اثیری در طراحی های اجتهادی ایشان برای مدیریت حیات عقلی جامعه داشته است .بیانیه ی گام دوم به عنوان طراحی
اجتهادی ایشان نیز مورد مطالعه ی موردی قرار می گیرد تا نقش این بیانیه در تبیین خودسازی و جامعه پردازی و تمدن
سازی مشخص شود.
پیشینه ی پژوهش
از آنجا که مد ت زیادی از طراحی بیانیه گام دوم نگذشته و بیانیه در آغاز حرکت خود است ،جستجو و بررسی ها نشان دهنده
آن است که این گونه بحثی خصوصا که ناظر به نگاه رهبر انقالب و بیانیه گام دوم شکل گرفته ،اولین اقدام در این زمینه بوده
است و تا اآلن مورد پژوهش قرار نگرفته و همچنان که خود ایشان یکی از رسالت های انقالب را بحث واژه سازی مطرح کردند
و همانطور که عرض شد ،مستندات نشان می دهد تا اآلن چنین بحثی با توجه به رویکرد رهبر انقالب وجود نداشته است ،الزم
دانستیم که تبیین گوشه ای از این بحث مغفول بپردازیم .مستند اصلی برای بحث فقه اللغه ،کتاب مباحثی در فقه اللغه و زبان
شناسی عربی است که در قسمت منابع به تفصیل به آن اشاره شده و همچنین بیانات مقام معظم رهبری که در قسمت های
مختلف مقاله بیان شده است.

51

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،21فروردین 1400

 .2روش شناسی فرایند یاددهی یادگیری
فرایند یاددهی یادگیری یا همان تعلیم و تعلم در تعامل با نظام واژگان صورت می گیرد .این واژگان یا در قالب گفتار شکل
میگیرند یا در قالب نوشتار تحقق یافته اند .از آنجا که هر واژه ای بیانگر معنایی است و هدف اصلی از وضع و قرارداد این
واژگان ،شکل گیری تفاهم میان گوینده یا نویسنده با مخاطب است الزم است تا هر دو با روشی خاص به این انتقال اقدام
نمایند تا اطمینان حاصل شود که انتقال معنا صورت گرفته و همان مراد متلکم یا نویسنده ،دریافت شده است .این روش را
روش شناسی فهم دقیق نظام واژگان یا روش شناسی ِاجتهاد در آن نظام می نامیم .بررسی این روش در دانش فقه اللغه و زبان
شناسی صورت می گیرد که در ذیل به آن پرداخته می شود:
 .2-1زبان شناسی عمومی
زبان شناسی عمومی دانشی است که فرایند شکل گیری زبان و رشد و تکامل آن در هر زمان و ارتباط آنها با نسل های قبلی و
بعدی را بررسی می کند .توجه به عوامل محیطی و وراثتی و زیستی در شکل گیری زبان و بیان عواملی که در شکل گیری
درست زبان و یا انحراف از مسیر صحیح نقش دارند و هم چنین نقش قوا و غرایز درونی انسان در شکل گیری زبان را این علم
به عهده دارد( .عبد التواب ،1367 ،ص.)17
 .3فقه اللغه
فقه اللغه ،دانشی تخصصی برای بیان نظر یک نظاماجتماعی درباره ی کیفیت مشخص شکل گیری زبان و نظام واژگانی آن
است (عبد التواب ،1367 ،ص .)17فقه اللغه به دو بخش بنیادین و کاربردی تقسیم می شود:
 .3-1فقه اللغه ی بنیادین
همان زبان شناسی عمومی ویژه ای است که به بیان ن ظام اجتماعی و شکل و ساختار جامعه از منظر دین می پردازد .از آنجا که
هر نظام اجتماعی بیانگر نظام معنایی خاصی است و با نظام واژگانی خاصی نیز بیان می شود طبیعی است که فرایند شکل
گیری زبان و رشد و تکامل آن در هر زمان و ارتباط آنها با نسل های قبلی و بعدی منطبق با آن نظام اجتماعی خواهد بود و
اختصاص به آن نظام اجتماعی دارد و با دیگر نظام های زبانی و فرایندهای شکل گیری در دیگر جوامع متفاوت و بلکه متضاد
خواهد بود( .مرکز صهبا ،1392 ،صص.)222-223
بنابراین ؟اللغه ی بنیادین بیانگر این است که انسان در جامعه با چه نهادهایی و با چه انسان هایی چگونه به ـــــــمی رسد و
چگونه تعامل می کند .مباحثی مانند تشکیالت والیی و اخوت و مردم ساالری دینی که رهبر انقالب در کتاب طرح کلی اندیشه
ی اسالمی در قرآن بیان فرموده اند متکفل فقه اللغه ی بنیادین است .این سطح از فقه اللغه ،برای طالب و عموم جامعه
مشترک است.
3-2فقه اللغه ی کاربردی
همان فقه اللغه ی مصطلح است که بخشی از روش یاددهی یادگیری است و شیوه ی تعامل با نظام واژگانی اعم از ملفوظ یا
مکتوب ،جهت فهم آن ها را بیان می کند.
فقه اللغه ی کاربردی دو سطح دارد:
الف :سطح عمومی که برای همه ی انسان های جامعه است که باید اهل اندیشه ورزی و تأمل و تحلیل باشند تا بتوانند در
گفتگوهایشان که بخشی از فرایند یاددهی یادگیری است موفق شوند و به تفاهم و سپس تعامل برسند و هم بتوانند در ارتباط
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با نصوص دینی یا آثار علمی دانشمندان اعم از دینی و غیر دینی به فهم و برداشت صحیح و دقیق برسند .البته این برداشت ها
اگر چه صحیح است ولی شامل همه ی نصوص و همه ی معارف نمی شود .بلکه سطوح دیگری از نظام معنایی و واژگانی وجود
دارد که با فهم عمیق و اجتهادی به دست می آید که در ذیل بیان شده است.
مباحثی مانند مطالعه ی رشیدانه که شهیدمطه ری در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر در بحث مدیریت حافظه مطرح می
کنند یا اینکه رهبری واجب می کنند بر طالب علوم دینی که اندیشه های شهیدمطهری را فهم و به جامعه تفهیم نمایند تا
حرکت انقالبی مردم تداوم یابد ،از سنخ فقه اللغهی کاربردی در سطح عمومی است .این سطح نیز میان طالب و مردم جامعه
مشترک است(.مطهری ،1384 ،ص315؛ پیر هادی ،1391 ،ص.)93
ب :سطح تخصصی :این سطح از فقه اللغهی کاربردی برای نهادهای علمی دینی است که می خواهند در تعامل با همهی نصوص
دینی ،نظام معنایی و واژگانی دینی را به شکل کامل و جامع از طریق اجتهاد کشف نمایند .مباحثی تحت عنوان آداب علم
آموزی برای حوزه های علمیه و شیوهی استنباط که بیانگر حرکت گام به گام مواجهه با نصوص است همگی فقه اللغه ی
کاربردی تخصصی هستند.
 .4فقه اللغه از منظر رهبر انقالب
در جامعه ای که اسالم ناب محمدی بر آن حاکم می شود ضروری است که افراد جامعه به سطح باالیی از معارف عمیق اسالمی
دست یابند تا به سطحی از حیات عقلی مطلوب و هماهنگ با حیات عقلی رهبران جامعه برسند و با تحلیل مسائل مختلف
زندگی ،به خودسازی و دگرسازی بپردازند و جامعه را در تمام حرکت هایش که انقالب اسالمی ،حکومت اسالمی ،دولت
اسالمی ،جامعه اسالمی و تمدن اسالمی است یاری رسانند .در حقیقت ،تعهدی که توحید و ایمان الهی بر عهده ی انسان می
گذارد عبارت است از زدودن تمام آثار شرک از جهان و سازندگی یک دنیای توحیدی ( مرکز صهبا ،1392 ،ص .)286برای
تحقق چنین آرمانی باید رهبران دینی تشکیل حکومت اسالمی دهند ،که الزمه اش این است که فقه اللغه ی خاصی که برآمده
از قرآن ،روایات و عقل است توسط رهبران فکری جامعه کشف می شود و آنها خودشان را بر اساس آن فقه اللغه یا نظام فکری
خاص ،تربیت می کنند و برای دگر سازی نیز الزم دارند که آن فقه اللغه را به انسان ها تعلیم دهند .در جامعه ی اسالمی،
نهادی مرتبط با نهاد والیت و امامت وجود دارد به نام نهاد حوزه و روحانیت که باید از طریق اجتهاد ،این فقه اللغه را کشف
نمایند و از طریق تبلیغ و تعلیم عمومی به جامعه منتقل نموده ،گفتمان سازی کنند .بعد از ارائهی فقه اللغه به عنوان طرح کلی
اندیشهی اسالمی که بیانگر نظام اجتماعی اسالمی است نیز باید ناظر به همهی نیازهای جامعه ،نظریه پردازی کنند و برنامه ی
تفصیلی و جزئی و قابل اجرا ارائه دهند تا افراد جامعه بتوانند نسبت به وظایف و مسئولیت هایشان اقدام نمایند و دین در همه
ی عرصه های جامعه حضور پررنگ و تاثیر گذار داشته باشد.
در این فضا است که ایشان مطالبه و تاکید زیادی بر تولید فکر و مفهوم سازی و به عبارتی دیگر تولید نظام معنایی از رهبران
فکری جامعه را داشته اند که انتقال مفاهیم در قالب ملفوظ یا مکتوب بوده و حیات عقالنی جامعه را تثبیت و تکامل خواهد
داد ،به عنوان مثال ابزاری مثل نویسندگی همچون فرآیندی است که در آن نوسنده به عنوان یکی از رهبران فکری که حیات
عقالنی اش به طور منظم در ارتباط با ولی است و با نظام معنایی او به روز می شود ،در تالش است تا همراه با تکامل نیاز های
مختلف نیز ن ظام معنایی را در قالب یک رسانه مکتوب برای حیات عقالنی جامعه تولید کند و سبب شود تا آن حیات عقالنی
مدنظر امام جامعه دائما در اذهان مردم تقویت و تثبیت شود ،خصوصا که جبهه دشمن نیز حول نیازهای مختلف در حال
مفهوم سازی و تولید نظام معنایی است و اگر در جبهه حق کا ری انجام نشود تا جوابگوی نیاز های جدید باشد حیات عقلی
جامعه با امام فاصله خواهد گرفت و شکاف و اختالفات ایجاد شده که دشمن از موقعیت حاصل شده استفاده خواهد کرد و
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حیات عقالنی خودش را در شکاف ها نفوذ خواهد داد ،بنابراین ایشان بسیار توصیه به لزوم این داشته اند که مفاهیم و کتاب
های زیادی دائما تولید شود تا این ارتباط حیات عقالنی جامعه با امام شکل گرفته و حفظ شود و جامعه در عمل اش عالم و
مطمئن به مسیرش باشد(.نرم افزار حوزه و روحانیت ،صص .)1149 ،382
 .4-1فقه اللغه برای مجتهد شدن
مجتهد شدن و اسالم شناسی ،مراحلی دارد که خروجی هر مرحله با خروجی مرحله ی دیگر متفاوت است.
الف :مجتهد و هدایت اجتماعی
اسالم شناس در این مرحله ،عالوه بر ورود به پژوهش های تخصصی ،در سطوح عالی حوزه نیز تدریس می کند .کما اینکه
رهبر انقالب وقتی که در این سطح بودند ،همزمان با تدریس سطوح عالی حوزه به پژوهش هایی دست زدند که خروجی آن
برای جامعه  ،کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن بود .به تعبیر رهبر انقالب ،طلبه ای که به این سطح می رسد در
جرگه ی «فضالی جوان» قرار می گیرد .توصیفشان به شرح ذیل است :سنشان بین سی و پنج تا چهل و پنج سال است و
سطوح عالی و درس خارج تدریس می کنند .اینها متولیان تحول هستند و مدیریت تحول در حوزه که نیازمند برنامه ریزی و
دیگر اقدامات اساسی است به دست اینها رقم می خورد (اداره ارتباطات دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه،1389 ،
صص.)166-170
ب :مجتهد و رهبری و مدیریت اجتماعی
اسالم شناس و مجتهد در این مرحله ،کرسی دروس خارج را عهده دار است و پژوهش های اجتهادی او ناظر به نظریه پردازی
در مورد مسائل مورد نیاز جامعه و سیاستگذاری برای حرکت علمی جامعه است .برای این امر ،الزم است که لجنه های علمی،
مراکز تحقیقاتی و هیأت های اندیشه ورز داشته باشند .کما اینکه رهبر انقالب بعد از رهبری و شروع مدیریت اجتماعی ،به این
امور الزم برای تکمیل اجتهادشان و مجتهدی متکامل و به روز شدن پرداخته اند .خروجی این سطح از اجتهاد ،ارائه ی نظریات
متعدد علمی،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و غیره بوده است .کما اینکه اسناد باالدستی و سیاست های متعدد از جمله سیاست
های اصل  44را که از طریق اجتهاد تولید کرده اند و هم چنین بیانیه ی گام دوم نیز نمونه ای از خروجی های ایشان
است(.خراسانی ،1396 ،ص.)272
 .4-2فقه اللغه و طراحی نظریات و اسناد مدیریتی
رهبران جامعه یا مدیران فکری جوامع ،برای ساماندهی حرکت افراد جامعه به سمت اهداف و آرمانها ،الزم است تا فقه اللغه ای
خاص متناسب با آن جامعه طراحی کنند و آن را به حیات عقلی جامعه وارد نمایند .از آن جا که موجودی که حیات دارد رشد
می کند و تکامل و پیشرفت می نماید ،حیات عقلی نیز رشد کرده و تکامل می نماید .رشد و تکامل حیات عقلی به این است
که طرح کلی نظام اجتماعی ،به طرح های تفصیلی تبدیل شود و نظریات و علومی که در جامعه تولید می شود در راستای
پیشرفت و تکامل حیات عقلی افراد جامعه باشد .در این مرحله است که نظام اجتماعی کامال به شکل تفصیلی با هم ارتباط
برقرار کرده و توان تمام نیازهای افراد آن جامعه را خواهد داشت .بنابراین ،حرکت هر جامعه بر اساس حرکت حیات عقلی
اوست .حیات عقلی جامعه ایران معاصر که مبتنی بر فقه اللغه ی تشکیل حکومت اسالمی و مبارزه با طاغوت بود باعث حرکتی
به نام انقالب اسالمی شد .حرکت عقلی دانشمندا ن مسلمان ایرانی باعث شد که حرکتی دیگری در ایران شکل گیرد به نام
حکومت اسالمی .بعد از گذشت چهل سال از حرکت عقلی جامعه  ،هنوز توان تحقق حرکت بعدی به نام دولت اسالمی وجود
ندارد و الزمه ی تحقق این حرکت ،تحقق حرکت عقلی خاصی است که نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی متکفل آن است و
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اینجاست که بحث تحول حوزه مطرح می شود .تحول به معنای نظریه پردازی اجتهادی بر اساس منابع دینی توسط نهاد حوزه
است تا تولید علم نسبت به همه ی نیازهای جامعه رقم بخورد .نسخه ی ایشان برای تحول این است که تحول به معنای واقعی
رخ دهد .ایشان تحول را نظریه پردازی در مسائل اجتماعی می دانند که کارویژه ی روشنفکران دینی حوزه است و اگر تحقق
نیابد به حذف دین از صحنه ی زندگی بشر یا انزوای حوزه ی علمیه می انجامد(نرم افزار حوزه و روحانیت ،ص .)1393
از آنجا که این تحول در حوزه هنوز محقق نشده است مسیر تحقق دولت اسالمی به تاخیر افتاده است .اگر این گام از حیات
عقلی جامعه برداشته شود گام بعدی حرکت جامعه یعنی تحقق دولت اسالمی نیز انجام می شود .بعد از آن که حرکتی دیگر در
حیات عقلی جامعه به نام تولید علوم ا سالمی رقم می خورد ،حرکت بعدی جامعه به نام جامعه ی اسالمی نمایان می گردد .در
گام بعدی نیز حیات عقلی جامعه وارد مرحله ای دیگر از رشد قرار می گیرد که نام آن عبور از مرزهای دانش و تولید علوم بین
المللی و تمدن ساز است و حرکت جامعه نیز وارد مرحله ی اوج خویش یعنی تمدن اسالمی می شود.
رسالت رهبر جامعه ،این است که فقه اللغه را ناظر به مراحل حیات عقلی افراد جامعه و حرکت های تدریجی و مستمر جامعه
تولید و طراحی نمایند و بعد از «واژه سازی ها» و تأکید بر «بدیهیات» با ابالغ و تبیین آن به صورت دائمی ،مسیر شکل گیری
آن حیات و حرکت را هموار سازند و جلوی انحرافات را بگیرند( .اشیری ،1393 ،صص  53-54و نرم افزار حوزه و روحانیت،
ص .) 629بنابراین ،هر یکی از حرکت های جامعه نیازمند یک حیات عقلی متناسب با آن مرحله است و همه ی آن حیات های
عقلی ،وجه مشترکی دارند که فقه اللغه نام دارد و اگر در یک مرحله  ،آن وجه مشترک حضور نداشته باشد حرکت جامعه
منقطع و گسسته می شود و انحراف رخ می دهد.
بیانیه ی گام دوم نیز در این راستا طراحی و ابالغ شده است.
رهبر انقالب از آنجا که نهاد علمی حوزه و عالم طلبگی را انتخاب کرده بودند ،در مسیر اسالم شناسی ،با فقه اللغه ی خاص که
حیات عقلی و نظام فکری ویژه ای را برایشان رقم زده است حرکت کردند و به مرحله ی اجتهاد رسیدند .ایشان قبل از رهبری،
وظیفه ی هدایت جامعه ی اسالمی را عهده دار بودند و باید از طریق تبلیغ و تعلیم ،حیات عقلی جامعه را با فقه اللغه ی خاص
مزین می کردند تا جامعه به مرحله ی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی وارد شود و بعد از تشکیل حکومت نیز با
همراهی کردن امام جامعه و ارتقا بخشیدن به حیات عقلی خویش ،به اقدامات بعدی جهت حرکت جامعه و رسیدن به دولت
اسالمی موفق گردند .ایشان بعد از رسیدن به رهبری که رسالتش مدیریت رشد و تکامل حیات عقلی افراد جامعه تا باالترین
سطح یعنی تمدن سازی است باید فقه اللغه ی دینی را که شامل مبانی ،توصیف وضعیت موجود و توصیف وضعیت مطلوب و
سیاستگذاری یا خط مشی گذاری برای تحقق وضعیت مطلوب است دائما در سه سطح ارائه نماید که به شرح ذیل است:
الف :مدیریت فرهنگ عمومی جامعه که مشترک میان نهادهای علمی و اجرایی ذیل است ( .فقه اللغه بنیادین و فقه اللغه
کاربردی عمومی)
ب :مدیریت نهاد علمی حوزه جهت رسیدن به وضعیتی که بتواند رشد حیات عقلی جامعه را عملی سازد ( .فقه اللغه کاربردی
تخصصی)
ج :مدیریت نهادهای علمی غیر حوزوی و نهادهای غیر علمی جامعه  ،جهت رسیدن به وضعیتی که بتوانند در بستر همراهی با
نهاد علمی حوزه و دریافت نظریات دینی در مسائل مرتبط با خودشان ،به فعالیت هایشان اقدامی دینی نمایند ( .فقه اللغه
کاربردی تخصصی)
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روشن است که اگر الف ،به شکل صحیح تحقق ی ابد ،ب و ج نیز در مسیر هموار قرار می گیرد .ولی آسیب شناسی وضعیت
موجود در ب و ج ،بیانگر این است که این نهادها به مأموریت های خویش عمل نکرده و با عقب ماندگی و ناکارآمدی مواجه
هستند .راه عالج این است که مدیریت فرهنگ عمومی به گونه ای انجام شود که به رفع عقب ماندگی ها و ناکارآمدی ها
بیانجامد .از آنجا که نیروی انسانی با ویژگی شخصیتی و مدیریتی خاص می تواند این مأموریت را انجام دهد ،رهبر انقالب برای
مدیریت منابع انسانی جهت عالج کاستی های فوق و تحقق ب وج ،به طراحی اجتهادی و ابالغ عمومی بیانیه ی گام دوم با
محوریت مدی ران جوان انقالبی دست زدند .وظیفه ی اصلی این مدیران جوان انقالبی ،جهش دادن به انقالب علمی کشور است.
معنای انقالب علمی  ،چیزی جز رشد و ارتقای حیات عقلی جامعه متناسب با سومین حرکت جامعه یعنی تشکیل دولت
اسالمی نیست .این حرکت اگر محقق گردد مسیر ورود به جامعه پردازی و تمدن سازی مهیا شده است.
بیانیه ی گام دوم ،اقدامی عملی جهت ارائه ی این فقه اللغه است .بعضی از مطالب بیانیه  ،اشاره به مبانی دارد کما اینکه بعضی
دیگر مانند دستاوردها و چالش ها بیانگر توصیف وضعیت موجود است و بخش توصیه ها نیز در راستای سیاستگذاری و بیان
وضعیت مطلوب و ثمرات مترتب بر آن است .عموم افراد جامعه و نهادهای حوزوی و نهاد های غیر حوزوی باید فقه اللغه ای که
تاکنون از رهبر انقالب دریافت کرده اند را با محوریت بیانیه ی گام دوم ،بازخوانی نمایند و از آن بهره برداری نمایند و در
فرایند خودسازی ،جامعه پردازی و تمدن سازی وارد شوند.
 .5مطالعه موردی( بیانیه گام دوم )
در واقع بیانیه گام دوم که ابالغ آن حیات عقالنی ایشان ناظر به تمام نیازهای جامعه بود که در راستای انتقال به جامعه و مردم
تولید شده و باید همه مردم به آن توجه کرده و حیات عقالنی شان را با توجه به ان طرح ریزی کنند دارای بخش های مختلفی
است که هر بخش به جنبه ای از آن فقه اللغه را پوشش می دهد که در ذیل بیان گردیده.
 .5-1مبانی
در این قسمت ،مباحث فقه اللغه ی بنیادین تبین می گردد.
مبانی و اصول اساسی آن حیات عقالنی که طرح کلی آن نظام معنایی را بیان می کند و در واقع آن جامعه با حیات عقلی
مطلوب رهبر انقالب از این مبانی و اصول معنایی و اعتقادی برخوردار است و فقه اللغه کابردی نیز در هر دو سطح اش در تحت
این نگاه های کلی ،به فرآیند های عملی خود می پردازد لذا در این قسمت به بیان برخی از آن مبانی ناظر به فقه اللغه بنیادین
می پردازیم.
یکی از جنبه های فقه اللغه بنیادین که به عنوان مبانی ،حیات عقلی جامعه اش را مدنظر قرار می دهد ،نوع نگاه به دین و دنیا
است که آن دو را چگونه در نظر می گیرد که رهبر انقالب این چنین می فرمایند:
« آن روز که جهان میان شرق و غرب تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیبرد،
انقالب اسالمی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ کهنگی کلیشه ها را به رخ
دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود(».خامنه ای،1397 ،
ص.)12
که کالم ایشان این مطلب را بیان می کند که حیات عقالنی جامعه ی اسالمی دین و دنیا را در کنار همدیگر در نظر داشته و از
هر دو آنها برای رسیدن به کماالت و اهداف خود استفاده ی کامل را ببرد.
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از دیگر مبانی این حیات عقلی نوع نگاه به انسان و جایگاه اوست که حیات عقلی مدنظر چون گرفته شده از نظام معنایی
نصوص دینی است دارای تفکر توحیدی بوده ،لذا نگاهش هم نگاه توحیدی است و همه افراد را به طور مساوی و دارای حقوق
مساوی در نظر می گیرد که رهبر انقالب در بیان این جایگاه انسان فرموده اند:
« استقالل و آزادی؛ استقالل ملّی به معنای آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطه گر
جهان است .و آزادی اجتماعی به معنای حقّ تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه ی افراد
جامعه است؛ و این هر دو از جمله های ارزشهای اسالمی اند و این هردو عطیّه ی الهی به انسان هایند و
هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستند( ».خامنه ای ،1397 ،ص.)45
علت توجه خاص به انسان و جایگاه اش در جامعه اسالمی بخاطر این نگاه توحیدی است که در مباحث مطرح شده
استقالل را عطیه ای الهی برای انسان معرفی می کنند نه لطفی از طرف حکومت که به تبع تحت تاثیر چنین
تفکری ،این جامعه اراده و انتخاب انس ان ها را در باالترین مراتب حکومت و کانون مدیریت کشور وارد می کند و
حقوق باالیی به آنها اعطا می کند و در این فضا مبنا و اصل دیگر از دل این نگاه توحیدی بیرون می آید که مردم
ساالری دین نام دارد و رهبر انقالب اینچنین به این مطلب اشاره فرمودند:
«انقالب به یک ا نحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده
و بشدّت عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست ،رژیم ننگین سلطنت
استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری دین تبدیل کرد و عنصر اراده ی ملّی را که جان مایه ی
پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد( ».خامنه ای ،1397 ،ص.)20
ایشان به تاکید فضای نقش و تاثیر مردمی که در حیات عقالنی این جامعه وجود دارد ،می پردازند و در ادامه با تعبیر اراده ی
ملّی ،مردم را منشا اصلی پیشرفت همه جانبه معرفی می کنند و حکومت را به نام حکومت مردمی و مردم ساالر نامگذاری می
کنند.
عالوه بر مطالب مذکور ،توجه به فطرت و تکوین که جزء اساس انسانیت بوده و نیاز های انسان در تحت اینها منشعب شده و
متاثر است را نیز در مبانی حیات عقالنی اش قرار داده و در شعار های اصلی خود که بیانگر آن حیات عقلی است گنجانده
است ،فرمایششان را به شرح ذیل بیان فرموده اند:
« برای همه چیز میتوان طول عمر و تاریخ مصرف فرض کرد ،امّا شعار های این انقالب دینی از این
قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد ،زیرا فطرت بشر در همه ی عرصه ها
با آن سرشته است .آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزّت ،عقالنیت ،برادری ،هیچ یک به یک
نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول کند .هرگز نمیتوان
مردمی را تصوّر کرد که از این چشم انداز های مبارک دل زده شود(».خامنه ای ،1397 ،ص.)13
بیانات مذکور داللت دارد که ایشان همین فطری بودن شعار ها را عامل بقاء حیات عقلی و جاودانگی آن می دانند زیرا که بشر
با فطرت اش گره خورده و در هر لحظه و حرکتی با آن همراه است ،لذا وقتی حیات عقلی جامعه اینچنین فطرت را در مبانی
اش می گنجاند و مدام آن را در شرا یط جدید در تفکرش تکامل می دهد ،جامعه اش در همه زمانها می تواند تمام نیازهایش را
تامین کند و تداوم حرکت متکامل جامعه حفظ شود .نکته ای دیگر که ایشان در بیان اخیر فرموده بودند بیان شعار ها بود که
در همه زمانها نماد و تابلوی آن حیات عقلی جامعه هستند و حرکت ها و عمل نیز متاثر از مفاهیم این شعار ها است و هر
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شعاری بیانگر یک مبنا از آن نظام معنایی و حیات عقلی آن جامعه است لذا به بررسی برخی از این شعار ها در ادامه بررسی
خواهیم پرداخت:
اُخوت یکی از آن شعارها و مبانی است که رهبر انقالب برای حیات عقالنی جامعه اش ذکر فرموده اند که بیانگر فرآیند ارتباطی
جامعه است ،حال چه میان مومنین با یکدیگر چه میان امام جامعه و مومنین باشد به گونه ای که تعامالت آنها دارای پیوندی
برادرانه و عمیق بوده.
حال اگر بخواهیم شعار ها را در کنار هم ببینیم از آنجا که همه ی این مبانی و شعار ها ،یک نظام معنایی اند یعنی میان آنها
نظم و ارتباط و هماهنگی برقرار است الزم است که شعارها در کنار یکدیگر معنا شود که وقتی اخوت در کنار عقالنیت قرار می
گیرد ،این داللت را دارد که ارتباط مومنین با امامشان به گونه ای صورت می گیرد که آنها با داشتن همان پیوندی عمیق و
مستمر ،حیات عقالنی شان را از او می گیرند و ارتباطی عقالنی و مستحکم با او دارند لذا همواره حیات عقالنی شان با محوریت
او به عمل می انجامد و عمل ها بر طبق حیات عقالنی امام جلو رفته و جامعه تکامل می یابد که چنین سیستم ارتباطی ،بیانگر
همان نظریه تشکیالت والیی ا ست که ایشان در کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن بیان فرموده اند .البته رهبران فکری و
اندیشمندان جامعه در چنین تشکیالتی است که می توانند ،آن حیات عقلی امام را دائما برای جامعه تبیین کند و حیات
عقالنی جامعه را طبق تفکر امام جامعه شکل دهند که به تبع می توانند تفکر افراد جامعه در هر زمان با توجه با نیازهای جدید
آن را سامان بخشند و استمرار حرکت متکامل جامعه با امام را حفظ کنند.
در بیانی دیگر نیز در توضیح شکل حرکت جامعه اسالمی فرمایشی بیان فرموده اند:
«عدالت در صدر هدفهای اوّلیه ی هممه ی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و
جایگاه است؛ این ،کلمه ای مقدّس در همه ی زمانها و سرزمین ها است و به صورت کامل ،جز در حکومت
حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) میسّر نخواهد شد ولی به صورت نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فریضه
ای بر عهده ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است(».خامنه ای ،1397 ،ص.)43
مسئله عدالت که فضای سالم اجتماعی و فردی و رعایت حقوق شخصی و همگانی بوده و از الزم ترین چیز ها برای هر حکومت
و جامعه است که ایشان در قسمتی از بیانیه عدالت و مبارزه با فساد را به عنوان الزم و ملزوم یکدیگر معرفی می کنند و عامل
م شروعیت هر حکومت و نظام بیان کرده اند ،که بسیار از اهمیت باالیی برخوردار بوده و حال در بیان مذکور در صدد بیان
حرکت جامعه بوده که با بیان عدالت به عنوان یکی از اهداف جامعه ی اسالمی ،حرکت جامعه را بر طبق این هدف تعیین می
کنند لذا الزم است در حرکت جامعه ی اسال می ،فعالیت ها چه از جانب مسئولین و چه از مردم به گونه ای انجام شده که این
مفهوم هر چه بیشتر رعایت شود و تحقق آن نزدیکتر گردد و از طرفی مسئولین باید تمام توان ،خود را در جهت مبارزه با فساد
بکار گیرند تا مشروعیت این جامعه نزد مردم حفظ شود(.خامنه ای ،1397 ،ص.)41
 .5-2وضعیت موجود
در این قسمت ،مباحث فقه اللغه ی کاربردی که اگر نباشد فقه اللغه ی تخصصی اثربخش نخواهد بود بیان شده است .این
مباحث ،هم شامل دستاوردهای ناشی از التزام به فقه اللغه است و هم آسیب ها و چالش ها و بحران های ناشی از عدم التزام به
آن است .کما ای نکه به فقه اللغه ی کاربردی متناسب با وضعیت کنونی جامعه یعنی آغاز گام دوم نیز پرداخته شده است.
رهبر انقالب در جهت تکامل حیات عقلی جامعه باید به گونه ای عمل کند که جامعه در نظام معنایی خود تفکری را بدست
آورد که در نیازهای مختلف ،او را یاری رساند و به مقتضی زمان های مختلف پاسخگوی نیاز ها جدیدش باشد لذا توصیه به
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مطالعه ی کتاب های شهید مطهری کردند که به عنوانی شخصی دارای حیات عقالنی اسالمی بوده است ،البته توصیه را
مختص به طبقه ی خاصی نکردند بلکه این توصیه را برای عموم مردم جامعه الزم دانسته اند تا تمام افراد جامعه حیات عقالنی
او را درک کنند و حیات عقالنی شان همچون آن عالم شکل بگیرد و جامعه در موقعیت ها مختلف همراه امام جامعه باشند و
بتوانند در مراحل انقالب اسالمی ،حکومت اسالمی ،دولت اسالمی ،جامعه اسالمی و تمدن اسالمی این جامعه را به پیش ببرند
بنابراین جهت تداوم ارتباط جامعه با این تفکر الزم است که دائما با این تفکرات در ارتباط باشد از این جاست که رهبر انقالب
توصیه ی به انس گرفتن با کتاب های شهید مطهری کرده اند تا حیات عقلی جامعه مدام در ارتباط با او رشد کند و در بیان
نوع بهره برداری از مطالب و مدیریت حافظه خود شه ید نیز در کتاب امداد های غیبی در زندگی بشر روش مطالعه رشیدانه را
مطرح می کنند که برای استفاده وافی و کامل از یک محتوا باید این شیوه را بکار گرفت و چگونه بتوان از نظام واژگانی ،نظام
معنایی آن محتوا خوب برداشت کرد و در کنار این شیوه رهبر انقالب نیز روش بدان ایدک اللهی را مطرح می کنند و بیان می
کنند که در فرآیند فهم محتوا ،باید با رویکرد مسئله محور با مطلب مواجه شد و از آن استفاده کرد.
ناظر به مباحث مذکور که بحث مدیریت حافظه با مطالعه رشیدانه و همچنین بحث تشکیالت والیی و نیرو سازی است ،ایشان
بنابر رویکرد های ذکر شده و حیات عقالنی شان در بیانیه ،مرحله ی عملی آن فقه اللغه بنیادین و سطح فقه اللغه ی کاربردی
را در قسمتی از بیانیه بیان کردند ،از جمله وقتی می خواهند فرایند عملی و فکری اقتصاد جامعه که نقطه ی قوت نظام
اسالمی است بیان کنند جنبه های مختلفی از فرایند فقه اللغه کاربردی اقتصاد نظام اسالمی را بیان می کنند(.مرکز صهبا،
 ،1392صص )530-531
در قسمتی در جهت آسیب شناسی اقتصاد به بیان مهم ترین عیوب آن از جمله وابسته بودن به نفت ،نگاه به خارج و عدم نگاه
به توان داخلی،استفاده کم از ظرفیت نیروی انسانی کشور و عیوب دیگر پرداخته و سپس به بیان راه حل این عیوب و مشکالت
می پردازند که فرمایش ایشان به این شرح است:
«راهحلّ این مشکالت ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرائی برای همهی بخشهای آن
تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود .درونزایی اقتصاد کشور،
مولّد شدن و دانشبنیان شدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت ،برونگرایی با استفاده از
ظرفیّتهایی که قبالً به آن اشاره شد ،بخشهای مهمّ این راهحلها است .بیگمان یک مجموعهی جوان و دانا و
مؤمن و مسلّط بر دانستههای اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند .دوران پیشِرو
باید میدان فعّالیّت چنین مجموعهای باشد(».خامنه ای ،1397 ،ص.)40
ایشان راه حل را سیاست های اقتصادی مقاومتی بیان می کنند که باید در برنامه های اجرائی همه قسمت ها وارد شود و حال
طراحی همچنین سیاستهای مهمی نشان از آن دارد که رهبر انقالب دارای مجموعه و تشکیالتی هستند که روی مسائل کار
کارشناسی می کنند و اینچنین محور های الزم را به در قالب سیاستهای اقتصادی تنظیم کرده اند ،لذا وقتی سیستم وجود
دارد که سبب می شود نتیجه کار آنها راه حل مشکالت می شود ،قطعا مدیریت بر این سیستم نیز باید مدیریت قوی باشد که
همان مدیریت رشیدانه باشد و الزمه ی آن اینگونه است که هم کار باید سیستمی و رشیدانه باشد و هم مدیریت رشیدانه باشد
که این لوازم ناشی از همان رویکرد روشی ایشان و نظریه تشکیالت والیی هستند که سیستمی را اینچنین شکل داده و آن را
شیوه ای خاص مدیریت می کند .سپس به بیان شیوه اقدام و پیگیری این سیاست ها می پردازند و الزم می دانند که فرایند
عملی با قدرت و نشاط و احساس مسئولیت پیگیری و اقدام شود زیرا چگونگی اجرای سیاست ها در حاصل شدن و کم و کیف
نتیجه اصلی اثر مستقیم خواهد داشت.
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نهایتا ایشان عملی شدن همه ی این توصیف ها را منوط به وجود یک مجموعه با خصوصیاتی خاصی می دانند که بیانگر نکات
مهمی است ،ابتدا خود همین مجموعه ای بودن تاکید بر همان تشکیالت و کار تشکیالتی در نظام معنایی ایشان است سپس
جوان بودن مجموعه را ذکر می کن ند که بازهم تاکیدی بر مدیریت منابع انسانی و نگاه سیستمی به فرآیند یاددهی و یادگیری
است و در ادامه به بیان ویژگی های دیگری چون دانایی  ،مومن بودن و تسلّط افراد بر دانسته های اقتصادی اشاره می کنند که
الزم می دانند افراد جوان مجموعه از علم کافی که ناشی از یاددهی یادگیری صحیح باشد برخودار باشند و نوع آن علم را نیز از
سنخ دانسته های اقتصادی معرفی می کنند یعنی افراد باید متخصصین در زمینه اقتصاد بوده و در کنار ایمان و گرایش قلبی
سالم بتوانند با کار تشکیالتی حلّال مشکالت اقتصادی باشند پس الزم است که هم فرآیند عملی افراد در آن مجموعه رشیدانه
باشد ،هم مدیریت رشیدانه باشد چون این ها الزم است و باید باشد تا سیستمی با این اوصاف و فواید شکل بگیرد و ایفای نقش
کند و بدون ویژگی ها مذکور همچنین سیستمی محقق نخواهد شد.
در قسمت دیگر در بیان نوع تحلیل صحیح و غلط در مورد راه حل اقتصاد و تاثیر دشمن در چگونگی فکر و تحلیل کردن ها
می فرمایند:
«جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همهی راهحلها در داخل کشور است .اینکه کسی گمان کند که
مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در
برابر دشمن است؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجهی گرگ است خطایی
نابخشودنی است .این تحلیل سراپا غلط ،هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلتزدگان داخلی صادر میشود ،امّا
منشأ آن ،کانونهای فکر و توطئهی خارجی است که با صد زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار
عمومی داخلی القاء میشود(».خامنه ای ،1397 ،ص.)41
ایشان در واقع در بیان تحلیل درست ،جهت حل مشکالت کشور برای جوانان این را تبیین می کنند که راه حل مشکالت کشور
در داخل کشور است و الزمه ی این حرف آن است که تشکیالت قوی با مدیریتی قوی که کارها را صحیح مدیریت می کند به
عبارتی دیگر ،مدیریت آن رشیدانه است در داخل وجود داشته باشد تا حالّل مشکالت باشد .سپس شروع به بررسی تحلیل غلط
کرده که آن تحلیل ،راه حل مشکالت کشور را در زانو زدن در برابر دشمن می داند و در توصیف آن می فرماید « :این تحلیل
سراپا غلط » یعنی به عبارتی ،تحلیلی که فقه اللغه بنیادین و نظام معنایی آن نادرست بوده است و سبب شده اینگونه مشکالت
را بررسی کند و همچنین تحلیلی که در زبان مکتوب یا ملفوظ او ظاهر شود سپس در علت یابی این خطا ،منشا این تحلیل را
کانون های فکر و توطئه خارجی که با صد زبا ن این افکار را منتقل می کنند دانسته و در ادامه چند نکته را متذکّر می شوند،
اوال دشمن دارای کانون ها و مجموعه های اندیشه ورز است که با کار تشکیالتی این فرایند را انجام می دهند ،ثانیا افکارشان را
با صد زبان منتقل می کنند پس دارای سطح زبانی پیچیده ای هستند که اشخاص متوجه این نفوذ خبیثانه نمی شوند و به تبع
نمی شود سطحی و بی دقت با نظام واژگانی آنها مواجه شد بنابراین الزم در مقابله با این نفوذ فکری جهت فهم افکار غلط آنها
تشکیالتی تشکیل داد و با تشکیالت جلوی نفوذ آنها را گرفت ،همچنین فرآیند یاددهی و یادگیری را قوی تر کرد تا شخص
دارای فقه اللغه ای شود که توانا باشد تا الفاظ و معانی پنهان دشمن را درک کند و همچنین رسانه ای قوی ایجاد کند تا هم
این فرآیند آموزشی جامعه را تقویت و تثبیت کند و هم مانع نفوذ افکار دشمن شود و بال شک همه ی این کار ها باید رشیدانه
انجام شود تا موثر واقع گردد.
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 .5-3سیاستگذاری و وضعیت مطلوب
در این قسمت نیز مباحث فقه اللغه ی تخصصی یعنی تشکیل دولت اسالمی و مدیریت جهادی برای تحقق انقالب علمی در
ایران اسالمی بیان شده است.
فقه اللغه ی تخصصی در واقع سطح عمیق تر است که چه بحث اجتهاد در بدست آوردن آن فقه اللغه چه مباحث دیگر اعم از
تولید آن فقه اللغه برای بستر های مختلف زندگی وبحث مدیریت نهاد های علمی در این قسمت است.
در راستای مدیریت نهاد های علمی حوزه و دانشگاه  ،بحث وحدت حوزه و دانشگاه را مطرح کردند که حوزه به عنوان آن تولید
کننده نظام معنایی و نظام فکر ی و دانشگاه به کار برنده ی علوم ناظر به آن نظام معنایی خواهد و در واقع با رویکرد دینی از
علوم استفاده می کند و هر دو با یکدیگر همچنین فرآیند را شکل می دهند.
در قسمت تولید فقه اللغه بوسیله اجتهاد نیز مراحل اجتهاد و الگوریتم اجتهاد مطرح کرده اند که با طی کردن آن مراحل
شخص می تواند به توانایی برسد که فقه اللغه اسالمی را از طریق نظام واژگانی نصوص دینی کشف کند .این امر نیازمند روشی
ویژه و کارآمد است که رهبری آن را اینگونه تبیین می کنند:
وقتى مىگوییم فقاهت ،مراد ما آن متد کارى و شیوهى کارى در حوزههاست .این شیوهى استنباط را به عنوان «فقاهت»
اصطالح مىکنیم ،که در کلمات فقها هم کموبیش به همین معنا به کار مىرود .روش فقاهت ،یعنى همین روش رد فروع به
اصول ،و استنباط از اصول و مبانى استنباط کتاب و سنت و عقل و اجماع و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله و ترتیب و
نوبتبندى ادلهى مختلف ،که اول به چه مراجعه کنیم؛ فرضاً اول به ادلهى اجتهادى مراجعه مىکنیم ،به ظواهر مراجعه
مىکنیم؛ اگر ظواهر تعارض داشتند ،چهکار بکنیم؟ اگر ظواهرى نداشتیم ،چهکار بکنیم؟ نوبت اصول عملیه کى مىرسد؟ کدام
اصل بر کدام اصل دیگر مقدم است؟ و از این قبیل .این شیوهیى که ما در علم اصول آن را مىخوانیم ،اسمش را «فقاهت»
مىگذاریم .پس ،مبنا در حوزههاى علمیه فقه است ،به معناى آن علمى که گفته شد؛ و شیوهى فقاهت است ،به این معنایى که
بیان شد .فقه و فقاهت باید در حوزهها پیشرفت بکند .این پیشرفت ،هم از لحاظ عمق است ،و هم از لحاظ سعه و فراگیرى
مسائل زندگى .فقه باید عمیق بشود؛ عمیقتر از آنچه که هست(نرم افزار حوزه و روحانیت ،صص.)306-307 :
همچنین در مدیریت شورای نگهبان که در واقع افرادی هستند که الزم است حیات عقالنی شان با حیات عقالنی رهبر یکی
باشد زیرا مسئولیت صحت قوانین کشور بر عهده آنهاست لذا رهبر انقالب باید آنها را که تشکیالتی در تحت اوامر او هستند
مدیریت کند .در مقام مدیریت باید به مدیریت فقه اللغه ای و روش شناختی ایشان توجه کرد .ایشان این مرکز حساس را از
این حیث ،آسیب شناسی کرده و می فرمایند :که الزم است تحولی اساسی در ساختار عملکرد شورای نگهبان صورت گیرد و در
راستای این تحول نیز توصیه های متعددی دارند و در پایان نیز از آن توصیه ها نتیجه گیری می کنند و رعایت این نتایج را نیز
الزامی می شمارند .اشکال اساسی به این روش اجتهادی شورای نگهبان اشکالی معرفت شناسانه است که بیانگر تفاوت نگاه
رهبری با اعضای شورای نگهبان نسبت به منابع و ابزارهای شناخت است(.منشور حوزه و روحانیت ،صص.)320-315
همچنین رهبران فکری جامعه مدام باید در ارتباط با ولی حیات عقالنی خود را به روز کرده و مدام آن حیات عقالنی را برای
جامعه تولید کنند و مفهوم سازی و تفکر تولید کنند تا حیات عقالنی جامعه تکامل یابد و در شرایط مختلف همراه امام جامعه
باشد و از جهتی دیگر مانع اختال ف و نفوذ تفکرات دشمن در افکار مردم شود چون سطح حیات عقالنی مردم باال آمده است،
البته در اینجا قالب های انتقال مفاهیم چه کالمی و چه نوشتای و چه فناوری بسیار مهم می شود که نهاد های علمی جامعه
در قالب هایی مطلوب بتوانند به خوبی مفاهیم خود را به افکار جامعه تزریق کنند .ابزاری مثل رسانه ها ،نویسندگی،شعر و ..و
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همچنین بحث چگونگی عمل در قالب ها نیز مطرح خواهد بود ،مثال ایشان در بحث تبلیغ شیوه های خاصی را متذکّر شده اند
که در کتاب طرح کلی به آن اشاره فرموده اند و در بیانی ،تبلیغ را طوری تعریف می کنند که نتیجه آن این باشد که حرف
متکلم بر دل مخاطب بنشیند و ویژگی های دیگر همچون منطقی و عقالنی بودن ،رعایت ذی طلبگی و عمل به معارف،
هنرمندی در نحوه ی بیان را به عنوان عناصر الزامی منبر یاد کرده اند(.نرم افزار حوزه و روحانیت ،ص.)1213
یکی دیگر از مسائل فقه اللغه تخصصی ایشان ،بحث آداب علم آموزی است یعنی وقتی منابع دینی با این عمق و دقت ایجاد
شده اند برای فهم نصوص آنها نیز باید آداب خاصی را رعایت کرد تا فهم صحیح حاصل گردد لذا ایشان آدابی را برای علم
آموزی ذکر می کنند از جمله :استقبال از سوال ،آزاد اندیشی ،اعتماد بنفس علمی،انصاف در نقد ،جدّیت و دنبال گیری توسط
مدرّس و محصّل ،ارتباط فعّال با جامعه ی علمی کشور و جهان ،برخورد علمی با آرای مخالف و عدم سرکوب آنها،تکیه بر فکر
تکرار و تحقیق(نرم افزار حوزه و روحانیت ،ص.)1423
یعنی طالب علم دین جهت فهم نظام معنایی دین باید این آداب را رعایت کند ،باید مسئله محور با نص دینی مواجه شود که
همان روش بدان ایّدک اللهی ایشان باشد  ،الزم است جهت فهم مطالب دینی با فضای علمی جامعه و دنیا نیز در ارتباط باشد
و در فهم نصوص دین از علوم مختلف و موجود در جهان استفاده کند ،همچنین در مقابل نظرات مخالف باید برخوردی علمی با
آنها داشته باشد ،لذا ایشان در جایی بیانی دارند که اگر در جایی حرکتی علیه دین انجام شد ،گروهی از جوانان متدیّن در
جواب آن مطالب مخالف،شروع به نوشتن جواب های دینی کنند ،که خود همین عکس العمل فضای علمی و آزاد اندیشی
موجود را نشان می دهد نه روحیه تکفیری و برخوردهای غیر علمی که بخش دیگر از آداب علم آموزی است.
الزم به ذکر است که بدون استقالل فکری که هویت بخش بوده و جو فرهنگی جامعه را تضمین می کند نمی توان هیچ اقدام
دیگری را شروع نمود و به عاقبت بخیری آن حرکت اطمینان داشت .و لذا ایشان نسبت به رسالت فکری فرهنگی جامعه
مدرسین می فرمایند :مسائل اساسى نظام ،مسائل دیگرى است .مسائل اقتصادى و فرهنگى است و فرهنگى مهمترین آنهاست.
اصلًا مسائل فرهنگى جامعه ،بستر مسائل سیاسى و اقتصادى است .اگر واقع ًا جوّ فرهنگى جامعه اصالح شد ،مىتوان در آن جوّ،
مسائل اقتصادى را هم اصالح کرد ،اعتراض کرد و راه نشان داد؛ اما وقتى جوّ فرهنگى مثل امروز ،جوّ فرهنگى بدى است؛
نمىشود .در جوّ فرهنگى ناسالم ،بایستى کوشش براى این باشد که خطّ صحیح و روشن ،مشخّص بشود .جامعهى مدرّسین
مىتواند در این مورد وارد میدان شود( .نرم افزار حوزه و روحانیت ،ص.)909 :
وجه دوم حوزه ،وجه اجتماعى است .همانطور که عرض کردیم ،حوزه ،یک موجود زنده است .این موجود زنده در وضع و نظام
کنونى کشور ،در هر شرایطى باید حرفى داشته باشد .باید یک «ال» و «نعم» ى داشته باشد؛ والّا منزوى خواهد شد و انزوا براى
حوزه ،مرگ است .فایدهى حوزه این است که در بین مردم باشد؛ والّا اگرحوزهاى با همهى خصوصیات و کیفیّات ،وجود داشته
باشد ،اما دیوارى باشد که مردم به آن مراجعه و اعتنا نکنند و از آن خواهش و توقّعى نداشته باشند -عالججویى نکنند و او
عالج ندهد -این حوزه فایدهاى ندارد .پس چون باید حوزه در بین مردم باشد ،اگر از مردم ،منقطع و منزوى شد ،این مرگ
معنوى حوزه است .در بین مردم بودن و با مردم مرتبط بودن و حاضر بودن در ذهن مردم ،به این است که در هر یک از
قضایاى مهم ،یک «ال» و «نعم» ى داشته باشد؛ ولو «نعم» .همیشه الزم نیست آدم «ال» داشته باشد .این همان عبارت مهم
حضرت امام است که فرمودند حوزه باید در همه ی مشکالت مردم حضور فعال داشته باشند .رهبری می فرمایند این حضور
فعال و ال و نعم گفتن ،نیازمند آداب و اخالق حرفه ای خاصی است که به شرح ذیل است :اگر بخواهید «ال» و «نعم» داشته
باشید ،جلسات مرتّب ،کار کارشناسى ،مطالعهى قضایاى روز ،ارتباط با آدمهاى صاحبنظر و مرتبط بودن با محافل کارشناسى
در زمینههاى گوناگون ،باید در کار باشد(.همان ،ص.)932
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رهبری در پایان بیانیه ی گام دوم به سبک زندگی اسالمی ایرانی اشاره کرده و می فرمایند که از این جا ضربه های جبران
ناپذیری متحمل شده ایم و باید سبک زندگی را خودمان مدیریت نماییم .الزمه ی مدیریت سبک زندگی چیزی جز رسالت
حوزه و دانشگاه در تولید علم ونظریه پردازی نیست که باید در فقه اللغه تخصصی به آن پرداخته شود.

نتیجه گیری
مهمترین اصل در فهم و طراحی اجتهادی امام خامنه ای این است که فقه اللغه بنیادین و فقه اللغه کاربردی اعم از عمومی و
تخصصی ،نقشی کلیدی در حیات عقلی و فکری جامعه دارد .فقه اللغه فرایند یاددهی-یادگیری جامعه را به گونه ای سامان می
بخشد که از ظرفیت های بی نهایت سرمایه های انسانی در مسیر تولید علم و انقالب علمی جامعه بهره برداری حداکثری می
شود .مهمترین مطلب در فقه اللغه بنیادین این است که مدیریت فرایند یاددهی-یادگیری در جامعه ی اسالمی را نهاد والیت و
امامت عهده دار است و اگر افراد جامعه در ارتباط منظم و پیوند مستحکم با ولی نباشند و فعالیت های آنها در زندگی با
محوریت غیر از امام تنظیم شود طبیعی است که نظام معنایی و واژگانی آنها به گونه ای دیگر شکل می گیرد و با نظام واژگانی
رهبر جامعه متفاوت و بلکه متعارض و متضاد خواهد بود .دشمن نیز از این بستر استفاده کرده و جامعه از آرمانهایش دور می
گردد و مشکالت جامعه ن ه تنها حل نگشته که افزونتر و پیچیده تر نیز می شود .ایشان در بیانیه ی گام دوم متذکر این حقیقت
شده اند که غفلت مسئولین در گام اول انقالب از فقه اللغه ی بنیادین و بی توجهی به منابع انسانی باعث عقب ماندگی ها و
مشکالت فراوان شده است .علت این غفلت و بی توجهی این بوده است که آنها در تربیت خود یا همان خودسازی در ارتباط با
ولی جامعه نبوده و به گونه ای تربیت شده است که حتی در زمان عهده داری مسئولیت های اجتماعی نیز به مدیریت منابع
انسانی به گونه ای که الزمه ی انقالب اسالمی و هماهنگ با اندیشه های رهبر انقالب است بی توجهی داشته اند .ثمره ی تلخ
خودسازی بدون فقه اللغه ی دینی یعنی ارتباط ویژه با نظام معنایی و نظام واژگانی امام جامعه باعث شده است که ایران
اسالمی رتبه ی اول جهان در عدم بهره برداری از ظرفیت های سرمایه ی انسانی را دارا گردد .ایشان متذکر شده اند که باید
به این آسیب شناسی بذل توجه شود و از آن عبرت گرفته شود وگرنه گام دوم هم مبتال به چالش های گام اول خواهد بود.
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