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 يتعال  بسمه

  مقدمه

سالمیبیانیه گام  سالمی چشم انداز آینده آن را از منظر باالترین  ،دوم انقالب ا شینه انقالب ا ضمن تبیین اجمالی پی

شریح  شور ت سی ک سیا شم انداز را در چند محور بیان می مقام  مین محور مورد ود "معنویت و اخالق" کند.و این چ

مطرح شده است و این  "پژوهش علم و"از مبحث که بالفاصله بعد  است گام دوم تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه

فردی و  هایفعالیت و هاحرکت همه دهندهجهتبه عنوان  اخالق، و معنویّت و ضررررورو توجه به حاکی از اهمیت

در تعریف و تبیین اهمیت معنویت و ایشرران در این بیانیه چنانکه . اجتماعی در جهت پیشرررفت و تعالی جامعه اسررت

 : فرمایندمیتاکید اخالق 

 است جامعه در و خود در ایمان توکّل، ایثار، اخالص،: قبیل از معنوی ارزشهای کردن برجسته معنی به معنویّت»

ضیلت رعایت معنی به اخالق و ستگویی، نیازمند، به کمک گذشت، خیرخواهی، چون هاییف ض شجاعت، را  ع،توا

به ّت. اسرررت نیکو خلقیّاو دیگر و نفساعتماد ّالیّتهای و حرکتها همه دهندهجهت اخالق، و معنوی  و فردی فع

 ننبود و سازدمی بهشت مادّی، کمبودهای با حتّی را زندگی محیط آنها، بودن است؛ جامعه اصلی نیاز و اجتماعی

 1 «.آفریندمی جهنّم مادّی، برخورداری با حتّی آن

نگین س و اخالقی در جامعه، مسئولیت و وظیفه معنویتقویت شعور و با تاکید بر لزوم جهاد و تالش برای رشد و 

سانه دولتمردان ،حکومتها ستوری ،در این زمینه ها راو نهادهای اجتماعی و ر الگویی نقش  در که ،نه یک نقش د

   د: داننهای ضد معنویت و اخالق، میمعقوالنه با کانونهوشمندانه و مقابله کننده  ساز وو زمینه عمل کننده

شتر هرچه جامعه در اخالقی وجدان و معنوی شعور» شد بی شتری برکاو ،کند ر  گمانبی این، آورد؛می بار به بی

 و اخالق. یافت نخواهد چندانی توفیق هاحکومت همراهی بدون جهاد، و تالش این و اسرررت تالش و جهاد محتاج

ستور با البتّه معنویّت، ست به فرمان و د  امّا ،کنند ایجاد قاهره قدرو با را آن توانندنمی هاحکومت پس آید،نمی د

شته معنوی و اخالقی رفتار و منش باید خود اوّالً شند، دا  و کنند فراهم جامعه در آن رواج برای را زمینه ثانیاً و با

سانند؛ کمک و دهند میدان بارهدراین اجتماعی نهادهای به  معقول شیوه به اخالق، و معنویّت ضدّ هایکانون با بر

 .کنند میجهن فریب، و زور با را مردم هاجهنّمی که ندهند اجازه خالصه و بستیزند

 نهاده اخالق ضدّ و معنویّت ضدّ هایکانون اختیار در خطرناکی بسیار امکان فراگیر، و پیشرفته ایرسانه ابزارهای

 این از گیریبهره با نونهاالن حتّی و نوجوانان و جوانان پاک هایدل به دشمنان روزافزون تهاجم اکنونهم و است

 باید هک دارند عهده بر سنگین وظایفی بارهدراین حکومتی مسئول هایدستگاه. بینیممی خود چشم به را ابزارها

 تیغیرحکوم نهادهای و اشخاص از مسئولیّت رفع معنی به البتّه این و گیرد صورو مسئوالنه کامالً و هوشمندانه

                                                           
 22/11/97 رهبری، معظم مقام دفتر رسانیاطالع پایگاه ایران، ملت به خطاب انقالب دوم گام بیانیه انقالب، معظم . رهبر 1
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ید روپیشِ دوره در. نیسرررت  شرررود؛ اجرا و تنظیم جامعی مدّومیان و مدّوکوتاه هایبرنامه هاباره این در با

 1«.اهللشاءان

ایشرران  .ها به سرروی گفتمانها اسررتگام دوم انقالب، حرکت از معانی و انگاره ردهای مهم و قابل توجّه بیانیّهاز کارک

ها و بخصررروص نقش روحانیون و نقش انجام بگیرد که البته نقش رسرررانه سرررازیکنند که باید این گفتمانتاکید می

 2بزرگان و اساتید دانشگاهی حتما نقش بارز و مهمی است.

ریزی مداوم و دائمی تبلیغی و با گیر کردن یک مفهوم و یک معرفت با اسررتفاده از برنامهسررازی، فرآیند همهگفتمان

رشد اعمال  آن، هاییو هدف ن است اه با احساس مسئولیت و تعهّد جامعههدف میانی رشد اندیشه، بینش و باور همر

اه گبدانیم. بر این مبنا، باور عمومى، تجلّی« شرایط تفاهم و مفاهمه در جامعه»گفتمان را باید  3ست.صالح در جامعه ا

وضررعیتی که یک سررخن آیک آرمان، یک معرفت و...ر مورد تفاهم، قبول و  آن اسررت؛ گفتمان یعنى گفتمانِ جامعه

اى از جامعه، مفهوم و معرفتی اسرررت که در بهرهه پذیرش عموم مردم تلقى شرررود و مردم به آن توجه کنند؛ گفتمان

 .4شودگیر میزمان در یک جامعه همه

خواهیم یک اگر میفرمایند: می رمانهای انقالبسرررازی در خصررروص آگفتمان اهمیت بارهدر نیز مقام معظم رهبری

به  5 .صورو یک گفتمان پذیرفته شده در بیاوریمای تحقّق پیدا کند، قدم اوّل این است که این خواسته را بهخواسته

سازی به سازی و گفتمان  ست اندر کار فرهنگ  شاخصاین منظور نهادهای د سایی  شنا سانه ملی باید با   هایویژه ر

های اصرلی این گفتمان را محور تولید مفاهیم و مقوله ،"معنویت و اخالق" نظر مقام معظم رهبری در خصروصمورد 

 های مختلف به تکرار هنرمندانه آنها بپردازند.محتوای خود قرار دهند و به شیوه

با استخراج  6ن پژوهشها نیز بیاناو مقام معظم رهبری است و لذا ایبهترین مرجع برای استخراج این مفاهیم و مقوله

ضمونی،از بیاناو معظم له در ی هااین مفاهیم و مقوله شته به روش تحلیل م سال گذ ست تا ده  صدد ا  ایزمینه در 

سانه ستگذاری و تولید محتوای ر سیا صلیدومین محور  به عنوان، "معنویت و اخالق"سازی ای برای گفتمانبرای   ا

 .فراهم آورد ،بیانیه گام دوم انقالب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 همان..  1
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 11/12/97دفتر مقام معظم رهبری،  رسانیاطالع انقالب، پایگاه دوم گام بیانیه گفتمانی کارکرد . اشیری، سعید، ده 3

 منبع.. همان  4

 13/4/94  رهبری، معظم مقام دفتر رسانیاطالع . بیاناو، پایگاه5
 ، انجام شده است.1398، مرکز تحقیقاو صدا و سیمای ج.ا.ا ، تهران،"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب". این پژوهش بر اساس مجموعه کتابهای  6
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در بیانیه گام دوم انقالب، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری « معنویت و اخالق»شبکه معنایی مربوط به محور 

 گذشته در ده سال

 

 اخالقی/ معنوی ارتقای در تاکید مورد سطوح -الف

 

 اسالمی اخالق رعایت با فردی زندگی سبک ترویج و تصحیح-1-الف

               

ویت حاکمیت والیی شیعی راه فراگیر شدن اخالق و معن

غایت و سرانجام معنویت و اخالق-بیاخالق/ سطوح مورد تاکید در ارتقای معنوی-الف

گی تصحیح و ترویج سبک زند
فردی با رعایت اخالق اسالمی

تعمق در انجام مناسک دینی
برای رسیدن به کمال معنوی

اهمیت رعایت اخالق اسالمی 
در برخورد با مردم و اجرای 

عدالت

تربیت و هدایت نسل آینده
برای سبک زندگی اسالمی

هنر ارزشمند و متعالی مروج 
معنویت و اخالق

ضرورت نقش آفرینی نهادهای
دینی در رشد و تکامل جامعه
اسالمی از طریق بازشناسی 

ارزش های اخالقی

توجه به نعمت 
خانواده و رعایت 
اخالق خانوادگی

اهمیت پیشروی در همه 
جبهه ها و حوزه ها  اعم از 

یعلم، اخالق و سبک زندگ

ضرورت توجه 
دولتمردان به 
آسیب های  

اخالقی در زندگی
فردی خود
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 معنوی کمال به رسیدن برای دینی مناسک انجام در تعمق - 2-الف

        

 

 

 عدالت اجرای مردم و با برخورد در اسالمی اخالق رعایت اهمیت -3-الف

 

  

 

پیوند جنبه عبادی 
حج با جنبه اجتماعی

و وحدت زای آن

اهمیت جنبه های 
عبادی و شرکت مردم

در محافل مذهبی

تالوت خوب قرآن 
یکی از راه های 
تدستیابی به معنوی

کسب معرفت و 
هدایت ذهنی از طریق 

تالوت قرآن

عمل به قرآن راه 
دستیابی به سعادت

معنوی

لزوم رعایت اخالق در قوه قضاییه

ضرورت خوش اخالقی در تمام سطوح در قوه 
قضاییه

رعایت اخالق در قوه قضاییه مبتنی بر 
بدستورات اسالم و پرهیز از الگوگیری از غر
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 اسالمی زندگی سبک برای آینده نسل هدایت و تربیت -4-الف

 

اخالق و معنویت مروج متعالی و ارزشمند هنر -5-الف

 

 

  طریق از اسالمی جامعه تکامل و رشد در دینی نهادهای آفرینی نقش ضرورت -6-الف

 اخالقی های ارزش بازشناسی

 

 

اهمیت مناسک عبادی و تضرع مردم 
ده به ویژه نسل جوان برای ارتقای آین

کشور

گی توجه به اخالق، تربیت و سبک زند
جوانان در کنار علم آموزی به آنان در

دانشگاه ها

یآمیختگی جنبه های زیباشناختی شعر شاعران بلندپایه ایران با جنبه های معنوی و ارزش

متعهد بودن شعر هنری همچون اشعار برجسته ایرانی به معنویت 

ارتقای جنبه های هنری شعر با به کارگیری مفاهیم عالی اخالقی و مذهبی

نقش روحانیون در ترویج و محقق کردن اخالق در متن زندگی مردم

استنباط ارزش های اخالقی از طریق اجتهاد

مردم ساالری دینی در اندیشه مسلمان مجاهد امروز مرکب از سه اصل معنویت ، 
عدالت و عقالنیت
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 اخالق و معنویت سرانجام و غایت-ب

 

 تعمیم اخالق، ترویج معنویت همراه با توسعه مادی راه دستیابی به تمدن اسالمی-1-ب

 سیاست از دین جدایی مبلغ ایدئولوژیهای سرانجام اخالقی انحطاط -2-ب

 

 

انحطاط اخالقی سرانجام 
ایدئولوژیهای مبلغ جدایی

دین از سیاست

ابتنای تمدن اسالمی بر هر دو پایه معنویت و مادیت

تمدن اسالمی برخوردار از علم، اخالق، سبک زندگی و حتی چنگ

توجه به مظاهر عینی توسعه همپای توجه به معنویت و اخالق در اندیشه انقالب اسالمی

تحلیل درست ویژگیهای جهان غرب و یادگیری و به کارگیری ویژگیهای خوب آنها حتی در بحث اخالق

نفی پیشرفت مادی صرف و ممکن بودن دستیابی به پیشرفت مادی و معنوی در کنار هم

نظام اسالمی به معنی برخورداری از اقتدار مادی و معنوی

انتخاب رئیس جمهور
ناشایست یکی از 

دالیل افول سیاسی و
اخالقی آمریکا

آفت و زیان ثمره 
سیاست فاقد اخالق و

معنویت

سیاست جدای از 
دین، به منزله جدایی
از اخالق و معنویت

سیاست بدون دین 
یعنی سیاست غیر 

اخالقی
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شیع حکومت در ورزی سیاست کامل الگوی -3-ب

 

 اخالق و معنویت به مثابه پایه های مهم در اندیشه انقالب اسالمی و حکومت ورزی

بلکه آن را یکی از  ،جامعه و ملت می دانند ،مقام معظم رهبری اخالق و معنویت را نه تنها عامل برکت برای خانواده

سب مخاطبان خود اعم از  شمارند. از این رو به تنا سالمی و حکومت ورزی بر می  شه انقالب ا پایه های مهم در اندی

دولتمردان روحانیون یا عموم مردم توصرریه هایی مبتنی بر حفا اخالق دارند. به این ترتیب حوزه و شررمول معنایی 

یک فراتر می رود و با حوزه های دیگری اعم از سررریاسرررت و اجتماع پیوند این محور از سرررطح اعتقادی و ایدئولو 

خورد. مهمتر از همه آنکه نگاه ایشان تنها به جنبه های عبادی برای رسیدن به معنویت محدود نمی شود. و درک می

ن را می توا تهنکو فهم این رفتارهای عبادی برای رسیدن و درک حقیقت و معنا از سوی ایشان بسیار مهم است. این 

در جمله هایی که خطاب به روحانیون و طالب در اسررتنباا اخالق و معنویت ایراد شررده اسررت به خوبی دریافت و 

اثرربرراو کرررد. در ایررن مرریرران چررنررد نررکررترره از اهررمرریررت و وزن برریشررررتررری برررخرروردار اسررررت: 

 

نتیجه سیاست 
همراه با اخالق، 

الدستیابی به کم

رعایت عملی 
اصول اخالقی امام 
خمینی به عنوان 
الگوی معنوی و 

ممتاز

اولویت عمل کردن
به اخالق و سپس 
توصیه به آن در 
نگاه امام خمینی 

(ره)

آمیختگی گرایش
های سیاسی امام 

با سلوک( ع)علی 
معنوی و اخالقی 

آن حضرت

قی توجه به اصول و هنجارهای اخالقی برگرفته از اندیشه دینی و پرهیز از الگوهای اخال•
تقدند نکته مهم این که ایشان به طور مطلق اخالق غربی را رد و نفی نمی کنند و مع. غرب

.باید ویژگی های خوب اخالقی آنها را اخذ و ترویج کرد

1

ددهنایشان به ترویج اخالق اسالمی در جامعه به ویژه در میان جوانان اهمیت خاصی می•

2

.دهندتوسعه مادی را در کنار پیشرفت معنوی مورد تاکید قرار می•

3


