ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ

وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش اوﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه در ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد .در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻮال در اذﻫﺎن ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮ و رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎمﺳﺎزی و اﻟﮕﻮﺳﺎزی» در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ:
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ از ﺟﻬﺖ «ﺷﺪن و ﺻﯿﺮورت» اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﺻﯿﺮورت ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« :انّ اﻟﻠﻪ ﻻﯾٌﻐَﯿّﺮٌ ﻣﺎ ﺑِﻘﻮمٍ
ﺣﺘﯽ ﯾٌﻐَﯿّﺮٌوا ﻣﺎ ﺑِﺄﻧﻔٌﺴِﻬِﻢ»؛ در ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ اوﻻً ﺣﻀﺮت ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪﻧﺶ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺣﻀﺮت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ در آن ﺻﯿﺮورت و ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
آﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،اﻣﺮوز در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ ﻣﺮدم اﯾﺮان،
ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و
ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺮود،
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻏﺮب ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
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وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎمﺳﺎزی اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ رﻫﺒﺮ اﺳﺖ
و اﻣﺮوز زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎن وﯾﺮوس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اداره ﺟﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ دو ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در  ۰۵۱ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ،
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﻬﺎن را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :وﯾﻨﺪوز ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻸ ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻸ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ رو ﺑﻪ
روﺳﺖ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ رو ﺑﻪ روﺳﺖ .اﯾﺮان  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ﺟﻬﺎن ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ؛ اﯾﻦ  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺪ ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ ،از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮفﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ اﻣﺮوز
ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و «ﺷﺪن و ﺻﯿﺮورت» ،دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎﺳﺖ.

ﻏﺮب را ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ-ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻏﺮب ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻧﺖ ،ﻫﮕﻞ ،اﻓﻼﻃﻮن ،ارﺳﻄﻮ و ﻓﯿﻠﺴﻮفﻫﺎ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدها ﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ در ﻏﺮب ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن
اﺳﻤﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻏﺮﺑﯿﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در اروﭘﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً
ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ آﻧﺠﺎ را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺎ اﻻن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در
اروﭘﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ؟
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ اﯾﺮان ﺧﺎک دارد و اﻻن ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﻧﺪازه اﯾﺮان اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺧﺎک اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺪود  ۰۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻗﺎی ﺟﺎن ﻻک .اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ در درون ﺧﺎک اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎ ﺣﺎﻻ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ؟ و اﺻﻼً
ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﭼﻪ و ﭼﻪ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎﻟﺘﻮس وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ دوم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
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ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود را ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟
رﺋﯿﺲ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﮔﻔﺖ :در دوره اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻮرس وال اﺳﺘﺮﯾﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ،
ﭼﺮا در  ۰۰۵۱ﺷﻬﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ،وال اﺳﺘﺮﯾﺖ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
وی اداﻣﻪ داد :در دو ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﻮر اﺳﺘﻮن در ﺳﺎل  ۷۸۹۱ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «وال اﺳﺘﺮﯾﺖ؛ ﭘﻮل ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ»! ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون وال اﺳﺘﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد و در ﺳﺎل  ۰۱۰۲ﻗﺴﻤﺖ
دوم اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺳﺎﺧﺖ و در آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻄﯽ را ﮐﻪ درون وال اﺳﺘﺮﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ،روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺎﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﮐﻼسﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در درون ﻏﺮب ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻏﺮب اﺻﻄﻼﺣﺎً
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ریﮐﺎوری و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮآن
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ درد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دﯾﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻐﺰش ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪرن اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺪوﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺟﻬﺖﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻮارد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻮن؛ «ﻇﻬﻮر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ» و  ..ﻣﯽ رود.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را رﻗﻢ زده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ داﺷﺘﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دارد؟ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ،ﻫﻨﺪیﻫﺎ ،روسﻫﺎ ﮐﺪام
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ دوﻟﺖﺳﺎزی ،ﻧﻈﺎمﺳﺎزی و ﻣﻠﺖﺳﺎزی ،دوﻟﺖﺳﺎزی در رأس ﻫﺮم ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻋﺪه و
ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ،ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮش اﺳﺖ
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﺣﺪ وﺳﻂ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖﺳﺎزی و ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در ﺣﺪ وﺳﻂ
ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم زد ،ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﭘﻮدﻫﺎ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪای ﮐﻪ در ﻫﺮ اداره وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رأس ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ آﻧﻬﺎ را
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ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻠﺖﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﻨﺶ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮش اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻠﺖﺳﺎزی
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﺮف ﻣﺎرﮐﺲ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪهاﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺰم و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻗﻮل ﺷﻮارﺗﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ آﻣﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺮدم را در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ،دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺷﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮی ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﻧﻔﺖ را در ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﺪاﻗﻞ دو ارﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮی ارﺗﺶ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،آﮔﺎﻫﯽای ﮐﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی رخ داد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮔﺮوﻫﯽ زﻣﯿﻨﯽ داده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ رﻧﮓﻫﺎی ﻓﺮش را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در
ﮔﻮﺷﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻫﺮم ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻫﺮم دوﻟﺖ ،ﻣﻠﺖ و ﻧﻈﺎم.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روش ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را ،در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺻﻨﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺧﻠﻘﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺷﺎن در ﻫﻢ
اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
وی ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻐﻠﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻠﺖﺳﺎزی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
دوره ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﻣﺮدم را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺮب در ﻣﻠﺖﺳﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﺛﺮوت ﻣﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ۵۲ :ﺳﺎل دوﻟﺖﺳﺎزی ۵۲ ،ﺳﺎل
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ﻣﻠﺖﺳﺎزی ۵۲ ،ﺳﺎل ﻧﻈﺎمﺳﺎزی و  ۵۲ﺳﺎل ﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در  ۲۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻫﻢ ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ دوﻟﺖﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺖﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دوﻟﺖﺳﺎزی و ﻣﻠﺖﺳﺎزی ،ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎن اﺟﺰا در
ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺟﺰای اداره ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ  ۰۰۴۱ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺧﺮد
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ،دوره ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺎس ،ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺸﻮد،
ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻫﺠﺮ» ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در «ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺠﺮی» اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﻫﺠﺮت از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوی ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎده ﻫﺠﺮﺗﻨﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺠﺮی ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوی ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻗﺮآن را ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮﺳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎده ﻫﺠﺮﺗﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻠﺖﭼﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺠﺮی ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺠﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻤﺎن
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻻﯾﻪ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و اﯾﻤﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ و در ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮل اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﺎن و ﺗﺜﺒﯿﺖ
اﯾﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﺮوف ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم در ﺧﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺮآن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
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اﺳﻼم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ درﺟﻪ ﯾﮏ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ درﺟﻪ دو را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ «ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻊ» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﻗﺮآﻧﯽ در ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺒﻨﺎی دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﻼم آﯾﻪ  ۱۱۱ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ «إنّ اﻟﻠﻪَ اﺷﺘﺮی»… اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺘﺮیام و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا آن را ﻣﯽﺧﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎط اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ درﺟﻪ ﯾﮏ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ درﺟﻪ دو را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﻧﻪ دﮐﺘﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« :اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺿﺎﻟﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ» ﯾﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻠﻮ روﯾﻢ ﺧﻮف از ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و رأس ﺣﮑﻤﺖ ،ﺧﻮف از ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر در ﻧﻈﺎمﺳﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮود و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺎم ﻏﺮب ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﺎ ﺑﻪ ازای آن
را در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :آرﺷﯿﻮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ،ﻣﻮرخ  – ۵۰/۹۰/۰۹۳۱ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ
http://kayhannews.ir/900905/12.htm#other1204
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