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بحث  بیانیه گام دوم رویکرد قرآنیِدر این جلسه با  رویکرد فلسفی به بحث پرداختیم.با در مورد بیانیه گام دوم  در جلسه قبل،
 توصیه مهم در بیانیه گام دوم بیان فرمودند: ۷خواهیم کرد. حضرت آقا 

. عزت ملی و روابط خارجی  ۶ی د. استقالل و آزا۵. عدالت و مبارزه با فساد ۴. اقتصاد ۳. اخالق و معنویت ۲. علم و پژوهش ۱
 سبک زندگی  . ۷

العمل و راهکار قرآنی وجود یدیم که در همه این محورها دستورن کریم به این نتیجه رسر در آیات نورانی قرآبا بررسی و تدبّ
 دارد.

و « تقف ما لیس لک به علمال»و آیه « ذین الیعلمونذین یعلمون و الّهل یستوی الّ» )علم و پژوهش(: آیه شریفه محور اول *
 «فعلتم نادمینبجهالة فتصبحوا علی ما  تصیبوا قوماً نوا و انجاءکم فاسق بنبأ فتبیّان »آیه شریفه 

 «مهم الکتاب و الحکمةیهم و یعلّیزکّ»محور دوم )اخالق و معنویت(: آیه شریفه  *
زیرا ترک کنید گوید انفاق این آیه مربوط به انفاق است. می«  هلکةتلقوا بایدیکم الی التّال» محور سوم )اقتصاد(: آیه شریفه * 
. امام موسی صدر ذیل اینکه چگونه ترک انفاق موجب هالکت انسان با دست خودتان به هالکت انداختن یعنی خودتان را آن
ممکن است  د در نتیجهشوتنفّر فقرا از اغنیا بیشتر میهای اجتماعی بیشتر و شود شکاففرماید وقتی انفاق ترک شود؟ میمی

نشیند، شکاف اجتماعی کمتر و محبت اغنیا به دل فقرا می ؛کننداما اگر اغنیا به فقرا رسیدگی  .دفقرا آسیب ببینن اغنیا از
 شود.های اجتماعی نیز کمتر میتهدیدات و آسیب

ان اهلل یأمرکم »یا « اعدلوا و هو اقرب للتقوی»یا « اس بالقسطلیقوم الن»و مبارزه با فساد(: آیه شریفه  محور چهارم )عدالت* 
 .«وال یجرمنّ شنئان قوم علی اال تعدلوا»یا « وا االمانات الی اهلهاان تؤدّ

راه  هیچدر اینجا بحث استقالل است. یعنی « یجعل الکافرین علی المسلمین سبیالً لن» ور پنجم )استقالل و آزادی(: مح *
 دهند. های اسالمی و رهبران اسالمی هم نباید قرار  دولت ؛ار نداده پس شما هم قرار ندهیدسلطه و نفوذی را خدای متعال قر

کلمه عزت  .ناپذیر است، یعنی نفوذخدا عزیز است« العزه هلل و لرسوله و للمؤمنین» محور ششم )عزت ملی و روابط خارجی(:  *
به درجه ایمان  که کسی .نفوذ کردرنگ، رشوه، وسوسه و طمع با حیله، نی شودنمی طریقی د یعنی به هیچرو جایی که به کار می

 تواند در او نفوذ کند.استکبار و طاغوت نمی .تواند در او نفوذ کندشود یعنی شیطان نمیمؤمن می ،رسدمی
ما رصه فردی سبک زندگی در ع .ن کتابی است که آمده برای ما سبک زندگی را بیان کندقرآ(: محور هفتم )سبک زندگی *

 باشد؟ چگونه
های سبک زندگی  ویژگی« مرون بالمعروف و الناهون عن المنکر....ن العابدون السائحون الراکعون اآلالتائبو»  سوره توبه۱۱۱ آیه

کند. مؤمن کسی است که از لغو پرهیز  سبک زندگی را بیان می« قد افلح المؤمنون»آیات اول سوره مؤمنون  .کندرا بیان می
 کند.می

حث حوزه سبک زندگی را، از آیات مبا توان،های مختلف میدر عرصه اقتصادی چطور است؟ و سیاسی ندگی خانوادگی،سبک ز
ال تقل لهما » کند؟ ن کریم چه سبکی را معرفی میقرآ "رابطه فرزندان نسبت به والدین"در مورد  ن کریم استخراج کنیم.قرآ
 .یک سبک زندگی استاین  ؛«افّ

 ؟فاصله دارد چه مقدار با سبکی که در قرآن کریم مطرح شده است ،سبک زندگی کنونی ماپرسشی از خود: 

 "لسالموا"


